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-------1901 levererades återigen tvåaxliga vagnar till SJ för lokaltågsbehovet. Sveriges Järnvägsmuseum har under
1997 startat ett renoveringsprojekt med målsättning att skapa ett tidigt 1900-tals lokaltåg. Första vagn ut är
före detta C3a 1314, nu i tjänstevagnsutförande men en gång lika vacker som sin syster på bilden, nr 1319.
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Anglokens "bla band".
Högfartsprov utomlands och i Sverige

Under 1800-talets sista tjugo år hade ånglokstekniken utvecklats från enkla maskiner till allt
större och framför allt snabbare lokomotiv. Samtidigt hade vetskapen om att en god PR effektivt
kunde gagna den egna järnvägen vuxit hos de
stora järnvägsbolagen, framför allt i England och
Amerika.
Många bolag började under denna tid skryta
med att i sin trafik ha "världens snabbaste lokomotiv". Kontrollen av de mer eller mindre fantastiska hastighetsuppgifter som uppgavs för loken var inte särskilt omfattande, och "fartrekorden" uppmättes med diverse primitiva metoder. En person utrustad med fickur som hade
sekundvisare tog tid mellan ett par mileposts och
räknade därefter ut den aktuella hastigheten.
Någon större hänsyn till vare sig tågvikt eller
banans lutningsförhållanden togs inte.
Senare under 1900-talet kom varje höghastighetsprov att göras av tåg med bestämd
tågvikt och dynamometervagn.
Det var främst i USA, England och Tyskland
samt i viss mån Frankrike som man tävlade om
att vara innehavare av "ånglokens blå band". I
andra länder, så även Sverige, företogs stundom
hastighetsprov med nya loktyper för att dokumentera lokens prestanda, indikerad effekt samt
kol- och vattenåtgång. Några allvarligare försök
till nya hastighetsrekord gjordes däremot inte.
Jag har dock funnit ett dokumenterat höghastighetsprov med ånglok i Sverige, vilket refereras senare i artikeln.
I facklitteraturen förekommer åtskilliga uppgifter om vilket lokomotiv som var det snabbaste
i världen. Många av dessa uppgifter har dock
senare bedömts som mer eller mindre osannolika.
Artikeln behandlar de fem mest spektakulära
hastighetsrekorden i ånglokens historia, ävenså
ett par svenska rekord. Samtliga i artikeln be-

skrivna "rekordlok" finns bevarade påjärnvägsmuseer i sina respektive länder.

New York Central Railroad 999
I april 1893 rullar ett märkligt ånglok ut från
verkstäderna i Albany i den amerikanska delstaten New York. Loket, det första i N-serien,
skulle egentligen ha fått nummer 901, men chefkonstruktören William Buchanan har redan från
början planerat något stort för detta lok, varför
han ger det nummer 999. På tendern finns beteckningen "Empire State Express".
Med sitt höga pannläge och sina stora drivhjul
erbjuder loket en ståtlig anblick. Axelanordningen
är 2B, det vill säga loket har en tvåaxlig boggi och
två kopplade drivaxlar. Drivhjulsdiametern är
hela 86 tum eller 2184 mm. Loket är ett tvåcylindrigt våtånglok med cylinderdiametern 483
mm och har planslider.
Den 10 maj 1893 står 999:an på ett sidospår i
Syracuse och inväntar den ankommande "Empire State Express", New York-Chicago. Lokbyte sker och 999:an kopplas till ESE för den
vidare färden mot Buffalo. Tåget består av fyra
sexaxliga personvagnar och en fyraxlig bagagevagn. Tågvikten är runt 200 ton. Förutom de
betalande passagerarna (helt ovetande om vad
som skall komma) befinner sig ombord även ett
antal "officiella" personer, utrustade med kronometrar.
Med en försening på elva minuter får lokförare
Charles Hogan avgångssignal och öppnar
regulatorn. 999:an drar långsamt igång med ESE
från Syracuse. Efter en dryg halvtimmes färd
med en genomsnittlig hastighet av 80-90 mph är
större delen av förseningen inkörd.
Charlie Hogan är förberedd på vad som komma
skall, och kort före Batavia öppnar han regulatorn
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Rekordloket 999. Foto (liksom övriga i artikeln) JVM.

för fullt och ökar cylinderfyllningen något. Banan lutar cirka 3 promille och hastigheten ökar
mer och mer för att nå sin höjdpunkt. De kronometerförsedda personerna ombord på tåget
jämför efter fartupplevelsen sina tider och finner
att tåget har kört en mile på 32 sekunder, vilket
ger en hastighet av 112,5 mph eller 181 km/h.
Detta var det första "officiella" och lyckade
försöket till världsrekord för ånglok och 999:an
kom att bli berömd. Idag står hon på hedersplats
i Museum of Science and Industry i Chicago.

Great Western Railway nr 3440,
City ofTruro
I England,järnvägarnas och hastighetsrekordens
förlovade land, var konkurrensen mellan de olika
järnvägsbolagen stenhård. Det förekom ofta att
olika bolag trafikerade samma slutstation från
sina respektive hemstationer i London.
Great Western Railway, GWR, hade under
många år haft monopol på den viktiga trafiken
med "båttågen" mellan Plymouth och London.
Båttågen befordrade passagerare från oceanfartygen till London. I april 1904 öppnade emellertid
London and Southwestern Railway (LSWR) en
egen station i Plymouth och började därmed
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konkurrera med Great Western om passagerarna.
Båttågs trafiken genererade en enorm prestige för
deinblandadejämvägsbolagen varför båda gjorde
sitt yttersta för att vara den ledande banan.
Den 9 maj 1904 beslöt Great Western att en
gång för alla visa konkurrenten LSWR vem som
var störst. Fem vagnar med post från det nyss
anlända German Lloyd-fartyget s/s Kronprinz
Wilhelm kopplades till ett lok ur "City" -klassen,
nr 3440 City oj Truro.
City ofTruro hade samma grundutförande som
det ovan beskrivna amerikanska 999, med den
skillnaden att det var byggt med utvändiga ramplåtar. Drivhjulen låg alltså innanför ramarna
och koppels tängerna utanför. Drivhjulsdiametern
var 6 fot 8,5 tum (2045 mm). Våtånglokets båda
inneliggande cylindrar hade diametern 18 tum
(457,2 mm).
Till officiell kontrollant för färden hade GWR
utsett en av sina högre tjänstemän, Charles RousMarten, som med erforderliga kronometrar tagit
plats i den första postvagnen när posttåget "Ocean
Mail" startade från Plymouth.
Hela färden Plymouth-Paddington Station,
246,75 miles, avverkades (borträknat tid för lokbyte i Bristol) på 3 timmar och 37 minuter.
Höjdpunkten var "Ocean Mails" färd nerför
Whiteballbanken mellan Exeter och Taunton.

Inte rekordloket City of Truro men väl systerloket City of Bath.

City of Truro uppnådde och överskred vid detta
tillfälle den "magiska" gränsen 100 mph.
När mr Rous-Marten hade kontrollerat sina
uppmätta tider kunde han till GWR-direktörernas stora förnöjelse meddela att postttåget hade
överskriditdrömgränsen, the ton-up, och uppnått
102,3 mph ( 164,6 km/h), visserligen inget världsrekord men väl nytt engelskt rekord!
Loket City of Truro kan idag i sin glans beskådas på National Railway Museum i York.

Königliche Bayerische
Staatseisenbahnen, S 2/6 3201
Tre år efter City of Truros spektakulära färd
nedför Whiteballbanken levererar den kända lokbyggarfirman J.A. Maffei i Mi.inchen ett nytt
expresstågslok till bayerska statsbanorna. Det
nya loket, S 2/63201, väcker stor sensation redan
vid presentationen och de inbjudna representanterna för de bayerska statsbanorna ser med tillförsikt fram mot vad som komma skall.
Loket var för sin tid en fantastisk skapelse. Det
var ett fyrcylindrigt kompoundlok med cylinderdiametern 410/610 mm och axelanordningen 2B2.
Drivhjulen mätte 2,2 m i diameter. Ångpannan
låg med sin underkant helt ovanför de höga
drivhjulen. Rökskåpsluckan var konisk, förarhyttens främre gavel, skorsten och dom utformade
som vindklyvare och förarhyttens tak nerdraget
mot pannans överkant. Loket var en tidig representant för den under 1930-talet mycket omhuldade strömlinjeformen.

Att det nya bayerska loket skulle blir ett fartvidunder kunde ingen ta miste på. Det förefaller
som om de samtida svenska maskiningenjörerna
Hilmar Collberg vid UGJ och Carl Flodin vid SJ
influerades av det bayerska loket inför konstruktionen av kompoundloken litt. Ba vid UGJ och
litt. F vid SJ.
Den 2 juli 1907 var det så dags för ett höghastighetsprov på bansträckan Miinchen-Augsburg.
På Miinchen Hbfkopplades lok S 2/6 3201 till ett
tåg bestående av fyra personboggivagnar, en
total tågvikt av 150 ton. För provet erforderliga
protokollförande personer fanns med på tåget.
Under färden uppnåddes en topphastighet på
154,5 km/h, vilken hastighet kom att förbli tyskt
rekord under 28 år, fram till det att "strömlinjeloket" DR 05 002 erövrade det "blå bandet".
K. Bayerische Staatsbahn S 2/6 3201 återfinns
sedan 1925 i originalskick på Verkehrsmuseum
i Niirnberg.

Deutsche Reichsbahn 05 002
Vid 1930-talets mitt kom höjdpunkten för ånglokens utveckling i Europa. 1935 levererade Borsig
i Berlin till Deutsche Reichsbahn tre formidabla
expresstågslok som klassades till "Reihe 05"
med nummer 05 001-003. Loken hade axelanordningen 2C2, alltså en tvåaxlig löpboggi
främst, därefter tre kopplade dri vaxlar och slutligen en tvåaxlig boggi underfyrboxen. Drivhjulsdiametern var 2300 mm - en dryg halvmeter
större än på SJ B-lok! Loken var trecylindriga.
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DR 05 002. Strömlinjekåporna
avlägsnades under kriget.

Yttercylindrarna drev mellersta drivaxeln och
innercylindern den första. Panntrycket var på
hela 20 kp/cm2.
I Europa och USA blev under 1930-talet
strömlinjeformen tongivande för nya expresstågslok. Sålunda var 05-loken helt inklädda i ett
vackert, rödlackerat plåtskal. Lok 05 003 levererades desutom i "omvänt" utförande. Loket var
utfört för eldning med kolpulver och vänt så att
det normalt gick i backgång med förarhytten
främst men med tendern i normalt läge. Anordningen visade sig i längden inte tillförlitlig varför
loket efter några år vändes rätt.
Tyskland skulle som bekant under 1930-talet
vara bäst och världsledande inom de flesta områden, så även inomjärnvägstekniken. Ånglokens
världsrekord skulle föras hem till das Vaterland,
så hade "fiihrern" bestämt.
Rekordförsöket gjordes den 11 maj 1936 på
sträckan Hamburg-Berlin. Oberlokföher Oskar
Langhans och eldare Höhner hade fått i uppdrag
att med lok 05 002 och ett tåg bestående av en
mätvagn och tre personboggivagnar, total tågvikt 197 ton, uppnå absolut maximal hastighet.
Efter stationen Wittenberge, halvvägs mellan
Hamburg och Berlin, höll tåget en hastighet på ca
160 km/h. Eldaren hade byggt upp fyren tillräckligt, med fullt tryck och vattenstånd i pannan.
Langhans ökade cylinderfyllningen till drygt 35
% och öppnade regulatorn för fullt. Några minuter senare kunde han på lokets hastighetsmätare
konstatera att han körde cirka 200 km/h, varför
han stängde regulatorn och saktade ner farten.
I mätvagnen registrerades maxhastigheten till
200,4 km/h. Loket 05 002 hade därmed, i enlighet med fiihrerns order, erövrat lokens världsrekord.
Efter rekordfärden återgick loket till reguljär
trafik, tillsammans med sina båda systerlok, i
expresstågen Berlin-Dresden och Berlin-Hamburg. Strömlinjeinklädnaden borttogs senare och
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loket överlevde både fiihrer och krig. Även detta
rekordlok kan, åter i sin röda, strömlinjeformade
glans, beskådas på Verkehrsmuseum i Niirnberg.

London and North Eastern
Railway A4 4468, Mallard
Den dokumenterade bedriften med det tyska
loket 05 002 gav Chief Mechanical Engineer H.
Nigel Gresley vid den brittiska järnvägen London and North Eastern Railway, LNER, mycket
bekymmer. Rekordet måste till varje pris återerövras till England!
Gresley hade konstruerat en ny loktyp. Det
första exemplaret i serien A4 var i mitten av 1935
på väg ut från verkstäderna i Doncaster. Det var
nr 2509 Silver Link, ett trecylindrigt, strömlinjeformat Pacificlok (2Cl). Drivhjulen mätte 80
tum (2032 mm) i diameter, cylindrarna 470 mm.
Högsta ångtryck var 250 psi (17 ,6 kp/cm 2).
Med ett specialtåg bestående av sju personboggivagnar, tågvikt 230 ton, uppnådde Silver
Link den 27 september 1935 en hastighet av
112,5 mph (181 km/h).
Gresley var nöjd med sin nya loktyp. under
1935 kom ytterligare tre A4:or ut i trafiken med
expresstågen på LNER mellan London King's
Cross och Newcastle. Verkstäderna i Doncaster
levererade senare flera lok i klassen, som 1937
var uppe i 35 lok.
Sir Nigel (kungen hade nu adlat honom) var
emellertid inte tillfreds med att det var ett tyskt
lok som hade det "blå bandet". Något måste
göras!
I slutet av juni 1938 meddelade sir Nigel officiellt att han till den 3 juli hade beordrat ut ett
specialtåg för utförande av vissa" speciella bromsprov". Ett lok från A4-klassen valdes ut till
specialtåget. Det blev nr 4468 Mallard (Vildanden). Att just det loket valdes ut har förklarats

De brittiska rekordloken. Ovan Silver Link 1935, foto The Locomotive Publishing Co. Ltd. Nedan Mallard,
foto i Matton 1988, Lars Olov Karlsson.

med att det var sir Nigels hobby, fågeljakt, som
fällde avgörandet. Ett tekniskt faktum var dock
att M allard var det första loket i klassen som hade
försetts med K y lchap-bläster och dubbelskorsten,
varför det vid det aktuella tillfället var överlägset
alla andra lok i klassen.

I Grantbarn, 170 km norr om King's Cross,
kopplades Mallard till specialtåget, som bestod
av en dynamometervagn och tre boggivagnar,
tågvikt 244 ton. Lokförare Duddington, lokeldare
Bray och inspektör Jenkins hade fått sina order
om vad som gällde för färden.
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Redan nio kilometer syd om Grantham har
tåget uppnått en hastighet av 150 km/h. Kort efter
Stoketunneln lutar banan något, varför Duddington och hans eldare gör sitt yttersta. Mallard får
mer ånga i sina tre cylindrar och ökar hastigheten
mer och mer. Strax före stationen Essendine, vid
milepost 90, når loket sin högsta hastighet, 126
mph (202,8 km/h).
För ett kolvånglok som Mallard kan hastigheten betraktas som helt otrolig. Drivhjulen gjorde
8,82 varv per sekund och kolvhastigheten var
11,65 rn/s! Påfrestningen för maskineriet var
enorm, varför Mallard redan i Peterborough, 46
km från Grantham, måste avkopplas på grund av
varmgång i mittencylinderns lager.
Hastigheten hade registrerats i mätvagnen och
"VM" för ånglok kom därför att återbördas till
järnvägarnas hemland. Ånglokens "blå band"
kom aldrig att erövras från Mallard. Det kom ett
stort krig året efter rekordfärden varför alla tankar på nya hastighetsrekord fick falla.
Trots krig och elände i Europa försökte dock
Pennsylvania Railroad i USA 1941 erövra det
"blå bandet" med sin fyrcylindriga mastodontmaskin S 1 6100 i Malletutförande, axelanordning
3B B3. PRR:s världsrekord, vilket skulle ha varit
141 mph (227 km/h), underkändes dock på grund
av undermålig dokumentation.
LNER A4 4468 Mallard, "världens snabbaste
ånglokomotiv", kan i sin forna glans, med VMplaketten på pannsidan, beundras på National
Railway Museum i York.

"Höghastighetsförsök" med
ånglok i Sverige
Några aspirationer på att ens komma i närheten
av de ovan nämnda hastigheterna uppstod aldrig
i Sverige, trots att några av våra svenska loktyper
mycket väl borde ha kunnat uppnå hastigheter en
bra bit över 140 km/h.
Ett icke dokumenterat hastighetsprov med det
nylevererade loket A 1000 utfördes av SJ 1906.
Vid detta prov skall hastigheten 137 km/h ha
uppnåtts. Om detta är riktigt kan det betraktas
som det gällande svenska hastighetsrekordet för
ånglok.
På Bergslags banan förekom emellertid, den 30
oktober 1914, ett dokumenterat höghastighetsförsök. Tidpunkten var sannolikt mycket väl
planerad. Baltiska utställningen, där SJ hade
förevisat sitt nya snälltågslok F 1200, hade nyli10

gen avslutats, och SJ var i oktober i full färd med
att planera sina provkörningar med F-loket.
Lokförare Johan Rudh från Åmål hade fått
order att med lok H3 60 och ett provtåg bestående
av tre boggivagnar köra sträckan Göteborg B:sTrollhättan (72 km) på 48 minuter. För att ankomma till Trollhättan i rätt tid måste därvid
genomsnittshastigheten uppgå till 90 km/h. På
vissa sträckor, utan hastighetsnedsättningar,
måste därför Rudh emellanåt pressa upp sitt lok
till hastigheter en bra bit över 120 km/h.
Mellan S urte och Trollhättan uppnåddes en
maximihastighet på 125,5 km/h, vilket är dokumenterat som svenskt hastighetsrekord för ånglok. Rudh kommenterade efter färden rekordhastigheten sålunda: "Om så hade påfordrats så
hade loket kunnat uppdrivas till över 135 km/h."
Tåget ankom dessutom till Trollhättan 9 sekunder före tidtabellen!
Lokomotivmanna & Maskinist Tidning för
mars 1915 kommenterar händelsen bland annat
sålunda:
En god förutsättning för det lyckade resultatet var
naturligtvis till stor del den omständigheten att lokföraren efter eget omdöme fick göra nödvändiga förberedelser, även i fråga om val av lok m.m., därvid ju
alltid det ena i ett eller annat avseende kan hava
företräde även ifråga om lok av samma typ.

Vid provkörningar på linjen Stockholm-Uppsala med det till SJ nylevererade loket F 1200
uppnåddes under november 1914 vid ett flertal
tillfällen topphastigheter på 115-120 km/h. Om
tillstånd för ett "verkligt" höghastighetsprov hade
givits från Järn vägsstyrelsen så skulle med största
sannolikhet loket ha varit fullt kapabelt att med
distans erövra det svenska hastighetsrekordet för
ånglok från både A 1000 och H2 60. Det var inte
lokens konstruktion som hindrade uppnåendet
av höga hastigheter i Sverige, det var snarare de
dåtida banornas överbyggnad och beskaffenhet
som inte höll måttet.
Det enda dokumenterade höghastighetsprovet
ger därför titeln "Sveriges snabbaste ånglok" till
Bergslagernas järnvägars lok, H3 60.

Källor
W. Reuter, Rekordlokomotiven, Motorbuch Ver-

lag, Stuttgart 1978.
Lok-Magazin, 31 (augusti 1968)&42(juni 1970).
Lokomotivmanna & Maskinist Tidning, mars
1915.
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Ovan A 1000, SJ troligen snabbaste ånglok. Nedan BJ H3 60, det dokumenterat snabbaste ångloket i Sverige.
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Göran l äderholm

Några pärlor ur samlingarna

Modell från ångans barndom
I början av augusti 1996 fick jag ett telefonsamtal
från Malmö museer om att de önskade returnera
en deponerad ånglokomobil. DepositionshandJingen från 1973 talade om "ånglok tillverkat av
Jonzoninv.nr 137". Ingen nu anställd på Järn vägsmuseum hade sett maskinen i fråga.
Med spänning öppnade vi kartongen från
Malmö och fann en modell av synnerligen intressant slag. Det visade sig vid närmare granskning
att modellen hade mycket avancerade tekniska
lösningar. Bland annat fanns inlagt ett flertal
tuber i den stående pannan. Detta samt att modellen är försedd med säkerhets ventil, slidreglering
och excenterskiva gjorde att vi blev nyfikna på
konstruktören "B.J. JONZONI CARLSKRONA"
som enligt texten på rambalken hade tillverka~
modellen år 1835.
Sammanfallande i tiden får Järnvägsmuseum
ett brev från en medlem i familjen Jonzon som
efterfrågar sin anfaders modell, som vi då inte
hunnit placera i basutställningen, och han bifogar ett utdrag ur Svenskt Biografiskt Lexikon om
B.J. Jonzon.
Biografin förtäljer att BJJ var 23 år när han
konstruerade och byggde modellen. Han använde
då ungefär samma konstruktionslösningar som
de världsberömda uppfinnarna John Ericsson
(Novelty) och George Stephenson (Racket) hade
gjort före honom. Vidare kan man i biografin
bland annat läsa att Bror Johan Jonzon, född
1812 i Mariestad, hade börjat sitt yrkesliv med
anställning på Motala verkstad som bland annat
ritare, modellbyggare, förman och verkmästare.
Så småningom kom han in vid flottan och blev
underlöjtnant vid Flottans mekaniska kår 1840.
Framhållande BJJ:s teoretiska och praktiska
kunskaper om ångmaskinen, hans kännedom om
skeppsbyggeri, hans skicklighet i engelska och
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hans personliga bekantskap från ungdomen med
John Ericsson föreslogs 1843, att BJJ skulle få
regeringens uppdrag att i Amerika studera Ericssons propeller och därmed förbundna tekniska
problem. BJJ åkte samma år och blev mycket väl
mottagen av John Ericsson, som gärna velat behålla honom som medarbetare, men BJJ fortsatte
sin studieresa i Amerika, England och Frankrike.
Efter hemkomsten 1844 redovisade han ett
tjugotal ritningar och egna synpunkter på propellerns konstruktion. Trots konservativt motB.J. Jonzons lokomobil. Foto Ted Nyberg.

stånd lyckades BJJ få till stånd byggandet av
Sveriges allra första propellerdrivna örlogsfartyg (före de flesta europeiska länder), ångkorvetten Gefle.
BJJ författade böcker om ångmaskiner och
deras handhavande. De påbjöds som läroböcker
såväl för flottans blivande officerare som till
navigationsskolorna.
BJJ hade många officiella uppdrag, som när
han till exempel tillsammans med Claes Adelsköld utarbetade "Förslag till fullständigt etablissemang för flottan vid Hustagefjärden" samt
en storstilad plan för vidgning av Stockholms
saltsjöhamn och reglering av Mälaren genom
damm- och slussbyggnader inne vid Essingeöarna. Adelsköld skildrar BJJ som "en av flottans
skickligaste såväl sjö- som maskiningeniörsofficerare".
Med kännedom om ånglokomobilens ursprung
och tillverkare var det nu med stor glädje vi
kunde meddela familjen Jonzon att "pärlan" hade
återkommit och placerats i basutställningen.

Obs. Öfverallt der metalltrådar begagnas som ledningar för telegrafiskt ändamål, böra dessa, der de
med skrufvar eller på annat sätt sammanbindas,
hafva metalliskt rena ytor.
§2
Då omständigheter göra det behöfligt för konduktören att från banan telegrafera till någon af stationerna, tillgår på följande sätt:

a) förbindes ledningstråden med linietråden.
Obs. Är linietråden betäkt med snö eller is, frigöres
den derifrån på det ställe, der stången upphänges, så
att stångens ledningstråd kommer i omedelbar beröring med linietråden.

b) sättes jordledningstråden medelst skruftvinget i
förbindelse med rälerna (se föregående anm.)
hvarefter
c) stångens nedre del medelst koppartråden fastskrufvas vid den venstra af de å telegrafapparaten
befintliga två messingsskifvor samt jordledningstråden vid den högra.
Obs. Skulle visaren stå orätt omflyttas trådarna.

Yuppienalle från förr
En intressant epok inom konsten att kommunicera, som inleddes före telefonen och ungefär
samtidigt med morsetelegrafen, var visartelegrafen. Den började, enligt Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning, införas på Västra stambanan
i december 1857. Den användes från början som
enda möjligheten att kommunicera med de närmast liggande stationerna från ett stillastående
tåg efter linjen.
Det gick till på följande sätt:

Instruktion för Konduktörer
§1
Konduktören åligger tillse att bantåg är försett med
följande apparater:

a) en visare-telegrafapparat.
b) en ledningsstång, medelst hvilken apparaten kan
sättas i förbindelse med telegrafledningen.
c) en öfverspunnen koppartråd, hvars ena ända fastsättes vid ledningstångens nedre del.
d) en jordningstråd av koppar hvars ena ände är
fästad vid en skruftving af järn eller annan metall,
med hvilket nämnde tråd kan sättas i förbindelse
med rälerna.

d) har allt blifvit på nämnda sätt förberett, gives
larmsignal med fyra eller flera tätt efter hvarandra
följande hvarf, hvarefter, sedan all telegrafering
stationerna emellan upphört, konduktören signalerar en af dem.
e) sedan stationen svarat gifves såsom igenkännings
tecken från tåget "tåg", hvarpå stationen svarar
"förstått" med ett hvarf och konduktören på öfligt
sätt afgifver sitt meddelande.
§3
Afvaktar konduktören å banan svar på afsändt telegram, anmäles detta för stationen, på det telegraflinien må för detta ändamål hållas "öppen".

§4
Då stationen anropar konduktören, hvilket sker med
fyra eller flera tätt efter hvarandraföljande hvarf,
svarar konduktören derpå med ordet "tåg" såsom
igenkännings tecken.
§5
Denna instruktion skall alltid medfölja tågtelegrafapparaten.

Visartelegrafen krävde inga batterier eller andra
strömkällor i motsats till morsetelegrafen. Strömmen som behövdes alstrades av magneter när den
som telegraferade vred runt veven på ovansidan.
Bokstäverna är placerade i alfabetisk ordning
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runt visartavlorna. Vid telegrafering vrider man
veven till mitt över den bokstav man vill sända
och gör där ett litet uppehåll. Induktionspulserna
flyttar denna rörelse till visaren på mottagarapparatens mindre tavla där visaren då pekar på
samma bokstav. Mottagarens visare följer vevens rörelser så att bägge passerar över en bokstav
samtidigt.
Det var lätt att lära sig sända. Svårigheten låg
i mottagningen och den ökade om telegraferingen gick fort. Telegrafisten måste med ögonen oavbrutet följa visarens rörelser och kunde

inte skriva ned bokstäverna förrän hela ordet
telegraferats. Man hann knappt avläsa bokstäverna förrän de försvann och vid kontroll måste
hela ordet repeteras. En stor nackdel var att
visartelegrafen inte lämnade någon skrift som
kunde bevaras som bevis på utväxlade meddelanden i samband med säkerhetstjänsten. Visartelegrafen ersattes därför efter hand med morsetelegrafer, speciellt på de större stationerna. Systemen användes dock parallellt fram till 1910talet.

Yuppienalle från 1800-talet,
vikt 53 kg.
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Carl Calov

Sala, Degermyr ... Västerås.
Stationstjänst under fem decennier

Efter uppväxt vid Sala silvergruva blev jag våren
1937 inkallad till militärtjänst för att göra rekryten.
Jag tjänstgjorde som signalist vid Fältartilleriet i
Stockholm. Där fick man köra omkring med häst
och kärra, lastad med signalmateriel. Man använde sig av telefoner och Morseapparater. Det
besvärligaste var tråddragning genom täta skogsbackar. Man fick gå med tunga kabelrullar på
ryggen och dra ut tråden.
Jag var dock vid denna tid mycket besvärad av
finnar på ryggen som gjorde ont vid belastning.
Jag uppsökte S:t Görans hudklinik och fick behandling. Man skar upp finnarna, smetade på
salva och lade en extra linneduk på ryggen, och
jag fick ett läkarintyg på att jag inte kunde bära
tung packning. Därefter behövde jag endast bära
kartfodralet och fick för det mesta tjänstgöra
inom militärstaben. Alltså inget ont som inte har
något gott med sig!
Så mycket mera är väl inte att nämna om detta
än att det var ett gott kamratskap och att vi i juli
hade en skön övningsmånad på Mörkö, två mil
söder om Södertälje.
Hösten 1937: muck och sedan arbetslös. På
den tiden fick man som ungkarl inget arbetslöshetsunderstöd, i synnerhet om man kunde bo
hemma hos någon av föräldrarna. Min mor som
var änka fick heller ingen änkepension, något
som ännu inte var uppfunnet.
Jag beslöt mig därför att söka in på Tärna
folkhögskola till den så kallade Övre avdelningen, och jag blev antagen till vinterkursen på
stipendium. På så sätt hade jag mitt uppehälle
klart över vintern, eftersom det var en internatskola.
Jag hade tur, ty bara två veckor efter att kursen
slutade i april 1938 fick jag börja en avlönad
aspirantkurs hos SJ i Stockholm-jag hade lagt in
ansökan om anställning där sedan ett par år. Efter
Tärnavistelsen hade jag inga kontanter, men SJ

förskotterade för mat och husrum om man abonnerade för hela tiden på en matservering som
rekommenderades.

Den röda mattan
Under min aspirantkurs i Stockholm inträffade
att dåvarande kung Gustav V kom tillbaka från
en av sina rekreationsresor till franska Rivieran.
Han reste med tåg och kom med sitt ressällskap
i den blå kungavagnen. Då skulle den röda mattan vara utrullad tvärs igenom stationshuset i en
särskild gång, som förde genom den kungliga
väntsalen.
Mattan förvarades i ett förråd uppe på vinden,
och vi var några mannarfrån resgodsavdelningen
som fick ta itu med att bära ner den väldiga
mattrullen, som var 57 meter lång och 1,20 meter
bred. Ett ännu värre arbete var ju att efteråt bära
rullen uppför trappan. Till arrangemanget hörde
också en röd matta som var 8,80 x 5,20 meter och
som lades ut direkt på plattformen där de resande
skulle stiga av.
Generaldirektören för SJ var själv ute på plattformen och hälsade kungen välkommen tillbaka
till Stockholm, samt beledsagade sällskapet genom den särskilda väntsalen till väntande bilar
utanför Centralstationen. Det var fullt med folk
som tittade på händelsen, och det var ett unikt
tillfälle för mig som kom från landsorten att få se
majestätet på så nära håll där han gick fram,
huvudet högre än alla andra.
Numera förvaras de röda mattorna i ett särskilt
rum på bottenvåningen och fraktas med gaffeltruck. De används sällan. Kungaresor inom landet sker med bil och statsbesök anländer vanligen
med flyg eller båt.
Vid ett studiebesök i Hagalund fick vi titta in i
kungavagnen som har sovkupeer, serveringsrum
15

Kungamottagning med röd matta på Stockholm C. Folket hade anledning att se upp till Gustav V. Foto JVM.
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och salong. Då fanns även en blå kronprinsvagn
med liknande inredning, men den blev senare
ombyggd för andra ändamål, och kungavagnen
finns nu att beskåda på Sveriges Järn vägsmuseum.

Tågen drogs oftast av ånglok av olika modeller. Ett lok kallades "Strykjärnet" därför att det
hade en viss likhet med ett sådant. Vissa tåg utgjordes dock av tvåaxliga rälsbussar som allmänt
kallades "mandelkubbar", något som de påtagligt påminde om.

Tärnsjö
Efter kursen fick jag min första anställning i
Tärnsjö, där jag i början av juni 1938 fick ett
långvikariat i stället för en stationskarl som skulle
göra rekryten. Det var Gunnar Dahlander, som
ett par år senare slutade vid järnvägen och så
småningom avancerade till rektor på Konsums
folkhögskola. I Tärnsjö hade jag också mycket
samarbete med Sten Söderberg, som då hade
tidningsdistribution inom samhället men sedermera steg till landstingsråd i Västmanland.
I övrigt var det mycket att lära och praktisera
innan man så att säga blev matnyttig inom järnvägsmannayrket. På grund av arbetets natur kom
man i kontakt med mycket folk och fick en hel del
bekanta ute på samhället. Ibland gjorde vi cykelturer ut till Östaviken vid Dalälven under fina
sommarkvällar.
Normalt var vi tre personer i tjänstgöring,
föreståndaren och två andra. Stationshuset var av
trä och rödfärgat, och hade formen av ett blockhus med stora överhängande utbyggnader från
övervåningen, så att resande kunde stå under tak
om det regnade. Man hade tidigare hållit sig med
andra och tredje klass väntsal, men nu var andra
klassens slopad och i den fick jag bo under
vikariatet mot en hyra av 15 kronor per månad.
Månadslönen var heller inte så stor, 182 kronor.
Av hygieniska anordningar fanns det i resgodsavdelningen en kallvattenkran och avlopp. I ett
särskilt hus låg utedass för resande och personal.
I augusti inträffade en värmebölja. Andremannen hade semester och vi hade fått en vikarie
för honom. Föreståndaren kom då plötsligt och
sade att vi måste tömma latrinkärlen från utedasset. På den tiden var det inte så kinkigt med
föreskrifter från hälsovårdsnämnden, utan tömningen skulle utföras så som den förmodligen
hade utförts alla år tidigare. Vi lastade på ett par
buttar i taget på trampdressinen och körde iväg i
hettan och flugsvärmarna en kilometer norrut
från bangården där det var tallskog och hedmark,
och där tömde vi helt sonika ut huttarna i diket vid
sidan av banvallen. Sedan var det bara att åka
tillbaka med de tomma kärlen, hämta ett par
andra och upprepa samma procedur.

Åskväder
I Tärnsjö förekom då och då kraftiga åskväder.
Vi hade bords telefoner med mycket metalldelar,
och de var otäcka att hantera då blixtarna kom.
Det var så att man tyckte att telefonerna stod och
hoppade på borden. På väggen invid intaget satt
en kristallkontakt och därifrån slog blixtar upp
till en meter ut i expeditionslokalen, så man fick
akta sig för att sitta i närheten. Jag vet inte vad
denna anordning skulle vara till för nytta och har
aldrig sett den på någon annan station.
Rikstelefonen utifrån allmänheten kunde man
låta bli att svara i, men tåganmälningstelefonen
för tågklareringen var man tvungen att använda.
Där rörde det sig dock om helt korta samtal.
Egentligen borde skyddsombudet ha kopplats
in på förhållandet, men de äldre kollegerna på
stationen ansåg tydligen att det måste vara på
detta sätt.

Sala
Sommaren gick mot sitt slut. I oktober kom
Gunnar Dahlander tillbaka i tjänst och jag blev
för min del åter arbetslös. Någon vecka på senhösten arbetade jag i en handelsträdgård i Sala,
som låg där tingsrättens hus nu finns.
Sedan dröjde det till nyåret 1939, då vi fick en
riktig snövinter och jag blev kallad av stinsen till
Sala för att snöröja på bangården. Någon snöslunga fanns inte utan det gick så till, att vi var ett
lag som med skyfflar skottade snö från bangården upp i öppna järnvägsvagnar. Det var ett
drygt arbete att kasta snön så högt. Sedan sköts
vagnarna med lok ut på ett utdragsspår vid Sagån,
och där måste vi med skyfflar skotta ur vagnarna
igen.
I februari fick jag dock anställning "på riktigt"
vid SJ, och det blev yttertjänst med växling och
godshantering. Åren kring 1940 var kraftverksbyggena i Norrland i full gång och varje kväll
kom i persontåget från Västerås, främst från
Asea, en godsvagn med il- och expressgods som
skulle lastas om till två sena snälltåg, ett mot övre
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Omlastning i Sala på kvällen av
resgods och gods till kraftverksbyggena i Norrland. Författaren
står i dörröppningen.

Norrland och ett mot Jämtland. Godset skulle
därvid sorteras upp i högar alltefter övergångsstationerna i snälltågens väg, för att underlätta
för konduktörerna vid urlastningen. Den som
stod inne i godsfinkan i Sala ropade ut respektive
övergångsstationer till den som tog emot godset
för att sortera upp det på plattformsvagnarna, till
exempel "Vännäs och bortom" för gods till Umeå,
Lycksele och Storuman, "Bastuträsk och bortom"
för gods till Skellefteå, Arvidsjaur, Jokkmokk,
Porjus, Harsprånget osv.
Eftersom vi här i trakterna litet skämtsamt
talade om Lappland som "Lapphälvite", kunde
man få höra skämtsamma utrop som "Långsele,
Sorsele, Arsele och bortom".

Tillfällig stationsarbetare
På hösten 1939 blev jag inkallad till repetitionsövning i det militära, och samma dag som jag
hade ryckt in till Stockholm började andra världskriget! Jag kommer så väl ihåg, att jag samma
kväll besökte ett kafe på Östermalm där det på
dagsnyheterna i radion berättades att Hitler hade
yttrat: "Jag har tagit på mig min grå fältuniform,
och den kommer jag att bära tills segern är
vunnen!"
Nå, repmånaden gick till ända, och de allra
flesta av mina kamrater fick order om att stanna
kvar för förlängd tjänstgöring, lika med beredskapstjänst. Jag fick dock rycka ut, ty det ansågs
att jag bättre behövdes vid järnvägen, ochjagfick
sedan inte någon inkallelse under hela kriget.
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Trafiken vid järnvägen ökade mer och mer.
Man behövde tågklarerare för att bemanna fler
stationer och även hålla nattskift på småstationer. Jag satte igång och pluggade SJ Säkerhetsordning koncentrerat under några veckors tid,
och i slutet av november fick jag åka till Stockholm och avlägga tågklarerarexamen.
Jag fick sedan mitt första vikariat som tågklarerare i Runhällen, en station ett par mil norr om
Sala. Sedan följde omväxlande tjänstgöringar,
antingen på hemstationen Sala eller inom det
område som den skulle hålla reservpersonal för.
Det förekom lite underliga benämningar på
den nyanställda personalen vid trafikavdelningen.
Först var man tillfällig stationsarbetare och sedan stationskarlsaspirant, varpå följde extra ordinarie stationskarl och ordinarie stationskarl.
Detta med tillfällig stationsarbetare var en tämligen ny benämning då jag började, och de äldre
kanske inte ens kände till att den fanns. Första
gången jag kom till Broddbo station för ett vikariat var där en gammal stationsmästare som snart
skulle pensioneras, och då han frågade vad jag
hade för benämning, för att anteckna mig på
tjänstgöringslistan, utbrast han: "Jaså, tillfällig
stationsarbetare, jo de var en fin titel de!"

Degermyr
På hösten 1940 bemannades ytterligare en hel del
småstationer på stam banan genom Norrland med
tågklarerare, som fick gå i treskift på så kallade
militärmötesplatser. Jag blev då placerad i

Degermyr, en station en mil söderom Vännäs. Vi
var tre man som fick gå i skift, det vill säga
eftermiddag, förmiddag och natt, fri efter natt
samt åter påföljande dag eftermiddag osv. Detta
pågick oavbrutet i ett halvår. Någon riktig fridag
fick vi inte. Normalt skulle man ha frisöndag
varannan sön- och helgdag, och därför hade jag
fjorton "förlorade frisöndagar" att ta igen efter
vintern. Det kunde dockjärnvägen inte kompensera i fritid, utan jag fick 343 kronor i kontant
ersättning.
Traktamenten skulle vi få som ersättning för
fördyrade levnadsomkostnader, men det var endast 2.90 per dygn i långtidstraktamente, så det
var inte mycket att kompensera de nya omkostnaderna med.
Stationen hade en väntsal, och ett par personförande tåg stannade för resande, så vi sålde även
biljetter. I övrigt pågick lastning av ved och
träkol vid lastkajen, så vi hade rätt mycket växling med godsvagnar.
Bostadsfrågan hade järnvägen löst så att vi fått
en tjänstevagn att bo i för billig hyra. Det var en
gammal köksvagn, kanske en kvarleva sedan
rallarnas tid. Den var plåtklädd och hade tunna

väggar. En diskbänk, en slasktratt, en järnkamin
och ett par sängar var hela utrustningen. Mat fick
vi laga själva så gott vi kunde. Det blev väl mest
kolbullar och fläskpannkaka. Byn bestod av några
få hus och en handelsbod.
Vintern var kall. Termometern stod på 30
minusgrader flera veckor i sträck, så man började
ibland undra om det var något fel på den eftersom
den inte rörde sig. På grund av de dåligt isolerade
väggarna i bostadsvagnen måste vi dygnet runt
elda i kaminen. Det bildades tjock frost på väggar
och fönster så vi behövde inte ha gardiner. Man
kunde ändå varken titta in eller ut. Vi eldade med
stenkol och den som hade nattskiftet fick då och
då se till att det var eld i kaminen, annars gick det
inte att vistas i vagnen. Det kunde dock förekomma att uniformskappan frös fast i rimfrosten
på innervägen, så att man försiktigt med en kniv
måste skära loss den på morgonen!

Störd nattsömn
Det var ofta tågförseningar, ända upp till 12-15
timmar, och för att det inte skulle bli för krångligt
med omläggningar av tågmöten fick sådana tåg

Bostadsvagnen vid ett töväder. Normalt gick fönstren inte att öppna i kylan.
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formellt ställas in och det utfärdades en ny tidtabell. Tågen fick gå som extratåg.
Det kunde därför hända, att det godståg som
~kulle ta med lastade vagnar vid kajen kom mitt
1 natten och växling av vagnar måste ske. Eftersom bostadsvagnen stod på kajspåret fick den
följa med i växlingsrörelsema, och det störde
förstås nattsömnen. Det förekom till och med att
vagnen fick en puff så att vi som låg där helt
plötsligt höll på att kastas ur sängarna.
Man höll på att elektrifiera bandelen men ännu
:'ar det ångloksdrift. Tur var det, ty man hade från
Järnvägens sida avsett att vi skulle elda kaminerna med ved, och en hel bod var full med meterved. En handsåg och en yxa utgjorde hela utrustningen för vedhanteringen. Vi fick dock aldrig
tid att stå där och såga ved, ty det var full rulle för
jämnan på stationen och dessutom måste ju telefonerna passas. Med bara en man tjänstgörande i
taget gick det inte att vara ifrån expeditionen
någon längre stund. Att på tjänstgöringstid stå i
vedboden och såga och hugga, samtidigt som
man hade tågklarering, var en ekvation som inte
gick ihop.
Vi klarade emellertid eldningsproblemet ändå.
Godstågen fick ofta göra uppehåll på stationen
för m?te, eller därför att Vännäs inte hade plats på
bangarden att ta emot ankommande tåg. Vi passade ~å på att_hämta stenkol från loken i spannar
och hmkar. V1 hade alltid att elda med och brasan
i kaminerna slocknade aldrig.
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Fastfruset tåg
Vännäs station begärde ibland att vi skulle koppla
av och sända enbart loket vidare. Vagnarna blev
ståe~de kvar. En gång hände att ett sådant tågsätt
blev msnöat och frös fast. När vi sedan fick ett lok
att sätta framför för att dra tåget vidare orkade det
inte rubba vagnarna. Jag hade vid det tillfället
n~ttskif!et, och jag försökte med att koppla loss
nagra fa vagnar, som loket också lyckades dra
loss. Sedan fick jag backa och koppla på, gå litet
l~ngre tillbaka i tågsättet och ta med några ytterligare vagnar osv. ända tills tåget tog slut.
Det var ett långt tåg och mycket snö på bangården, så det tog en rundlig tid att komma fram
och jag underrättade tågledaren om att det skull~
ta åtskillig tid. Efter närmare tre timmar hade
hela tåget kommit loss. Det var ett Gb-lok som
drog. Det var den största typen av ånglok, och när
ett sådant drar igång och det går tungt, kommer
det ångstötar så det låter som kanonskott ur
skorstenen.
Det fanns en banvaktsstuga i ena änden av
~angården, och utanför den hade ångloket hela
tiden kämpat med att dra igång tåget. På morgonen efter kom banvaktsfrun och undrade vad vi
egentligen höll på med. Hon hade inte fått en
blund i ögonen på hela natten för allt oväsendet.
Degermyrs station med träkolsvagnar vid lastkajen.
Ortsbefolkningen kallade byn Negerbyn därför att
snön ofta blev svart av allt träkolsdammet.

Tysk och svensk
officer samt
svenska järn vägsmän framför ett
tyskt permittenttåg,
dock inte i Degermyr 1941 utan i
Helsingborg 1943.
Foto JVM.

Tågmöten
På bangården fanns bara två spår för tågmöten
samt ett kaj spår. Detta kunde skapa problem vid
tågmöten, till exempel om båda tågen var för
långa så att de inte fick plats på respektive spår.
Den enda vettiga lösningen var då, om man hade
plats på kaj spåret, att koppla av några vagnar och
sätta undan dem, men tid tog det, och sådana
tågmöten är inte att rekommendera när det gäller
tågföring.
Det finns en gammal vits om tågklareraren
som fick en skriftlig förfrågan från tågledningen
om varför tågen vid ett visst tillfälle hade blivit
försenade på stationen. Tågklareraren svarade
kort och gott: "Tre tåg, två spår, en man." Detta
är dock inte bara en vits ty det inträffade faktiskt
ett par gånger för mig. Hur man klarar en sådan
historia är emellertid beroende av omständigheterna, varför det skulle bli för omständligt att
närmare gå in på det.

Invignings tåget
Elektrifieringsarbeten pågick som sagt och i slutet av januari var de klara. Den 1 februari 1941
skulle ett invigningståg komma och köra norrut.
På det skulle dåvarande kronprinsen, sedermera
kung Gustav VI Adolf, vara med. Vi fick order i
förväg, att allt skulle göras för att tåget inte skulle
bli försenat. På grund av lok- och tågkrångel

utefter linjen var det dock två timmar sent då det
passerade Degermyr.
Den stränga kölden gjorde också att rälsbrott
uppstod. Banvakterna for varje dag på trampdressin utefter sina respektive sträckor och undersökte rälsen. Vid ett tillfälle hade en tungt
lastad vagn med slag i hjulen orsakat nittio rälsbrott bara på sträckan Ånge-Långsele. Slag i
hjulen uppstår då de på grund av något fel på
vagnens bromssystem sitter låsta under gång. De
asar då på rälsen varvid en platta uppstår på
hjulringen. När sedan bromsen lossnar blir det
väldiga slag mot rälsen.

Tysktågen
Transitotrafiken med tysktågen hade kommit
igång, och vi hade ofta sådana tåg som antingen
passerade förbi eller stannade på stationen för
tågmöte.
Tåg som gick söderut hade soldater på permission med sig, men det förekom också lasarettsvagnar med sårade och invalider. Då ett sådant
tåg stannade, och det var ofta på nätterna, hoppade gärna sjukvårdare och vakthavande officerare av och tog sig en promenad på plattformen.
Jag hade läst litet tyska så jag passade på och
pratade med dem, för att få övning i språket och
för att de alltid uppträdde artigt och korrekt.
Det var dock otäckt att se de invalidiserade
människorna i lasaretts vagnarna. Såsom nattågs21

klarerare på en ödemarksstation i Norrland, och
emedan jag kunde prata litet med officerarna, var
jag en av de få personer här i landet som fick titta
in i fullbelagda tyska lasarettsvagnar.

En marsch på liv och död
Vi hade ju praktiskt taget ingen fritid, men efter
nattjänstgöring kunde man på eftermiddagen,
efter att ha sovit några timmar, åka ut någonstans.
Det var inte ofta att det passade med persontågets
tid, så man fick i stället åka på loket på något
godståg in till Vännäs och likadant tillbaka. Man
kunde på det sättet besöka Umeå och det var
alltid en avkoppling. I övrigt var vi rätt isolerade
på vår station.
En gång då jag besökte Umeå för att gå på
badhuset var jag sedan på en biograf på kvällen.
Det var förresten premiär på den då så populära
Alice Babs-filmen "Swing it, magistern". Sent
på kvällen, då jag skulle tillbaka från Vännäs,
fanns det oturligt nog inget godståg att åka med,
så jag beslöt mig för att promenera till Degermyr.
Det fanns en landsväg emellan, men den gick i
krökar så det var tolv kilometer att gå.
Det hade snöat på dagen men på kvällen blev
det klart och kallt. Termometern visade 35 minusgrader i Vännäs. Det var inte plogat på vägen,
det var moddigt att gå, och jag kände mig rätt slak
efter den föregående nattjänstgöringen och badet. Det var drygt att gå i uppförsluten och jag
skulle gärna ha satt mig ned någonstans för att
vila, men jag förstod att här gällde det att hålla
igång. Att kämpa vidare var enda chansen att
överleva i den stränga kölden, men marschen tog
två och en halv timme i anspråk, så nog var jag
tacksam då jag till slut fick krypa ner i sängen den
natten.
Frampå våren 1941 fick vi avlösning. Nya
mannar placerades på i Degermyr, och vi fick
komma tillbaka till våra respektive hemstationer.

Krylbokatastrofen
Det var den 19 juli 1941, en klar och varm härlig
sommarmorgon, då vi började med växlingsarbete på Sala järnvägsstation. Vi hade ett ånglok
till förfogande och var ett växlingslag på fyra
personer: lokföraren, en växlingsbas som ledde
arbetet, en avkopplare och en skjutspassare.
Vid femtiden, då vi rangerat en halvtimme,
kom tågklareraren och sade att det kommit order
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från Krylbo och tågledaren i Stockholm att vi
omedelbart skulle ge oss iväg till Krylbo med
ångloket, ty det hade inträffat en katastrof och de
behövde hjälp.
Vi for genast iväg. Då vi kom till Rosshyttan,
stationen närmast Krylbo, stannade vi och frågade tågklareraren hur läget var. Han visste dock
inte något mera ty telefonförbindelserna med
Krylbo hade brutits, men enligt uppgift skulle
hela området kring Krylbo station stå i brand.
Vi fortsatte, och då vi kommit ytterligare några
kilometer såg vi ett väldigt rökmoln torna upp sig
vid horisonten. Vi beslöt därför att ta det försiktigt vid infarten till Krylbo ifall spåret skulle ha
förstörts någonstans.
Vi kom dock in på bangården, och där rådde ett
fruktansvärt kaos. N attsnälltåget från Östersund
var fullständigt utbränt, endast bärande, svartbrända järnkonstruktioner fanns kvar av vagnarna. Detta tåg hade stått vid plattformen närmast stationshuset, då ett tyskt ammunitionståg
som kommit in på bangården omedelbart fattat
eld varefter ammunitionen börjat explodera.
Passagerarna på nattsnälltåget behövde ingen
väckning. Alla rusade ut i nattdräkterna, och man
tordes inte stanna kvar i stationshuset av rädsla
för att det skulle störta samman, utan det blev en
vild flykt genom trädgårdar och villatomter så
långt ut från bangårdsområdet som möjligt.
Även invånarna i Krylbo skyndade i blotta
nattdräkterna till skyddsrummen eller ut i skogen, i förvissning om att samhället var utsatt för
ett bombanfall. Som genom ett under krävdes
inga dödsoffer, men 24 skadade måste föras till
Avesta lasarett. Runtom i Folkärna, Grytnäs och
Avesta hade man känning av lufttrycket från
explosionerna.
En gasvagn som man fruktade skulle explodera stod också på bangården. Några brandmän
sprutade hela tiden vatten på den för att den inte
skulle bli för varm, och med gemensamma ansträngningar lyckades de skjuta bort den från det
farliga området. Om denna vagn exploderat hade
giftig gas spritts ut i samhället.
På postkontorets byggnad kom en buffert nedflygande på taket och slog ett stort hål. Rummen
under blev åtskilligt ramponerade. Runtom på
gator och gårdar låg delar av järnvägsvagnar, och
även blindgångare kunde man hitta litet här och
där. Av 130 person- och godsvagnar återstod
efter förmiddagen bara förvridna stålskelett.
Strax i början av katastrofen sprang en lokförare till Södra Dalarnes järnvägs lokstation norr

Parti av bangården i Kry/bo med utbrända, ännu rykande vagnar. I bakgrunden godsmagasinet. Bakom
sprängningen av det tyska ammunitionståget låg, enligt egen utsago, brittiska agenter, men det var meningen
att explosionen skulle ske ute på linjen. JVM.

om Krylbo, hämtade ett ånglok och körde ner det
till det brinnande ammunitionståget. Man lyckades koppla loss och köra undan ett par av de
främsta vagnarna som innehöll nitrolit. Utan
detta rådiga ingripande hade det kanske inte
blivit mycket kvar av Krylbo samhälle ...

Räddningsarbete
Vi utrustades av stinsen i Krylbo med stålhjälmar,
och vår första uppgift blev att dra undan det som
återstod av snälltåget till ett sidospår i utkanten
av bangården.
Strax i början av händelseförloppet hade en

tankvagn med bensin exploderat, och det var den
stora skrällen som skakade hela samhället. V agnen sprack mitt itu. Den ena halvan hade enligt
uppgift flugit rätt upp i luften över stationshuset,
vidare över hustaken i samhället och fallit ner i
Dalälven. Den andra halvan låg kvar i en stor
krater som rivits upp i spåret. Denna våldsamma
explosion ledde till att brinnande bensin spreds ut
över bangården, och därför antändes alla tåg vid
sidan om så snabbt och även plattforms taken. Ett
helt godståg lastat med ved brann och utvecklade
en oerhörd hetta. Detta bidrog till att ammunitionen, som mest bestod av handgranater och
projektiler till granatkastare, exploderade undan
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för undan så att det small i ett kör.
Brandkårer från Avesta och andra orter var
igång, men fick mest inrikta sig på att rädda
stationshuset och godsmagasinet samt husen i
samhället närmast bangården. Stationshuset var
tämligen urblåst, och inte heller ute i samhället
fanns det många fönsterrutor kvar.
Vi fick fortsätta hela förmiddagen med att dra
in och puffa ut tåg över bangården. På grund av
den olidliga hettan från de brinnande godstågen
och risken för granatsplitter höll vi oss alla inne
i ångloket, tätt tryckta bakom dess väggar av
pansarplåt, då vi passerade fram och tillbaka vid
sidan av ammunitionståget.
Så småningom lyckades vi röja undan även på
något av godstågsspåren, och vi fick därefter äta
lunch på järnvägens bekostnad inne påjärnvägsrestaurangen. Där fanns dock ingen fönsterruta
hel och det låg glassplitter lite varstans, så det var
med en viss tvekan som man åt av maten eftersom det kunde finnas splitter även i den.
Bangården erbjöd vid middagstiden en skrämmande anblick. Delvis förvridna spår, raserade
plattformar, uppbrända plattformstak, delvis uppbränt godsmagasin och överallt skelett av järnvägsvagnar. Efter väl förrättat värv fick vi åka
tillbaka till Sala med ångloket, efter en dag som
man givetvis aldrig glömmer.

Stationshuset i Morjärv. Det kunde bli hett under
taket när solen gassade. Foto JVM.

Morjärv
Efter midsommar samma år blev jag beordrad till
Morjärv på ett tvåveckorsvikariat som tågklarerare. Där var svensk militär som hade övningar,
och där var in- och utlastning av folk och hästar
och materiel. Det var en veritabel värmebölja
hela tiden. Vi inlånade järnvägare fick bo uppe på
vinden i stationshuset, och där var hett som i en
bastu.
På linjen från Morjärv mot Boden finns inom
synhåll en kraftig uppförsbacke. Det var fortfarande ångloksdrift, och det kunde förekomma att
loket inte rådde dra ett tungt lastat militärtåg
uppför backen utan "korkade", det vi11 säga att
tåget blev stående. Man fick därför alltid se efter
om loket orkade uppför genom att betrakta röken
från loket ute i skogen. Om det då inträffade att
röken plötsligt stod stilla fick man skicka ut ett
påskjutningslok. Det loket fick köra försiktigt
och då det kommit fram till tåget skjuta på det
bakifrån tills det hade kommit upp för backen.
Så mycket mera är väl inte att säga om detta
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vikariat än att det var ljust dygnet om, så att det
var litet svårt att skilja på natt och dag.

Fritidshuggning
Under krigsåren, då Per Albin Hansson var statsminister, utgick uppmaning från myndigheterna
att så många som möjligt skulle ge sig ut och
fritidshugga ved i skogar, som anvisades genom
kommuner och skogsvårdande myndigheter. Man
fick fri tidshugga för eget behov eller rent ideellt.
Sådan ved som huggits ideellt disponerades och
fördelades av myndigheterna.
Även inom järnvägsmannakåren hörsammades denna appell, och på Sala station gick
stationsinspektoren själv före med gott exempel
och sysslade en hel del med fritidshuggning.
Detta inspirerade givetvis personalen, och ett
flertal gav sig i kast med huggning. Vi for då ut

på cykel till en anvisad skogslott på Sala stads
skog och högg och staplade upp travar med
meterved. Det var en frisk och stimulerande fritidssysselsättning som bidrog till att lösa bränslefrågan, samtidigt som skogen blev gallrad och
rensad från vindfällen.

Poststationer
Vissa stationer var på den tiden kombinerade
post- och järnvägsstationer. För att vikariera på
dem måste man först sätta sig in i alla de postgöromål som kunde förekomma. Man fick några
dagars övning på en sådan station, och sedan
ansågs man också kunna tjänstgöra som postkassör. Det var ett trevligt och intressant arbete, men
det gavs också en del problem.
Postgöromålen betraktades mera som en bisyssla. Järnvägsutövandet måste naturligtvis
komma i första hand, till exempel tågklarering,
växling med godståg, försäljning av biljetter osv.
Det gjorde att kunder som kom för att få postgöromål uträttade kunde få vänta rätt länge, innan
man fick tid att ägna sig åt sådant. Dessa stationer
var i regel enbemannade, och man kunde ju inte
hålla på med mer än en sak i taget. Detta skapade
givetvis irritation hos kunderna och bidrog till att
expeditörens arbete blev stressigt.
Legitimationer var ofta ett svårt problem för en
vikarie. Den ordinarie stationsföreståndaren hade
ofta varit på samma station i många år och kände
sina kunder, så de var bortskämda med att inte
behöva visa någon legitimation då de hämtade
pengar. Med pensionärerna var det inget större
problem. Man såg att det var gamla människor,
och pensionerna var så små på den tiden att det
knappast behövdes någon legitimation. Värre
var det med bönderna då de kom för att hämta
sina mjölklikvider. Det kunde röra sig om rätt
stora pengar, men det var rätt hopplöst att få dem
att legitimera sig. De sade att de aldrig hade
behövt göra det förut, och man kunde inte gärna
begära att de skulle med häst åka kanske en mil
hem igen för att hämta en legitimation. Troligen
hade de heller inte någon sådan hemma, om de
överhuvudtaget visste vad en legitimation var för
något.
Det var otäckt att bara lämna ut större belopp
o~h skriva ordet "känd" bakpå postanvisningen,
vilket Postverket fordrade att man skulle göra,
men vad var alternativet? Man fick lita på Guds
försyn och hoppas att det skulle gå bra.

Jugansbo
En dryg mil norr om Sala låg Jugansbo station
mitt i en jordbruksbygd. Det var en enmansstation med förenad post- ochjärnvägstrafik, och
där tillverkades också kabeltrummor så att man
hade en del växling med godstågen till och från
kaj. Det förekom även utlastning av hö och halm
samt en del styckegods.
Bommar för vägövergång fanns i båda ändar
av bangården, och de sänktes och höjdes från ett
vevstati v mitt framför stationshuset. Där var korta
sidospår för tågmöten samt till kaj och godsmagasin, och då ett godståg var långt kunde det
hända, att bakre delen av tåget stod kvar på
vägövergången och hindrade landsvägstrafiken
då växling pågick. Det var förmodligen inga
vackra ord som yttrades av de vägfarande medan
de stod i kö, men växlingsarbetet var ju tvunget
att utföras.
Under tiden växte också kön av postkunder i
väntsalen, och efter avslutat växlings- och godsarbete kunde man ha fått både olja och smuts på
händerna. Tvättmöjligheterna var primitiva med
~ndast ha~dfat och kallvatten, så det var precis
mget trev hgt arbete att sedan direkt ta hand om
postkunder och hjälpa till med att fylla i prenumerations- och allehanda andra blanketter. Det
var att arbeta under förhållanden som en nutida
kassör inte har en aning om.
En lunchrast på en timme var inlagd i arbetsschemat mitt på dagen, men ibland då godståget
från Gävle var försenat kunde det komma just vid
lunch tiden, och då var man tvungen att ta itu med
arbetet. Sedan då expeditionen var öppen igen
s~od postkunderna där, och förväntade sig givetvis att någon skulle vara i tjänstgöring. Vissa
dagar kunde det därför vara svårt nog att få i sig
en matbit.
Vintertid kunde det vara problem med snödrev
i växlar och vägövergångar, eftersom bangården
låg rätt öppet ute på fältet. Man kom dock i
kontakt med många människor och tiden gick
fort, emedan det var mycket att göra.
Intill stationen låg en lanthandel, så det var lätt
att göra inköp om man behövde någonting. Det
var ett familjeföretag och ägaren hette Norström.
De hade en son som hette Bertil, en trevlig ung
man som ofta hämtade post på stationen. Han
blev senare den kände skådespelaren Bertil Norström. I TV-serien "Panik i butiken", där han
medverkade som en sorts alltiallo, torde han ha
känt igen sin situation från Jugansbotiden.

25

Främlingshem
Utefter linjen Sala-Gävle fanns en enmansstation
med förenad post- och järnvägstrafik. Den hette
Främlingshem och låg rätt isolerad med bara
något enstaka hus i närheten.
På den stationen fanns inte elström. Det var
som om man hade förflyttats ett halvsekel tillbaka i tiden då man kom dit för att vikariera. Bo
kunde man göra i ett vindsrum i stationshuset,
men några som helst hygieniska bekvämligheter
fanns inte, utan man fick tvätta sig i ett handfat.
Som belysning använde man fotogenlampor
och stearinljus. Ute i ena änden på bangården var
bommar vid en mindre landsväg, och dit fick man
gå då det började bli mörkt och tända en bomlykta. Mitt framför stationshuset stod en T-semafor, och på stolpen fanns en anordning så att man
kunde tända en 1ykta och hissa upp den till toppen
på semaforen för att få signalbelysning. På
stationshusets yttervägg satt en fotogenlampa
som plattformsbelysning, det var allt.
Sommartid var det förstås trevligare att tjänstgöra där, men då var myggplågan svår. I väntsalen verkade det som om traktens alla myggor
ständigt hade kongress, och då man öppnade
biljettluckan kom en jämn ström av myggor in på
expeditionen. En Flitspruta fanns dock där och
den kom flitigt till användning. Annars hade man
inte stått ut med att vistas på stationen. Efter varje
besprutning låg det tätt packat med myggor på
fönsterbräden och bord.

Kerstinbo
Mellan Sala och Gävle fanns också en enmansstation med namnet Kerstinbo. Det var en förenad post- och järnvägsstation. Utlastning av
torv från en närbelägen mosse förekom samt ved
och hö eller halm. Arbetet bestod dock mest av
postgöromål samt utlämning av paket från
systembolaget i Sala. Detta gods förvarades på
expeditionen eftersom det kunde vara stöldbegärligt. Från en snickerifabrik i samhället förekom då och då utlastning av byggnadssnickerier,
men i övrigt var godsmängden ringa.
Ett år under kriget hade järnvägsledningen
ställt in ett person tågspar mellan Gävle och Sala
för att spara på lokbränsle, och resande hänvisades till att resa med lokalgodstågen. Detta var
dock påfrestande på grund av växlingen och
godshanteringen på stationerna, och godstågen
blev ofta försenade. Godståget mot Gävle på
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kvällen hade egentligen bara behovsuppehåll i
Kerstinbo, så om inget godsutbyte fanns skulle
tåget passera stationen utan att stanna. Detta
klargjordes genom signaler mellan konduktör
och tågklarerare redan då tåget var på ingång.
En kväll på senhösten då jag vikarierade hade
det dock kört ihop sig ordentligt. Godståget mot
Gävle var redan ett par timmar försenat då det
ankom, och på bangården skulle vagnslaster hämtas och tomvagnar sättas in. Dessutom var det i
magasinet mycket snickerier som skulle lastas,
liksom säckar med potatis och äpplen. De senare
måste lastas i uppvärmd godsvagn, emedan avsändarna hade betalat frakttillägg för sådan transport.
Endast passagerarvagnen i tåget hade ett uppvärmt utrymme, varför den måste växlas in till
magasinet för lastning. De resande, som redan
var irriterade över förseningen, blev inte på bättre
humör över det timslånga uppehållet i Kerstin bo,
utan de kom ut på magasinsplattformen och
skällde i ett kör medan vi höll på och lastade
gods.
Vad sedan konduktören fick utstå under den
vidare färden till Gävle, dit tåget ankom ungefär
vid midnatt, kan man bara ana, men detta är
endast ett exempel bland många på hur besvärlig
och pressande järn vägstjänsten kunde vara under
krigsåren.

Matproblem
Vid ett flertal av småstationerna saknades möjlighet att få mat någonstans, och på grund av
krigsårens ransoneringskort ville ingen privatfamilj åta sig någon matgäst. Det kunde till och
med saknas affär i närheten. På enmansstationerna
kunde man inte åka hem med tåg och stanna där
över natt för att åka tillbaka nästa dag, utan
vikarien måste bli kvar hela tiden .
Då man hade vikariat på ett par veckor fanns
ingen annan möjlighet än att få mat tillsänd med
tåg. Det gick så till att fruarna, eller ungkarlarnas
mammor, fick göra i ordning en matbox, gå till
hemstationen och sedan sända ut den till den
station där vikarien höll till. Efter att ha tillgodogjort sig innehållet sände så vikarien tillbaka den
tomma boxen nästa dag. Det var ett uppoffrande
arbete för de hemmavarande, men det var nödvändigt, annars hade vikarien inte kunnat existera och följaktligen hade järnvägstrafiken på
vikariatsstationerna inte fungerat. De hemmavarande fick dock ingen ersättning för detta för

Ovan: Jugansbo station den
3 maj 1936 enligt vykort. Det
kraftigt utskjutande taket var
typiskt för de ursprungliga
SGGJ-stationerna. Anordningen i bangårdens bortre del
var (enligt Bo Gyllenberg) utlastnings tornet till en år 1919
anlagd linbana från ett 2,5 km
avlägset kalkbrott som ägdes av
Stora Kopparberg AB.

Främlingshems station 1950.

I

Kerstinbo station på 1920-talet.
Stig Nybergs samling.
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Hedesunda station 1936.

järnvägen i bokstavlig mening livsviktiga arbete,
trots att det i många fall pågick under hela 1940talet.
Fruarna kunde åtminstone trösta sig med att de
fick fribiljetter på järnvägen att åka med, men
värre var det för mammorna. De var diskriminerade och fick inte en enda fribiljett, trots att de
kunde ha hållit på och sänt matboxar under flera
års tid.

Hedesunda
En gång mitt i vintern 1940 skulle jag tjänstgöra
som vikarie i Hedesunda och kom dit med ett tåg
kvällen före. Stationen låg för sig självt, cirka tio
minuters promenad från samhället som ligger
uppe på en grusås. Jag hade aldrig förut varit där
så jag kände inte till de lokala förhållandena och
mörkt var det ute, men jag hittade dock upp till
samhället, där man hade ordnat med överliggningsrum hos en familj.
På morgonen dagen efter skulle jag hjälpa
stationsmästaren med godståget. Nu bar det sig
inte bättre än att jag tog fel på vägarna i morgonmörkret, och efter drygt tio minuters promenad
kom jag fram till kyrkan som också låg för sig
själv, ett bra stycke från samhället.
Eftersom jag inte såg till någon järnväg där och
inte heller kunde erinra mig att jag hade sett
någon kyrka kvällen före, så förstod jag att jag
hade gått fel. Det var bara att vända tillbaka till
samhället, där jag för säkerhets skull frågade
någon om vägen till stationen. Det var förargligt
eftersom jag bar järnvägsuniform, och denne
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någon tittade lite underligt på mig. Jag kom dock
fram till stationen en halvtimme försenad. Godståget hade då redan kommit in och stationsmästaren var litet förgrymmad på mig, ty han
trodde att jag hade sovit över, men då han fick
min förklaring till förseningen fick han sig ett
gott skratt på min bekostnad och saken var ur
världen.
I övrigt är det inte så mycket att säga om
Hedesunda, annat än att det var en rätt jobbig
station och att den låg mitt ute på slätten, så att där
var kallt och blåsigt vintertid. Sommartid hade
man emellertid möjlighet att göra utflykter till
den långsträckta ön i den närbelägna Dalälven,
där det fanns fina bad- och campingplatser.

Gysinge
Mitt på linjen Sala-Gävle låg stationen Gysinge
med bron över Daläl ven. Där var en vattenpost så
att godstågen fylldes på med vatten i loken .
Stationen var en så kallad underrättelsestation,
det vill säga att banvakterna skulle varje morgon
vid en bestämd tidpunkt underrättas om särskilda
anordningar på linjen mellan Gysinge och Hagaström. Det skedde genom en gemensamhetslinje,
så att det ringde i samtliga banvaktsstugor på en
gång då man ringde på från Gysinge.
Stationshuset hade en gång brunnit ned och
ersatts med ett nytt hus i funkisstil. Detta var dock
ett fuskbygge, så man fick elda på ordentligt i
värmepannan och hålla elementen heta för att
kunna visas där då det var kall väderlek.

Snöstormen i Isätra

Gysinge, en av Sveriges relativt få stationer i
funkisstil, på foto från 1950. JVM.

Detta föreställer inte lsätra på 1940-talet utan
Tärnsjö (en annan station där författaren tjänstgjort, se ovan) på 1930-talet, men illustrerar väl
vilka problem som snön kunde ställa till med. Det
högra loket är SGGJ 4, det vänstra något av dess
systerlok 1-3 eller 5. På mittspåret står enfd.
motorvagn. Stig Nybergs samling.

En söndag i slutet av januari 1942 var jag och
vikarierade i Isätra, en enmansstation som låg på
slätten öster om Sala.
Det var den värsta dagen i mannaminne med
full snöstorm och trettio minusgrader. Stationshuset som var av trä var väl ett fuskbygge också
det, ty trots fuu fyr i den stora värmepannan i
källaren och radiatorer i huset var det så dåligt
isolerat, att det drog och pep i alla väggar och
fönster i stormen. Det var omöjligt att få upp
temperaturen till mer än tre plusgrader på inne
expeditionen, och i väntsalen var det så kallt att
där kunde ingen människa vistas, utan jag måste
ha resande som väntade på tåg inne på expeditionen.
Varje gång man öppnade ytterdörren för att gå
ut till plattformen kändes det som om man hade
fått ett slag på käften av stormen, och i ställverket
gick det inte att rubba en enda växelvev. Snön
hade yrt in i växlarna på bangården och packat sig
så hårt, att det skulle ha behövts korp för att få
bort den. Jag meddelade tågledaren att jag inte
kunde åta mig några tågmöten den dagen på
grund av omständigheterna. Jag kunde inte ensam klara av snöproblemen, och att få tag på
snöröjarhjälp på söndagen var inte möjligt.
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Samma dag ägde en stor fältskjutning rum där
i trakten, och i orts tidningarna dagen efter kunde
man läsa om, att många deltagare hade förfrusit
öron, näsa, händer och haka.

Runhällen
Påföljande vinter, 1942-43, fick jag ett långvikariat i Runhällen. Det var en övergångsstation
mellan dåvarande Stockholm- Västerås-Bergslagens järnväg och SJ. Det gjorde att den stationen var i särklass tungarbetad. Det kom varje dag
ett godståg från Enköping med vagnar som skulle
överföras till SJ, godståg mot Gävle och vice
versa, och likadant från Gävle till Enköping.
Dessutom kom en hel vagn full med styckegods
från Enköping som skulle lastas om till en SJvagn, och likaså en så kallad isoleringsvagn,
samt en vagn med grövre maskiner och varor
s~m inte behövde transporteras i täckt vagn.
Likadant var det i omvänd riktning från Gävle till
Enköping.
Alla vagnsnummer skulle antecknas och särskilda övergångskort skrivas ut. Lastning av vagnar pågick dessutom på båda sidor om bangården, så det var väldigt mycket växlingsarbete.
SWB:s ånglok skulle varje gång vändas på en
vändskiva, och allt detta arbete skulle en enda
man utföra! Det var en nästan omänsklig arbetsuppgift, som dessutom försvårades av att det
kunde vara flera decimeter djup snö på bangården.
På kvällarna kom en rälsbuss från Enköping
med en släpvagn fullastad med ilgods, som skulle
lastas om till norrgående tåg mot Gävle. Eftersom rälsbussen hade släpvagn med sig fick man
sedan växla in den till vändskivan och vända hela
ekipaget, så att den följande morgon kunde gå
rättvänd tillbaka till Enköping.
Runhällen var en av de få SJ-stationer som
ännu använde sig av telegrafapparat. Med den
beställdes tomvagnar till stationen, och likaså
kom på telegrafremsan besked om tilldelade vagnar från vagnfördelningen.
Det var en vinter som man aldrig glömmer och
som man tänker tillbaka på med blandade känslor. Efter den hade jag fått nog av vikarierandet
för en tid och beslöt mig för att söka till någon
lämplig station, för att få lära mig expeditionsarbetet ordentligt.
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Mackmyra
Våren 1943 fick jag erbjudande om placering
tills vidare i Mackmyra, en station el va kilometer
söder om Gävle. Jag tackade ja och lyckades
ordna ett rum i ett hus ett par hundra meter från
stationen. Det var en station med två man som
fick gå i skift omväxlande förmiddag och eftermiddag. Två kilometer norrut fanns ett kafä som
också hade matservering, så dit åkte jag två
gånger per dag till måltiderna.
Jag köpte mig på sommaren en ny cykel, eftersom jag skulle cykla så mycket till och från
kafäet. Den cykeln var sista skriket, utrustad med
en del finesser, och allt fungerade bra så länge
sommaren varade. Det visade sig dock på vintern
att cykeln var felkonstruerad såtillvida att skärmarna satt för nära inpå hjulen. Cykeln var tydligen en skrivbordsprodukt, ritad av någon karriärsugen ingenjör, ty så snart som det var någon
nysnö på vägen slog den sig fast mellan hjulen
och skärmarna, så att hjulen inte gick runt. Ibland
var det inget annat att göra, än att ta cykeln på
ryggen och bära den!
Vi hade expeditionstid på stationen från nio på
morgonen, och eftersom frukosttiden på kafäet
låg ganska nära inpå, var förutsättningen att man
kunde cykla normalt för att hinna tillbaka till
stationen tills den skulle öppnas. På grund av
svårigheterna med cykeln kom jag dock ibland
försenad tillbaka till stationen, och inte var det
särskilt lustigt att komma med cykeln på ryggen
då kunder stod utanför stationen och väntade.
Nu kanske någon invänder att jag skulle ha
skaffat specialdäck med en lämpligare dimension. Under krigsåren var det dock brist på cykeldäck, och de som fanns var av dålig kvalitet, så
det hände ofta att de exploderade. Det var inte
bara att välja och vraka, man fick minsann vara
glad om man överhuvud taget kunde få tag på ett
däck hos någon cykelhandlare.
Under tre vintrar fick jag hålla på och kämpa på
?etta ~ätt med cykeln, och alltsedan dess är jag
mte vidare förtjust i cykelåkning.

Sulfitfabriken
I närheten av stationen fanns en sulfitfabrik och
dit hade vi växling med massavedsvagnar. Det
fanns också en vagnvåg på stationen. Alla massavedsvagnar skulle först vägas och uppgift sändas
till avsändningsstationerna för fraktuträkning.
Sulfitfabriken hade eget spår med en gemen-

Runhällens station 1937. Observera vattentorn, tvåaxlig Hilding Carlsson-rälsbuss och vågskjul. JVM.

sam landsvägs- och järnvägsbro över Gavleån,
som gick fram mitt emellan stationen och fabriken. Vintertid kunde det vara problem med järnvägsspåret på bron, ty bilarna packade snö i
spårrännorna så det blev is och kunde vara risk
för urspårning, åtminstone för tomma vagnar.
Bil trafiken var visserligen ringa under krigsåren,
men last- och varubilar for över bron.

Sådana transporter mellan olika stationer gav
resande anledning att kalla sådana tåg för mjölktåg, och uttrycket mjölktåg fick en något nedsättande innebörd. Dessa mjölktransporter upphörde
efter krigstiden, men ända till frampå sjuttiotalet
kunde man vid biljettköp få höra äldre personer
fråga om det var mjölktåg som de skulle resa
med.

Mjölktåg

Zigenarna

Under de första åren då jag var i Mackmyra kom
med persontåget på förmiddagarna en transport
med mjölk från en närbelägen station. Mjölken
förvarades i små bleckkrukor på två-tre liter som
var inställda i en trälåda. Alltsammans hämtades
av ett bud och distribuerades till respektive mottagare på bruket. Dessa transporter var mycket
billiga, endast 20 öre för hela sändningen, och
togs upp på en särskild mjölkfraktsedel.
Sedan mjölken distribuerats kom budet tillbaka med tomkrukorna, och de transporterades
tillbaka till avsändningsstationen med persontåg
på eftermiddagen. Denna transport var gratis.

Ett zigenarläger hölls på somrarna i närheten av
stationen. En gång hade zigenarna beställt en
vagnslast kor från Västergötland. De lastade ur
korna i Mackmyra och sålde dem till bönder i
trakten.
På grund av mul- och klövsjuka några år tidigare hade restriktioner för kreaturstransporter
utfärdats, och efter en tid kom polis till stationen
och hörde sig för om transporten. Enligt ett
tidigare cirkulär fick inte kor lastas ur på en
station med mindre än att veterinär hade gett
tillstånd. Detta cirkulär hade stationsföreståndaren dock glömt, och han blev instämd till domstol
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för tjänstefel. Som tur var hade ingen sjukdom
utbrutit i besättningen hos de bönder som hade
köpt kor av zigenarna, men stationsföreståndaren fick böta hundra kronor och det var nästan en
halv månadslön då.
Zigenarna kom ofta och åkte med tågen, men
det var ibland problem med biljetterna. Familjebiljetten var en bra och populär rabattform. Det
kunde dock hända att det kom tio-femton zigenare och påstod att de tillhörde samma familj.
Förmodligen hade man samlat ihop alla barn från
lägret. Vi hade dock ingen befogenhet att begära
att samtliga skulle visa legitimation, så det var
inte mycket annat att göra än att skriva ut biljetten.

Redovisning
Tiden i Mackmyra var givande i utbildningshänseende. Vi hade också två underlydande stationer som vi skötte redovisningen åt. Dessutom
hade vi avlöningslistorna för alla tre platserna.
På den ena orten fanns ett stort slakteri som
sände och fick vagnslaster med kött från Skåne.
Dessa vagnslastfraktsedlar var det verkliga eldprovet ifråga om taxering, därför att både SJ och
enskilda järnvägar kom in i bilden. Vagnslasterna gick nämligen på SJ till Gävle och sedan på
Gävle-Dala järnväg till Storvik, sedan på SJ igen
till Sala och vidare över SWB till Kolbäck, där
TGOJ tog vid fram till Flen varefter vagnarna
åter kom in på SJ för vidare befordran till Malmö.
Dessutom var det färskvarutransport och tillägg för befordran i vissa personförande tåg samt
ky 1vagnstillägg och så kallat av kopplingsförbud,
det vill säga att vagnarna inte fick bli stående på
någon station. Till varje enskild järnväg utgick
också en särskild avgift, som skulle läggas ovanpå
fraktkostnaderna.

Övertid
Det har under senare år förekommit diskussioner
om att slopande av övertid inom företag och
offentlig sektor skulle skapa 15 000 nya jobb.
Här rör det sig om övertidstimmar som alltid
innebär stora kostnader för arbetsgivaren.
För oss som tjänstgjorde på stationerna var det
dock inte så, särskilt inte på småstationerna.
Enligt direktiv från SJ ledning fick betalning för
övertid endast tas upp vid tågförsening efter
arbetstidens slut. Förseningar som inkräktade på
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matraster godkändes knappast. Man ansåg att en
förskjutning av rasten var möjlig.
I Mackmyra, som var redovisningsstation för
såväl Södra Valbo som Rörberg, hade vi vid
månadsskiften mycket redovisningsarbete: biljett- och godsredovisning för alla tre stationerna
samt efterkraven. Efterkravsbetalning för mottagna godssändningar var på den tiden mycket
vanligt, och redovisningen av efterkraven var en
tidsödande historia. Vi kunde varje månad ha
upp till sju sidor efterkravsbelopp införda i en
stor liggare, och alla efterkrav som inte var utlösta vid månadens slut skulle överföras till nya
upplägg för den nya månaden. Det kunde bli flera
sidor i journalen. Dessutom skulle de inlösta
efterkraven summeras och redovisas för statistikens skull.
Redovisningsarbetet var synnerligen besvärligt och tidsödande därför att SJ inte hade kostat
på Mackmyra en räknemaskin, trots att det var
redovisningsstation.
Redovisningen kunde ta upp till sex timmars
övertid i anspråk, övertid som i regel måste
utföras på en söndag. Tjänstgöringstiden på söndagarna var uppspaltad på ett par timmar då och
då, med raster på ett par timmar mellan tågtiderna. På söndagarna var endast en man i tjänstgöring och skulle passa tåg hela dagen från 8 på
morgonen till 22 på kvällen. Man fick då ta till
den "lediga tiden mellan tågen" för att hinna med
all redovisningen, men någon ersättning för denna
övertid fick vi inte trots att den utfördes på
obekväm arbetstid. Obekvämlighetstillägget var
ännu inte uppfunnet, och vi fick inte så mycket
som tack för besväret.

Slängskjuts
Vid den ena underlydande stationen, Södra Valbo,
fanns alltså ett slakteri, som tog emot vagnar med
djurkroppar och även sände köttvagnar. Eftersom dessa vagnar kom och sändes med persontågen, måste växlingen gå snabbt för att alltför
stora förseningar skulle undvikas.
Bangården var byggd i enklaste laget med
endast två spår. Några tågmöten förekom inte
där, tågmötesspår saknades och avståndet till
närmast liggande stationer var kort, endast två
respektive fyra kilometer.
När en vagnslast kom från Sala gick den sist i
tåget och då var det enkelt. Man backade upp hela
tåget till slakteriet och kopplade av vagnen där.
När däremot en vagnslast kom från Gävle var

det knepigare. Då gick vagnen först efter loket.
Sedan tåget hade kommit in vid plattformen
kopplades vagnen loss, och nu tillämpades en så
kallad slängskjuts. Kopplet mellan lok och vagn
var helt utskruvat, en man ställde sig på buffertarna, höll sig fast i ett handtag med ena handen
och gav framåtsignal till föraren. En annan ställde
sig vid växelklotet för att passa växeln. Lokföraren accelererade kraftigt en kort bit och sänkte
sedan farten, så att vagnen av egen kraft trycktes
mot lokets buffertar. Mannen på buffertarna 1yfte
snabbt av kopplet och gav åter framåtsignal till
loket.
Lokföraren accelererade åter kraftigt, så att
loket hann förbi växeln innan vagnen av egen
kraft kommit fram dit, och mannen vid växeln
lade snabbt om klotet så fort loket passerat.
Vagnen rullade nu av sig själv in på sidospåret,
men om den inte kommit fram till önskad plats
måste loket åter backas förbi växeln och föras in
på sidospåret för att skjuta på vagnen, varefter det
backades tillbaka till tåget.
Slängskjuts var egentligen inte något som rekommenderades i växlingsinstruktionerna, men
kunde tillgripas på småstationer i trängda lägen.
I Södra Valbo däremot förekom slängskjuts så
gott som dagligen på grund av de speciella omständigheterna. Personalen där hade övat upp sig
till experter på detta slag av växling, och mig
veterligt förekom heller aldrig något olyckstillbud där.

Telegram
Televerket hade ett avtal med SJ om att Mackmyra station skulle vara utskrivningsställe för
telegram på lyxblankett. Vi hade därför ständigt
ett försvarligt lager av lyxblanketter liggande,
och det var en trafik som vissa dagar kunde vara
rätt omfattande. Telestationen i Gävle ringde ut
innehållet i texten, som man fick anteckna och
sedan skriva ut telegrammet på skrivmaskin. Det
var ofta födelsedags fester i trakten, och det kunde
komma ett flertal telegram på samma dag. Då
fick man samla ihop ett lämpligt antal och sedan
gå eller cykla ut med telegrammen till mottagaren. Ibland fick man fara ut till samma mottagare
flera gånger på en dag.
Det var trevligt att komma med telegrammen,
ty människorna hos mottagaren var alltid i feststämning och det vankades många gånger kaffe
och annat gott. Man fick passa på och fara ut på
lämpliga tider mellan tågen eller på kvällen.

A.·B KARTOGRAFISKA INSTITUTeT

Författaren har tjänstgjort på åtminstone åtta av
stationerna påfd. Sala-Gysinge-Gävle järnväg:
Jugansbo, Runhällen, Tämsjö, Kerstinbo, Gysinge,
Hedesunda, Främlingshem och Mackmyra. Dessutom berättas om Södra Valbo som på kartan (ur
Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, del 3) har
kvar sitt gamla namn, Sveden.
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Andra telegram än sådana på lyxblankett ringdes
från Gävle ut direkt till mottagaren.

Städning
Det var trägolv både på expeditionen och i väntsalen, och de skulle skuras en gång i månaden. Då
kom en städtant från Tärnsjö, stannade ett par
timmar mellan ett par tåg, skurade golven och
gjorde storstädning i övrigt. Hon hade hand om
städningen på stationerna utmed hela linjen och
for så med tågen fram och tillbaka.
För städningen på varje station fick hon fem
kronor. Det var sannerligen inte mycket för så
mycket arbete och så mycket tid som hon fick
sätta till, även för resorna. Dessutom fick hon
inte femman i handen på en gång utan den skulle
sättas upp på avlöningslistan, så hon kunde få
vänta i veckor på betalningen.

Jubileumsutställning
Sommaren 1946 var det jubileumsutställning i
Gävle med anledning av stadens femhundraårsjubileum, och det var ett stort evenemang. Vi fick
tillökning på linjen med ett extratåg varje dag
från Västerås till Gävle och tillbaka, och persontrafiken var verkligen livlig den sommaren.
Min mor i Sala behövde dock hjälp med huset
och trädgården, och eftersom jag nu hade blivit
väl insatt i alla på en mindre station förekommande göromål, ansågjag att jag inte hade någon
anledning att vara kvar i Mackmyra längre. Av
familjeskäl sökte jag tillbaka till Sala och fick det
beviljat.

Tågklarerarvikarier
Efter återkomsten till Sala blev det expeditionstjänst på hemstationen och diverse vikariat på ett
flertal stationer.
Dessa tågklarerarvikarier var de verkliga allroundjärnvägsmännen. Många kunde vikariera
även för stationsmästare och skulle alltså klara av
allt som förekom, och detta dessutom ständigt
under nya betingelser på nya stationer. Det gällde
bara att så snabbt som möjligt sätta sig in i de
lokala förhållandena.
Förhållandena för vikarierna kunde vara besvärliga. Under ett treveckorsvikariat i Broddbo
på vintern 1947 var det en verklig köldperiod,
och vattenledningen till resgodsavdelningen frös
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så att man inte kunde få något vatten. Man fick
samla ihop snö och smälta för att kunna koka en
kopp kaffe. Varannan dag fick man åka till Sala
för att få tillfälle att tvätta sig.
Nuförtiden har utvecklingen gått därhän, att
det på storstationerna sitter specialister som var
för sig eller i grupp sysslar enbart med sina
tilldelade arbetsuppgifter, och som inte behöver
sätta sig in i vad man sysslar med inom övriga
arbetsområden vid järnvägen.
Under åren i slutet av 1940.talet började livet
åter att normaliseras. Biltrafiken kom igång så
smått och trafikintensiteten vid järnvägen tonades successivt ner.
Ibland fick jag vikariera som konduktör på
linjen Västerås-Sala-Gävle, och åtskilliga gånger
blev det övernattning på överliggningsrummen i
Gysinge och Gävle.
En gång åkte jag som konduktör på ett dubblerings tåg mellan Gävle och Sala. Det var annandag jul. SJ hade skrapat ihop den sista vagnsreserven, och tåget bestod av tvåaxliga vagnar
med träbänkar och gasljus. Egendomligt nog var
det inte en enda vagn i tåget som hade toalett.
Resandeklagade på detta, och jag var tvungen att
stanna ett par gånger på stationer för toalettbesök. Stationerna hade förstås inget annat att
bjuda på än utedass. Det var ju inte så trevligt i
vinterkylan och tåget blev också försenat, men
det kunde inte hjälpas. Nöden har som bekant
ingen lag ...

Folkhögskola i Tyskland
På eftersommaren sökte jag och fick en kontoristbefattning som föreståndare för stationen i Broddbo, en mil från Sala utmed linjen till Krylbo. Min
mor hade sålt huset och bodde i en hyreslägenhet,
och eftersom hon snart skulle få folkpension
ansåg jag att jag kunde etablera mig litet mera på
egen hand.
Befattningen skulle tillträdas från och med
oktober, och jag fick vissa betänkligheter inför
vintern. Som jag inte hade något eget hushåll
måste jag åka mellan staden och stationen, men
det passade inte alltid att åka tåg.Jag hade skaffat
en hjälpmotor på cykeln, men eftersom jag fortfarande hade samma cykel kvar visste jag att det
inte skulle fungera vintertid, och för övrigt var
det för långt att åka. Jag hade försatt mig i en
brydsam situation och nu var goda råd dyra.
Då dök helt överraskande en räddande ängel
upp. Jag fick i tjänsten på stationen i Sala kontakt

med en tysk flicka, som berättade att hon vistats
på Tärna folkhögskola över sommaren som
utbyteselev från en folkhögskola i Tyskland.
Hon var pionjären på området, och det var avsett
att någon före detta elev från Tärna skulle få
komma till den tyska folkhögskolan i stället.
Jag gick och funderade litet på det som hon
berättat och fick en ide. Jag besökte rektorn på
Tärna och hörde mig för hur det låg till. Han
bekräftade vad jag hört men sade att ingen dittills
hade anmält sig för utbytet. Jag anmälde mig då
som intresserad, och rektorn lovade att ta upp
ärendet med skolan i Tyskland.
Efter ett par veckor fick jag positivt besked.
Samma dag som jag anträdde befattningen i
Broddbo lade jag in ansökan om tjänstledighet
för studier i Tyskland under fem månader från
och med november, och jag fick ansökan beviljad med visst löneavdrag. Jag behövde alltså inte
hysa några bekymmer för vintern eftersom skolan i Tyskland var en internatskola.
Efter en månads tjänstgöring gav jag mig alltså
iväg. Förbindelserna med Kontinenten gick fortfarande med Skandinavien expresserna över Danmark, genom Jylland och Flensburg. Efter ett
dygns resa steg jag av Neumi.inster. Därifrån gick
resan mot Ltibeck med ett arbetartåg på morgonen. Det var rena spöktåget med urgamla vagnar
som hade dörrar utifrån, direkt in i varje kupe,
och träbänkar som sittplatser. Jag fick byta tåg
ännu två gånger men kom på förmiddagen fram
till Ratzeburg, en stad två mil söder om Ltibeck.
Här blev det en promenad på två kilometer innan
man kom fram till skolan, som låg i närheten av
domkyrkan.
Under terminen lärde jag känna min blivande
hustru, en av eleverna, och det gjorde att vistelsen i skolan blev än mer givande. Som avslutning
på skoltiden gjorde vi en bussresa på några dagar
till Tyrolen. Efter skoltiden förlovade jag mig
med henne, och det blev överenskommet med
rektorn att hon skulle sändas till Tärna som utbyteselev frampå våren.

Broddbo
Våren 1953 började den egentliga tjänstgöringen
vid Broddbo. Jag bytte bort den eländiga cykeln
och köpte en Vespa mot mellanskillnad, ty nu
måste jag kunna komma omkring oberoende av
tågen. I maj kom min fästmö från Tyskland och
började på folkhögskolan i Tärna. Efter kursens
slut flyttade hon till Broddbo och vi gifte oss.

Broddbo station. På bänken författarens tyskfödda
hustru.

Vi fick ett bostadslån på 2 500 kronor, och det
skulle enligt myndigheterna räcka till möbler och
allt. Nog var det i snålaste laget men vi fick ju
komplettera så småningom. Lägenheten i stationshuset bestod av tre rum med kakelugnar
samt kök med järnspis, vatten och avlopp. Utedass fanns i ett hus för sig, som också hade en
avdelning för resande. Trädgårdsland, jordkällare och uthus med vedbod och tvättstuga ingick
i hyran, som var 65 kronor i månaden. Ved fick
vi skaffa själva och där kom Sala stads skog till
heders. Det passade bra ty den gränsade direkt
mot bangården.
Sommartid for vi omkring en hel del på Vespan.
Jag ville ju visa min fästmö så mycket som möjligt av hennes nya hemland.

Tjuvbroms
Då jag tjänstgjorde en kväll på vintern i Broddbo,
kom ett godståg från Krylbo. Redan då tåget var
på ingång på bangården såg jag att det var fråga
om tjuvbroms i bakre delen.
Jag stoppade tåget, och vagnen med tjuvbromsen kom att stanna mitt för stationshuset.
Ena hjulringen var rödglödgad så den sken som
en sol i mörkret. Jag kopplade bort bromsen på
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vagnen, och medan tåget stod kvar smälte snön
bort på marken under den. Tåget kunde sedan
fortsätta mot Sala.
Om det hade varit torrt och varmt sommarväder hade det mycket väl kunnat slå eld i vagnsbottnen.

Stormen
På nyåret 1954 kom den kraftigaste storm som
man varit med om. Träd blåste omkull så att det
uppstod stora kala ytor i skogarna. Träd blåste
över vägar, järnvägar, kontaktledningar och
elledningar. Hela samhället i Broddbo var mörklagt en hel vecka efteråt. Endast vi på stationen
hade ström, så vår bangårdsbelysning gick som
ett ljust stråk genom samhället. Tågtrafiken lamslogs tidvis och vi måste inrätta extra nattskift, ty
tåg med resande stod i timmar och väntade.
Sedan det värsta hade röjts upp följde en hektisk tid på stationen. Den omkullblåsta skogen
skulle tillvaratas. Det blev rena invasionen av
skogsarbetare, de kom ända från Finland. Baracker sattes upp i bygderna, uppköparfirmor
kom och etablerade sig, livsmedelsaffärerna i
samhället blomstrade. Vagnar med timmer och
massaved lastades vid kajen på stationen dygnet
runt, månad efter månad. Jag begärde och fick en
man till på stationen. Frampå sommaren anlades
provisoriska sågverk ute i socknarna och man
började lasta sågade trävaror. Det dröjde två år
innan utlastningarna mattades av och vi åter fick
normala förhållanden.
För vår privata del förde stormen det goda med
sig att det fanns ved att hämta, hur mycket som
helst alldeles gratis.

Älgen
Det fanns gott om älg i skogarna och ibland blev
någon påkörd av ett tåg. En natt väcktes vi av
tjänstetelefonen, som var överkopplad till föreståndarens bostad på nätterna och som skulle
anlitas i speciella fall. Det var tågklareraren i Sala
som meddelade, att en lokförare rapporterat att
han kört på en älg på bangården i Broddbo. Han
ansåg att jag borde se efter om älgen möjligen låg
kvar där.
Det var en mörk vinternatt och rätt mycket snö,
så jag tog handsignallyktan med och hittade
mycket riktigt älgspår i snön, där påkörningen
skulle ha skett. Någon älg fanns inte, men spåren
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ledde mot skogen och jag följde dem in i skogen
ett stycke. Då reste sig plötsligt en stor älgtjur i ett
buskage bara två meter borta och brölade rakt
emot mig. Han var skadad i bakdelen, så han satt
i snön och kunde tydligen inte gå vidare.
Jag skyndade mig tillbaka till stationen och
ringde polisen i Sala. De kom snart ut med gevär
och följde mig ut i skogen, och så sköts älgen och
stacks så att blodet fick rinna av. Sedan kom en
slaktare på morgonen och tog hand om älgkroppen.

Julklapp
Vårt första barn, en son, föddes 1955 och nu hade
vi blivit en familj på riktigt. En fördel var det med
bostaden direkt på arbetsplatsen, men det hade
också sina nackdelar. Man hade alltid en viss
jourtjänst. Då man till exempel hade matrast kom
det ofta folk och ville ha något uträttat, och det
var svårt att säga ifrån till sådana som kanske
hade åkt en mil eller två till stationen.
Vintern 1955-56 var kall och snörik, och i jultrafiken 1955 var det stora svårigheter för järnvägen. Personalen blev till julhelgen avtackad av
SJ med en gratifikation på 3.50 per person. Den
skulle användas till besök på ett kafä, varefter
räkning från kafäet skulle sändas in till Stockholm. Det var enda gången som vi fick en julklapp av företaget.

Snöproblem
I Broddbo avgick det första persontåget 06.30
och resande började kommaredan omkring 06.15.
Sedan skulle ett tidigt lokalgodståg in på sidospår
för växling och godshantering vid magasinet. Ett
snälltåg hade förbigång av godståget, så det blev
full rulle på stationen.
Vår tjänstgöring började 06.00, och förutsättningen för att det skulle fungera var att det var
snöfritt i växlarna, så att man kunde lägga om
dem från ställverket. Vintertid hände det ofta att
det hade snöat på natten, så man måste ut och
sopa rent växlarna i båda ändar på bangården
innan tågen kom. Den tid vi hade till förfogande,
alltså en kvart, var alltför kort. Man måste därför
hålla snö beredskap cirka en halvtimme före tjänstgöringens början varje morgon för både eldning
och snöröjning. Även morgonpigga resenärer
hade rätt att vänta sig en sprakande brasa i kaminen
i stället för en kall och otrevlig väntsal.

Tjänstgöringen borde ha börjat en halvtimme
tidigare på vintrarna, men SJ-ledningen hade
ingen förståelse därför. Byråkraterna vid skrivborden i Stockholm ansåg att man kunde snöröja
under tjänstgöringstiden, men det var en ekvation som inte gick ihop. Man fick följaktligen
göra en halvtimme övertid varje morgon, och på
en hel vinter blev det många övertidstimmar för
vilket besvär man inte hade så mycket som tack.
I jämförelse med andra personalgrupper var
det också orättvist. Expeditionspersonalen på
storstationerna och resebyråerna behövde inte
bekymra sig om snöproblem på morgnarna och
inte heller konduktörer och tågmästare, vilka
kunde gå direkt ut till sina tåg som stod framväxlade på utgångsstationerna.
Tågklarerarna på småstationerna var en grupp
som stod bland de lägsta inom SJ-hierarkin och
ingenting var att bry sig om. Det var en grupp
som ändå skulle utrotas eftersom det automatiska
säkerhetssystemet enligt planerna byggdes ut.
Vid större snöfall hade man banpersonal till
hjälp med snöröjningen, men väderleksrapporterna var knapphändiga på den tiden, och det
enda säkra som man kunde lita på var den egna
snöberedskapen, som måste tillämpas hela vintrarna.

stationerna på linjen underrättade varandra i förväg om att inspektion var på väg. Det mesta hann
alltså respektive station se över innan inspektionen kom.
Under den stränga förvintern 1955, då vi som
nämnts fickjulklapp, hände det att ett halv dussin
hoprullade presenningar frös fast på bangården.
Det hade kommit regn och blötsnö så vi kunde
inte få loss dem, och att med våld försöka med
spett kunde ha lett till att de gått sönder, vilket
hade varit den sämsta lösningen. Presenningarna
fick alltså ligga kvar i väntan på töväder. Detta
kom dock aldrig, utan först då vårsolen började
göra sitt dök de fram ur snön.
Vid denna tidpunkt skulle en inspektion
komma. Jag förstod att jag skulle få en grav
anmärkning om det uppdagades att presenningarna legat där i flera månader, så jag chansade på att
skotta på av den snö som ännu fanns på bangården, så att det såg ut som vissa ojämnheter i
snötäcket. Inspektionen kom och tittade sig omkring litet varstans, men ingen reagerade på snöhögarna utan den drog vidare till nästa station.
Det var kanske ojuste gjort av mig, men jag
tyckte inte att jag skulle behöva bli bestraffad för
något som jag inte kunde råda över. Jag kunde
inte rå för vad vädrets makter hade ställt till med.

Inspektioner

En man steg av tåget ...

Ordet "stins" är en förkortning av "stationsinspektor", och av ortsbefolkningen blev man
ibland på småstationerna tilltalad med "inspektorn".
Inspektioner ingick i tjänstgöringen. Varje dag
skulle bangården inspekteras, det vill säga man
fick se efter att inga obehöriga föremål fallit av
vagnslaster eller att något annat hade inträffat,
som kunde utgöra fara för tågtrafiken. Tågklarerare skulle också alltid se till att tågvägen var fri
för ankommande och avgående tåg, så att inte
vagnar eller andra tåg hindrades på något sätt.
Även från högre ort gjordes inspektioner. Kontrollörer kom en gång varje år och gick igenom
alla kassor, räkenskaper och redovisningar.
Distriktschef eller trafikinspektör och deras
medhjälpare for ibland med särskild dressin
mellan stationerna för inspektion. Då gällde det
att det var rent och snyggt överallt, annars blev
det anmärkning. Bland annat utedassen var utsatta för inspektion, där fick inte finnas spindelväv eller annat skräp. Men vanligen fungerade
den så kallade djungeltelegrafen, det vill säga att

På påskaftonen 1956 steg vid sjutiden på kvällen
en något påstruken man av från ett norrgående
tåg och ansåg att tåget gick för sakta, så han ville
ha en taxi till Avesta. Kafeet i Broddbo hade
också taxirörelse så jag hänvisade honom dit och
tänkte inte mera på saken, än att jag tyckte att det
verkade snurrigt, då tåget strax skulle fortsätta
vidare.
Nästa persontåg norrut gick vid halvniotiden,
och då det kommit till efterföljande station rapporterade lokföraren att han sett en man gå på
spåret i mörkret mitt ute i skogen, men att mannen gått åt sidan och låg krälande vid sidan av
spåret då tåget körde förbi.
Ett stort snälltåg skulle gå i samma riktning en
halvtimme senare. Jag underrättade Sala och begärde, att tågklareraren skulle underrätta snälltåget med en order om nedsatt hastighet på den
ungefärliga sträckan.
Lokföraren på snälltåget såg också en man som
gick och vinglade vid sidan av spåret men avståndet för att stanna var för kort, trots nedsatt hastighet, så tåget körde förbi en bit innan det kunde
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stanna. Lok- och tågpersonalen gick tillbaka och
letade med handsignallyktor, och hittade en man
som hängde över staketet vid sidan av banan.
Han hade fått en törn av främre hörnet på loket,
så att han kastats ut mot staketet. Mannen var i
omtöcknat tillstånd och även berusad. I ena bakfickan hade han en delvis urdrucken halvliterbutelj med brännvin, och flaskan var hel trots påkörningen!
Tågpersonalen tog med mannen till Krylbo
och en ambulans hämtade från lasarettet i A vesta. Ena handens fingrar var krossade. Tydligen
hade han tagit tag med handen på rälsen då han
kröp vid sidan av spåret vid det första tågets
passage.
Enligt vad jag senare erfor från kafäet hade
taxibilen varit ute på körning då mannen kom och
ville åka, och då hade han gett sig av igen och
tydligen fått för sig, att han skulle gå påjärnvägsspåret till Krylbo i stället för att ta landsvägen.

Kontorist
År 1950 hade jag sökt och kommit in på järnvägens kontoristkurs i Stockholm. Kursen pågick i cirka två månader och avsåg att utbilda oss
i alla slag av expeditionstjänst, och den skulle
även utgöra en inkörsport för att söka befattningar som stationsmästare.
Nåväl, under 1950-talet drogs stationsmästartjänsterna in alltmera. Troligen fick endast ett
fåtal av oss kursdeltagare chansen till en stationsmästartjänst, och jag fick heller aldrig den möjligheten. Efter kursen kunde vi dock söka kontoristbefattningar, och min första fick jag som
trafikplatsföreståndare i Broddbo, där tjänstgöringen redan har beskrivits utförligt.
Yrkesbenämningen kontorist var för oss som
tjänstgjorde på småstationerna mycket underlig
och helt missvisande. Titeln ger folk i allmänhet
uppfattningen att vederbörande enbart sitter vid
ett skrivbord på ett kontor och sysslar med papper. Att i en kontorists arbetsuppgifter skulle
ingå växling med godsvagnar, lossning och lastning av gods, gräsklippning, snöröjning med
mera ingick inte i medvetandet.
En episod från Västerås belyser detta. Då jag
fick förflyttning från Broddbo till Västerås sökte
jag bostad i staden, och på den tiden var det svårt,
ja nästan omöjligt att hitta en lägenhet. Vid ett
tillfälle sökte jag med anledning av en annons en
lägenhet på Allegatan, där en viss gårdskarlssyssla skulle ingå i hyresvillkoret. Huset låg på
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bekvämt gångavstånd från stationen.
En äldre man som ägde huset talade om att
hyresgästen skulle ombesörja snöröjning, och
han frågade vad jag hade för yrke. Jag sade att jag
var kontorist vid järnvägen. Han slog då ifrån sig
helt och ansåg, att en kontorist inte kunde kunde
ägna sig åt snöröjning. Jag talade om för honnom
att jag kom från Broddbo, och att jag där hade
haft mera snöröjning än vad en villa- eller gårdsägare i allmänhet har. Jag nämnde bland annat
snöröjning av växlar på bangården och likaså på
plattformar och utanför stationshuset. Han verkade dock inte övertygad, utan sade att en kontorist inte hade sådana händer att han kunde hålla i
en snöskyffel!
Det blev alltså avslag, men sedan fick vi lägenhet i en villa i närheten av samma gata. Den ägdes
av ett gammalt par, som var glada att få en del
hjälp med snöröjningen. Det var en hörn tomt och
det innebar att trottoarerna skulle snöröjas emot
två gator.

Smågrisar i väntsalen
På 1950-talet tillhörde Broddbo de stationer som
klassades ner. Det gjorde att servicen gentemot
allmänheten blev sämre och kunde ta sig extrema
uttryck.
En finare, äldre dam kom en vintereftermiddag
till stationen och önskade beställa biljett för en
längre resa inklusive sov- och sittplatsbiljetter,
samt resonera om resan och få en tidtabell uppgjord. Ett lokalgodståg skulle strax komma in på
stationen, och då skulle det växlas med godsvagnar samt dessutom lossas och lastas styckegods. Den ensamme tågklareraren upplyste damen om att han tyvärr inte kunde göra något åt
resan för tillfället och att det kanske skulle ta tid
med godståget. Damen sade att hon gott kunde
vänta en stund och slog sig ned i väntsalen.
Väntsalarna på småstationerna var i allmänhet
påvert inredda med träbänkar vid väggarna, och
det enda som piggade upp tristessen kunde vara
några färgglada affischer.
Tågklareraren måste nu ut på bangården och
dirigera växlingen, och även ett tågmöte skulle
klaras av. Efter en halvtimmes arbete visade det
sig, att en bur med smågrisar skulle lastas av på
stationen. Då det var vinter och kallt kunde de
inte placeras utomhus utan måste tas in i uppvärmt rum. Det lilla bagageutrymmet på stationen var redan fullt, och på expeditionen kunde
man inte gärna ta in en bur med grisar som skrek

Det gamla och vackra men
opraktiska och trånga stationshuset i Västerås var författarens arbetsplats i många år.
Det förekom att utländska
turister frågade var Hauptbahnhof eller Hovedbanegården i staden var belägen.
Med tanke på stationshusets
utseende trodde de att de av
misstag hade stigit av på någon
mindre förortsstation.

och härjade. De var förmodligen hungriga efter
den långa transporten, så det skulle inte gå att
höra vad som sades i telefonen. Alltså, väntsalen
var den enda möjliga lösningen.
Dörren till väntsalen slogs upp, kalluften rusade in, grisburen bars fram och ställdes mitt på
golvet. Damen satt och skruvade på sig och
började helt naturligt finna det hela otrevligt.
Tågklareraren måste emellertid ut på bangården
igen, och efter att ha sysslat med godståget ännu
en halvtimme och klarat av ett nytt tågmöte
kunde godståget äntligen vinkas av mot nästa
station. Damen i väntsalen hade under tiden
försvunnit och kom inte tillbaka, och därmed
hade järnvägen förmodligen förlorat en kund.Nu
kunde tågklareraren äntligen underrätta mottagaren om grisarna, men eftersom denne bodde
mer än en mil från stationen dröjde det ännu en
god stund innan han kom med traktorn och hämtade sitt gods.

Resebyrån
Hösten 1956 skulle det bli storrenovering av
stationshuset i Broddbo. Det skulle inrättas toaletter, badrum och värmepanna. Bostaden måste
utrymmas och expedition och väntsal ändras om.
Jag var inte pigg på att vara med om en ombyggnad, så jag sökte transport till ett annat tjänsteställe. På grund av goda språkkunskaper fick jag

erbjudande om tjänst på resebyrå, antingen i
Uppsala, Stockholm eller Västerås. Jag valde
Västerås och började där i november. Då hade
just en bensinransonering inträtt, så det blev en
väldig fart på persontrafiken och en riktig hårdkörning med biljettförsäljning under hela jultrafiken.
Arbetet pål resebyrå, var i och för sig en intressant tjänst. Resebyråtjänst är dock inte det drömjobb som många föreställer sig. Det består inte
enbart av att sitta vid en disk och prata med
kunder. Det är mera att göra bakom kulisserna.
Mycket av arbetet består av biljettskrivning,
räkningsutskrivning, telefontjänst och redovisningar. Man fick syssla med alla sorts biljetter,
båt-, flyg-, buss- och järn vägsbiljetter i både inoch utland.
Från mitten av maj till framåt slutet av juli var
det så mycket att göra att man ständigt måste
arbeta övertid, ofta från sju på morgonen till nio
på kvällen. Det fanns två kategorier på resebyrån.
Dels sådana som anställdes direkt och som aldrig
gjorde söndags tjänst, då ju resebyrån var stängd
på söndagar, dels de som i likhet med mig var
inlånade från järnvägen och dessutom fick tjänstgöra varannan söndag på stationen. Man fick på
detta sätt varje sommar förstörd, och någon semester beviljades inte under högsäsongen.
Efter fem år hade jag fått nog av detta.Jag sökte
och fick ett stipendium av SJ för språkstudier i
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England och vistades där i två månader, varefter
jag fick en tjänst på biljettexpeditionen i Stockholm C. Efter ett år i Stockholm fick jag en tjänst
på biljettexpeditionen i Västerås och flyttade
tillbaka.
Under åren på resebyrån hade jag goda kontakter med ABF och ledde några studiecirklar i
engelska, tyska och svenska för invandrare. Jag
hade gärna lett någon kurs i esperanto också, men
Västeråsavdelningen visade ett svalt intresse så
någon sådan kurs blev aldrig utannonserad. Tyvärr visade det sig att det blev stora restskatter, så
jag ansåg mig tvungen att sluta med den verksamheten. Med tanke på den tid man får offra på
förberedelser för att studierna ska bli givande för
deltagarna får det väl betraktas som ett ideellt
arbete, och sådant borde premieras.

Tågtidtabellen
I Västerås lät man varje år ge ut en egen tågtidtabell i fickformat, som trycktes hos Västra Aros
Tryckeri. Den var en tidtabell med direktförbindelser mellan Västerås och ett flertal större
orter i landet. Den distribuerades gratis och blev
mycket populär. Den trycktes i 20-30 000 exemplar varje gång men tog i regel slut långt före
giltighetsperiodens utgång. Den underlättade
också arbetet för oss på stationen, särskilt vid
telefonupplysningar om tågtider.
Västerås var i tidtabellshänseende den kanske
besvärligaste storstationen i hela landet, på grund
av att det alltid blev tågbyte vid längre resor i alla
riktningar. Något bättre blev det då Lapplandspilama infördes, men annars fick man alltid räkna
med tågbyte i Sala, Uppsala eller Frövi, i Hallsberg, Katrineholm eller Norrköping, och dessutom kanske på ytterligare något ställe i resans
väg. Det gjorde att det blev jobbigt att se efter i
Sveriges Kommunikationer, som SJ tidtabell då
hette, för tjänstgörande personal och förmodligen i ännu högre grad för de resande själva.
Vintern 1956-57 övertog jag arbetet som redaktör för Västeråstidtabellen och fortsatte med
detta arbete tjugo år framåt. Det var en fri tidssysselsättning som varade sex-sju veckor varje gång
och ofta måste utföras på söndagar och helger,
liksom under sena och tidiga nattimmar. Först
skulle manuskript utarbetas och sedan skulle
korrekturexemplar från tryckeriet granskas och
rättas två eller kanske tre gånger. Det var ett
intressant och stimulerande arbete men också
ansvarsfullt. Några felaktigheter fick inte före40

komma, och om ändå något smärre fel insmugit
sig var det ett olycksfall i arbetet. Sådant förekommer som bekant även i SJ egen tidtabell, där
ett rättelseblad vanligen finns med i den första
upplagan.
På 1940-talet gick tågen enligt uppgjorda tidtabeller lika varje dag i veckan. Efter att ha lärt in
de avgångstider som man hade intresse av, kunde
man lita på att tågen alltid gick på dessa tider.
Järnvägen var ett trafikmedel som folk kunde lita
på alla dagar och i alla väder.
Under sin indragningsiver på 1950- och 1960talen drog SJ in vissa tåg under veckosluten, och
man började låta tågen gå på olika tider även
andra dagar i veckan, så till slut var Sveriges
Kommunikationer ett enda sammelsurium av
undantagsbestämmelser. På vissa sidolinjer kunde
det förekomma rena skräckexemplen, där inte ett
enda tåg hade samma avgångstid alla dagar i
veckan. Det gjorde att folk hade svårt att läsa
tidtabeller och föredrog att skaffa bil i stället för
att anlita järnvägen, och detta tidtabellskineseri
bidrog givetvis till den slutliga nedläggningen av
sidolinjerna ifråga. Huruvida denna effekt av
tidtabellskrånglet var avsedd av järnvägsledningen eller inte kan man undra.

Stationshuset i Västerås
I början av 1960-talet var de sociala och hygieniska förhållandena för personalen på biljettexpeditionen i Västerås under all kritik. Vissa
skift hade en tjugominuters rast inlagd. Då hade
man inte tid att gå ut på stan eller ta sig till
hemmet för någon måltid utan måste stanna på
arbetsplatsen. Lunchrum fanns inte på expeditionen, endast ett hörn bakom ett biljettskåp där det
fanns en hylla och plats för en stol. Trångt och
eländigt var det, och på somrarna invaderades
hörnan av svartmyror som kröp på väggarna och
på det lilla bordet.
Personaltoalett fanns inte, utan man måste
besöka toan i väntsalen, där ofta alkoholister
vistades i hallen. Man kunde bli trakasserad och
riskerade i värsta fall att bli nedslagen. Vi fick
dock senare en personaltoalett i resgodsutrymmet.
I resgodsavdelningen i anslutning till biljettexpeditionen var taket otätt, så det regnade in och
var ibland blött på golvet. Resgodset hade en stor
port ut till plattformen, och den måste stå öppen
då gaffeltrucken körde ut och in. Vintertid rusade
kalluften in i resgodset och vidare över en öppen
disk in i väntsalen.

Vi i biljettluckorna hade en
decimeterhög glasskiva som
sköts åt sidan då vi expedierade kunder. På grund av lufttrycksskillnader mellan kalluften i väntsalen då resgodsporten stod öppen och den
varmare luften på expeditionen uppstod det drag genom
öppningen i biljettluckan, och
det var obehagligt för biljettexpeditörerna att få detta kalldrag rätt i brösthöjd. På grund
av luftströmmarna då väntsalsdörrarna öppnades uppstod det
dessutom tvärdrag genom
biljettluckan, ibland inåt och
ibland utåt. Det var besvärligt
då man växlade pengar med
kunderna. Ibland kom en vindpust så att sedlar flög in och
ned på golvet i expeditionen,
eller tvärtom for ibland sedlar
rätt ut i väntsalen. Kunden
måste då själv plocka upp sedlar från gol vet.
Vi fick en luftväxlare som
blåste in ytterluft på expeditionen, och det var en förbättring. Innerluften tryckte då
emot kalldraget från väntsalen,
men därmed fick sedlarna
större benägenhet att flyga
ditut. Dessutom stod det ofta
bilar utanför stationshusväggen och tomgångskörde
och vi fick in avgaser på expeditionen vilket var otrevligt.
De flesta övriga storstationer i landet hade en annan typ
av biljettluckor, där biljetter
och sedlar lades i en försänkt
skiva under glasväggen. Med
ett handtag rullades skivan
runt och sedlarna berördes
knappast av luftdrag. Jag
vände mig till vår verksläkare,
lade fram problemet och krävde att han skulle se till, att vi
fick sådana anordningar även
i Västerås. Det lyckades. Det
blev betydligt trevligare för
både personal och kunder.

Västerås station på 1970-talet. En resenär väntar vid biljettluckan, en
annan står och hänger nära en av de myntautomater som var så vanliga
på denna tid.

41

Vi hade under mina första år i Västerås en
underinspektor som biljettexpeditionsföreståndare. Han satt i ett särskilt rum. Den befattningen drogs sedan in, och en föreståndare ur den
lägre karriären fick sitta vid ett bord inne på
expeditionen.
Vi hade gamla mekaniska biljettmaskiner som
förde mycket oväsen. För personal som tjänstgjorde år ut och år in vid dessa maskiner var det
ansträngande och kunde med tiden ge hörselskador.
Under de sista åren av min tjänstgöring kom en
reform som innebar att vi skulle tjänstgöra var
tredje söndag i stället för som tidigare varannan.
Den lät bra på papperet men i praktiken fick den
motsatt verkan. På grund av personalbrist sökte
personalledaren med ljus och lykta efterfolk som
kunde ställa upp för extra söndags tjänstgöring på
övertid. Resultatet blev alltså, att av tre söndagar
i rad fick man tjänstgöra två.

En biljettförsäljares vardag
Detta handlar om hur en järnvägsexpeditör på
biljettexpeditonen i en medelstor svensk stad på
1970-talet upplevde en arbetsdag.
På grund av personalbrist händer ibland att
man får göra dubbla skift, och dagen börjar då vid
halvsextiden på morgonen med att göra biljettmaskinen klar för försäljning genom att bokföra
räkneverkets ställning, räkna igenom växelkassan
och ta fram formulär för biljetter som måste
skrivas för hand.
Dagens första morgonpigga resenärer står redan och tittar på. Det finns nämligen två kategorier resande: dels de som kommer i mycket god
tid och står och trycker på dörrlåset när väntsalsdörrarna öppnas, dels sistaminutenresenärerna
som kommer så sent som möjligt för att inte behöva vistas någon minut i onödan i väntsalen.
Om någon sådan till äventyrs skulle ha tagit fel på
tågtiden och råkar komma 15-20 minuter före
avgångstid, utbrister han besviket : "Äsch, då
hade jag ju inte behövt komma redan!"
Första morgontåget ska avgå 06.00, och efter
det att de första kunderna fått sina biljetter blir det
i regel en paus på 10-15 minuter, då det praktiskt
taget inte händer någonting, och sedan kommer
som sagt sistaminutenresenärerna.
Då det första tåget har avgått blir det litet
lugnare tempo. En del andra sysslor kan klaras av
som inte direkt har med försäljningen att göra
42

som sortering av fraktsedlar, genomgång av dagens tjänstepost med mera.
Under tiden har det samlats några mindre önskvärda "kunder" i väntsalen, det vill säga alkoholiserade personer som strövar omkring på staden
mer eller mindre hemlösa och söker sig en tillflykt i väntsalen en stund på morgonen. Eftersom
de ofta uppträder störande ses de inte med blida
ögon av tågresenärerna och måste utvisas. I första hand görs detta av stationens egen personal,
men om det inte hjälper måste man tillkalla polis
för en rensning. Sådana rensningar av väntsalen
kan ibland påfordras flera gånger på samma dag.
Vid sjutiden är det aktuellt med det första
långväga tåget med förbindelser till Kontinenten
och då kommer en annan kategori av resenärer,
de förväntansfulla som ska ut på semesterresa
eller en längre utlandsvistelse. Man gör förfrågningar om resan, ber att få tidtabeller- eventuellt
utskrivna för hand, begär upplysningar om hur
vagnarna står i respektive tåg osv. Allt sker i en
gemytlig stämning med ljusa förväntningar inför
resan. En semesterresa är alltid något spännande,
och särskilt de unga förstagångsresenärerna gläder sig inför vad de ska få uppleva.
Men så kommer fem minuter före tågets avgång en höjdare från ett närbeläget brukssamhälle. Han beställer en biljett som det tar en stund
att räkna ut priset på. Avstånd måste räknas ut
och pristabeller anlitas. Biljettförsäljaren arbetar
snabbt och rutinerat, men efter två minuter skriker den resande genom biljettluckan: "Det var
fan vad det går lusigt här!" Det säger sig självt att
det inte går snabbare av detta föga uppmuntrande
tillrop, men den resande får sin biljett i tid för att
hinna med tåget.
Om det skulle visa sig att någon inte hinner få
sin biljett i tid får man använda sig av "heta
linjen", en direkttelefon till tågexpeditionen, och
underrätta tågklareraren. Man släpper inte gärna
iväg ett tåg utan att de resande hunnit stiga på,
förutsatt att de har beställt sina biljetter före
tågets ordinarie avgångstid.
Efter ytterligare en timme är det dags för nästa
tåg till huvudstaden. Då är det mest folk som är
ute i affärer, en publik som uppträder strikt och
kortfattat, mest förstaklassresande. Försäljningen
sker med maskinbiljetter och flyter snabbt undan. Vidare reser många studerande på morgnarna och denna försäljning går också snabbt,
under förutsättning att alla har sin legitimation
klar. I början av en studiesäsong kan det vara
både si och så med den saken, och det orsakar

Svensk väntsalstristess. Skälet
till att SJ tog dessa oglamourösa bilder från Västerås
station (nu på JVM) var att man
ville visa hugade reklamköpare
vilka lediga väggytor man hade
att erbjuda.

alltid en hel del irritationer som sinkar försäljningen. Ofta har den studerande en förälder med
som ivrigt intygar att sonen eller dottern går i den
eller den skolan, men det hjälper föga eftersom
man måste ha en legitimation med sig på tåget att
visa upp för konduktören.
Nu har folk kommit igång på allvar och telefonerna låter höra av sig allt oftare. Man gör diverse
förfrågningar om tågtider, beställer sov- och sittplatser. Mer personal har kommit och sköter sina
respektive arbetsuppgifter. Mottagare av expressgods underrättas per telefon. Så går förmiddagsskiftet, och vid 13-tiden är det slut, tid för middag
och en stunds middagssömn.
Klockan 16.15 är det dags igen för kvällsskiftet.
Det börjar med rusningstiden som sträcker sig till
framåt sjutiden på kvällen. Då kommer folk från
sina respektive arbeten eller konferenser för att
resa hem eller till annan ort. Däremellan turister
och inom denna kategori en hel del utländska, till
exempel den hemvävda gumman från Östtyskland som uppträder i svart sjalett och kommer för
att hälsa på barn och barnbarn, bosatta i Sverige.
Hon blir innerligt lättad och tacksam om hon
finner att hon kan få svar på sina reseproblem och
göra sig förstådd på sitt eget språk. Så kommer
den västtyske turisten som har för sig att han
ovillkorligen måste tala engelska i Sverige och
på bruten engelska gör sina förfrågningar och

beställningar. Vidare dyker en grekisk familjefader upp ur vimlet och köper den verkliga långbiljetten för hela familjen till Tessaloniki, för ett
besök i hemlandet efter en tids arbete i Sverige.
En barnrik zigenarfamilj kommer också och bestämmer sig slutligen för en familjebiljett efter
ivrig diskussion om priser och rabatter.
Framåt kvällen kommer den besvärlige resanden, en som dukar upp en historia om att han
tillfälligtvis saknar pengar men måste resa dit
eller dit. Han erbjuder kanske en klocka som pant
för biljettköpet och lovar dyrt och heligt att han
ska sända pengar vid framkomsten. Det fordras
åtskillig bestämdhet från biljettförsäljarens sida
för att säga ifrån att sådana affärer inte går för sig,
och det kan ta tid innan personen ifråga ger upp.
En äldre dam som tagit fel på avgångstiden för
sitt tåg och råkar komma i sista minuten blir så
nervös då hon ska skriva ut en check, att hon blir
darrhänt och inte kan skriva. Biljettexpeditören
använder sig av "heta linjen", lugnar henne och
säger att hon kan skriva i lugn och ro, tåget
väntar.
Ett par engelsktalande ungdomar kommer och
önskar upplysningar om övernattningsmöjligheter på ett vandrarhem eller billigt hotell, och
efter ett par telefonsamtal har biljettexpeditören
lyckats ordna även en sådan service.
Överhuvud taget erbjuder väntsalen en om43

växlande anblick med folk i ständig rörelse. Det
är rena mannekänguppvisningen med kreationer
i kortkort, midi och maxi. Allmänt uppträder de
resande på ett vänligt och korrekt sätt och ungdomen sköter sig bra, men undantag finns förstås,
till exempel någon som nonchalant plockar upp
en rent otroligt tillknycklad sedel ur fickan och
slänger fram den vid betalningen.
Som en anmärkningsvärd lustighet kan också
nämnas, att på 1950-talet tilltalade ungdomarna
biljettförsäljaren med "farbror" men tjugo år
senare, på 1970-talet, sade ungdomarna utan
vidare "du", trots att samme biljettförsäljare följaktligen var tjugo år äldre. Detta beror på att
språkbruket har förändrats och det är ju ingen
nackdel. Man känner det snarare som en utjämning av generationsklyftan.
Ibland kommer också den notoriskt kverulante
resenären, som passar på tillfället att skälla över
SJ varje gång han får kontakt med någon av dess
tjänstemän. Vidare kommer den annars alltid
bilburne resenären, som tar tåget bara då han har
något fel på bilen och har uppfattningen att tågen
alltid är försenade. Så fort han har kommit innanför väntsalsdörren rusar han fram till biljettluckan och frågar hur mycket tåget är försenat,
trots att någon försening överhuvud taget inte har
förekommit.
En företeelse som blir allt vanligare är också
familjefadern som kommer med sin lille telning,
som aldrig har åkt tåg men önskar göra en tågresa
till en närbelägen station. Det är barn som så att
säga har vuxit upp i familjebilen.
En representant från ett hem för omhändertagna ungdomar kommer och frågar om en yngling klädd så och så har köpt biljett och till vilken
ort. Det är någon som har gett sig ut på rymmen
och nu efterforskas.
Det är så dags för sovvagnsresande åt olika
håll, och sedan lugnar försäljningen ned sig inför
natten. Det är nu mest bara folk som kommer för
att växla pengar till de olika slag av automater,
som vi har försetts så rikligt med här i landet.
Vid midnatt är det stängningsdags, kassan ska
räknas ihop och det kan ta upp till en timmes tid
med redovisningen. Strax efter midnatt ringer en
dam och säger att hon måste få tala med någon.
Hennes man är alkoholiserad och har försvunnit.
Han har inte varit hemma sedan morgonen. Hon
har hört med polisen men med negativt resultat,
och hon undrar om vi på stationen har sett någon
med beskrivet utseende i väntsalen. Eftersom så
inte varit fallet kan biljettexpeditören inte annat
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än att ge några tröstens ord och avsluta med att
han tyvärr inget kan göra. Efter det att luren lagts
på känner man sin begränsning. Tiden medger
inte något längre samtal, och efter en arbetsdag
på cirka 16 timmar orkar man bara inte sätta sig
in i och försöka lösa en medmänniskas problem,
ehuru man givetvis skulle önska att man kunde
vara till någon hjälp.
Mycket mera skulle kunna vara att tillägga om
allt som händer i en väntsal, om episoder både
lustiga och mindre lustiga, men det får räcka med
ytterligare ett par exempel:
Den gamle mannen som varje dag kom från
ålderdomshemmet vid en bestämd tidpunkt, så
exakt att man kunde ställa klockan, öppnade en
förvaringsbox, plockade ut en vinflaska och tog
sig en rejäl klunk, ställde in flaskan igen och lade
ned förvaringsavgiften för nästa dygn. Det var
väl så att man inte fick ha alkoholhaltiga drycker
på hemmet. Då var väntsalen den lämpliga platsen och samtidigt blev det en motionsrunda.
Och så var det finnen som alltid tycktes vara i
högform, en glad och fryntlig människa, som
sken som en sol och som kunde låta så här vid
biljettbeställningen: "Åka Finland, suupa på båten, rispa med kniiven, bara liite ... "

Åter till Sala
Lördagen den 25 februari 1989 premiäråkte jag
med VL-tåget,järnvägens nya storsatsning i Västmanlands län, från Västerås till Sala. Det var den
dagen vintermarknad i Sala, och man förväntade
sig vissa positiva överraskningar även på stationen. Men nej, till min stora förvåning visade det
sig, att stationen var helt stängd och tillbommad
mitt på lördagsförmiddagen. Här hade SJ haft
tillfälle att visa framfötterna med välkomstjippo
på stationen för tillresande från alla tåg med
kaffeservering och musik i väntsalen och något
arrangemang för barnen. Man lockar inte kunder
med att så långt det är möjligt hålla stängt och inte
ha personal i tjänstgöring.
Samma dag var lokstallet i Sala öppet för besökande. Där fanns ett ånglok och ett ellok att
beskåda, men i övrigt gav hela området ett beklämmande intryck. Lokstallet var fallfärdigt
med tak som höll på att rasa in, en vändski va utan
tillfartsspår och ett område med ogräs och sly.
Godsmagasinet där det förr var liv och rörelse
med omlastning av gods och kunder var nu fullt
med gifttunnor, förmodligen sådant som skulle
sprutas på banvallarna mot ogräs.

När man vandrade omkring på bangården gav
det ett overkligt intryck. Man kunde inte låta bli
att tänka på hur det var på 1940-talet, då Sala
station var i sina glansdagar med ett sjuttiotal
man anställda, och då växlingsrörelser med lok
och vagnar pågick hela dagarna.
Ett lustigt intermezzo från den tiden kan nämnas som avslutning och lätta upp den dystra
stämning som denna sista skildring ger.
Rätt över bangården i Sala gick ofta folk från
Norrmalm till stationshuset och vidare in i staden. En gammal krokig gumma kom en dag

vandrande över. Eftersom hon hade svårt att stiga
över rälerna gick hon sakta. En växlingsrörelse
måste stoppas, och växlingsledaren gick fram
och skällde på henne för att hon hindrade trafiken
på bangården.
Sedan han skällt ut henne grävde hon ur kjortelfickan fram en hörlur, satte den för örat och
frågade: "Va sa herrn?"
Tablå! Till och med växlingsledaren som var
en rätt barsk herre fick sig ett gott skratt, vilket
hela växlingslaget instämde i.

Sala stationshus som det såg ut under författarens barndom, före elektrifieringen. JVM.
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Albert Engström

Järnvägen och jag

Mina tidigaste barndomsminnen äro oupplösligt
förknippade med byggandet av Nässjö-Oskarshamns Järnväg, där min far blev en av de första
stationsinspektorerna. Järnvägsbolaget fick koncession år 1869, mitt födelseår, och ungefär samtidigt med mina första steg på den lärda banan d.v.s. då jag lärde mig läsa, lärde jag mig också att
telegrafera. Då järnvägen i hela sin längd öppnades för trafik-år 1874- blev min far inspektor vid
Bohult station ej långt från Oskarshamn och året
därpå konstruerade han en pall åt mig att stå på när
jag telegraferade, ty jag var så liten att jag eljest
icke skulle ha nått upp till morseapparatens nyckel.
Det dröjde icke länge förrän jag kunde sköta en
telegrafists alla åligganden. Jag kan - skulle jag
tro - ännu telegrafera, fast efter det gamla morsealfabetet, som i stort sett är det samma som det nya
internationella. I alla händelser kan jag utan ringaste besvär göra mig förstådd på en morseapparat.
Engelska ingenjörer byggde banan och engelska arbetsförmän kommenderade den invasion av
rallare, som översvämmade våra småländska ängder. Bland mina första lekkamrater voro sönerna
till en verkmästare Baff, en renodlad underhuggare. Att pojkarna Baff icke lyckades demoralisera mig, är ganska underbart, ty de försökte
införa londonbusarnas ton och degeneration hos
oss lantliga oskulder. Under mina första medvetna barnaår fick jag bli vittne till mycket av det
som kan försiggå i en millionstads gränder. Jag
stirrade på alltsammans med öppna ögon men
ungefär som man ser på en annan planet. Jag var
strängt hållen hemma och absolut naiv i sund
mening.Jag liksom kände i luften att något försiggick omkring mig, som icke var riktigt.
Rallarna terroriserade trakten utmed banan.
Slagsmål och mord voro icke sällsynta. Och mitt
i hopen av skränande vilddjur som slogos med
buteljer och andra tillhyggen gingo vi barn och
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betraktade dessa uppträden som helt naturliga.
Två saker lärde vi oss - att icke förvånas över
något och att icke bli rädda. Av denna lärdom har
jag haft mycken nytta i livet.
Jag fick också lära mig livet i arbetarekasemer.
Glädjelösa vardagar, då de förgrämda kvinnorna,
vida om underlivet i väntan på nästa unge, hämtade männens veckoslant och köpte härsken sill
hos samvetslösa handelsmän, och hemska lördagskvällar och söndagar då orgier firades inomhus och utomhus och knivarna sutto löst.
Jag var då sex år gammal och det mesta står
inetsat i min själ. Jag reflekterade nog inte över
vad jag såg. Men nu tror jag mig begripa det. Jag
är emellertid tacksam för att jag vid så unga år
fick lära mig förstå ting, som annars höra till
mognare år - och för att jag icke gick under på
grund av denna lärdom. Mycket var undangjort,
då jag kom ut i livet. Många dö vid gamla år utan
att ha fått se det jag såg som barn. Och dessa
gamla dö utan att ha förstått den underliga byggnad som kallas samhälle och ha gått blinda genom det ännu oförklarligare, som kallas Liv.
Den närmaste följden av järnvägens fullbordan blev det mest hänynslösa exploaterande av
den småländska skogen. Bönderna lurades och
deras skogar blevo pitprops, som fick ruttna i
engelska kolgruvor.
Men det sjudande liv som plötsligt flammade
upp i våra skogar var också något att lära av. Jag
såg redan då på det med målarögon och lärde mig
beundra arbetet. Hur ofta har jag icke suttit på ett
lass stockar och sjungit i kapp med bonden medan
den lurviga hästen slog bitar ur isgatan i de
väldiga backarna och sträckte ut för livet, ty att
stanna betydde döden. Eller på ett kolryss från
milor längst uppe på åsarna, sjungande och svart
som en neger mot vägens och skogarnas vintervithet.

Men detta var järnvägens konsekvenser. Nu
vill jag berätta om järnvägen och vad som hörde
till den.
Det första lokomotiv som körde på N.O.J. var
ett litet engelskt arbetsdito vid namn Turfy.
Möjligen sviker mig mitt minne, men namnet
påminde om Turfy. Och varför inte? Ty adjektivet turfy har med kapplöpning att göra.
Turfy var en liten hostande, spottande och
fräsande maskin som säkerligen i avseende till
konstruktionen mera närmade sig Stephensons
"Rocket" än Nydqvist & Holms sista skapelser.
När den skulle uppför en stigning, gav den illusion av lungsot och skulle man med ett stetoskop
ha lyssnat till dess innanmätes funktioner, hade
man ögonblickligen ordinerat sanatorium.
Lokföraren var min vän. Han hade fallit i
beundran över min brådmogenhet i fråga om
telegrafering och då jag klev upp på min pall och
målmedvetet kallade på Forshult eller Berga för
att anmäla tågets avgång: tgtrt = tåg ut rätt tid eller ankomst: tgnrt = tåg in i rätt tid - eller om
det inte var rätt tid och jag förirrade mig in i
siffrornas värld och med ögat på vägguret och
handen på nyckeln telegraferade så eller så många
minuter över klockan så eller så- kunde han inte
dölja sin vilda glädje. Han visade tänderna i sitt
av sot och olja svartglänsande ansikte och slog
sig på knäna och försäkrade att jag en gång skulle
bli trafikchef, om jag fick leva och ha hälsan. Och
så bad han min far att jag skulle få följa med hans
underbara Turfy till nästa station och åka hem
med kvällståget. Ty han ville lära mig att sköta
också ett lokomotiv.
Jag darrade av iver, innan min far beslöt sig för
att låta mit följa med och när jag äntrat maskinen,
sattes jag ögonblickligen i arbete. Jag fick lära
mig att observera manometern och att hålla i
diverse handtag och spakar, öka och sakta farten,
och jag kan försäkra att jag verkligen levde. Jag
var Gud. Eller åtminstone hans representant på
Nässjö-Oskarshamns Järnväg, en inskränkning
som den senfödde läsaren möjligen finner högst
väsentlig. Och ibland tog lokföraren fram en
brun flaska ur kolboxen och satte den för munnen
och sade skål.
Denne lokförare var en verklig hedersman,
men hade intet emot en sup då och då med
lämpligt mellanrum. Mitt i ett brunt vilt skägg
satt en liten lerpipa laddad med Chandeloupe
eller Bellman. Han bestod av välvilja och älskade
sitt yrke. Men när Turfy visade tendenser att
sköta sig själv och icke lyda förarens handgrepp

och underliga manipulationer med skruvar och
oljeförhållanden, svor lokets herre så förfärligt
att man tyckte sig se små blåa lågor spruta fram
ur hans röda gap. En bonde skulle ha hoppat av
maskinen, men jag som umgåtts med rallare och
var expert i deras idiom tyckte att hans reaktion
var helt normal. Men det var stämning och romantik i att susa fram på de blanka skenorna
tvärsigenom skogen. Maskinen gungade och
stötte på sina primitiva fjädrar och man tyckte sig
flyga som en skadskjuten and.
En dag hände min barndoms största händelse
åtminstone för mig som sjuåring. Jag hade fått
lov att följa med min vän och gynnare några
kilometer åt Forshult till. Rallare höllo på med
reparation av s.k. frostknölar på banan. Det gällde
det då ännu icke utklarade skenskarvsproblemet
och platsen var en hög banvall.Jag stod vid ratten
- för att tala symboliskt.
Banan var så ny att man ännu icke hunnit göra
staketen färdiga på båda sidor.
I en kurva upptäckte jag en fiende, en tjur som
kommit in på banan. Jag bromsade. Jag skrek på
föraren: "Farbror, en tjur."
Men föraren log bara slött. Han satt på en box
och var fjärran från denna världens små bekymmer. Bredvid honom stod en butelj.
Detta är så länge sedan att jag nu inte kan påminna mig om det behövdes vidare kraft för att
bromsa. Men jag lät ångvisslan tjuta i hopp om att
tjuren skulle förfäras och lämna spåret. Men
fruktan var främmande för tjurens psyke och han
spurtade mot loket, en ny rival, en fiende, som
han måste tillintetgöra. Jag bromsade med sina
sjuåriga muskler och loket saktade, men icke
tillräckligt. Sammanstötningen var oundviklig
och skedde. Jag slöt icke ögonen. Jag tror jag
tvärt om spärrade upp dem. Tjuren vände hornen
rakt in mellan buffertarna med avsikt att tillintetgöra Turfy, men han själv blev tillintetgjord. Sen
minns jag bara ett krasande, en stöt, en våldsam
gungning - vi hade spårat ur och stodo säkert
stilla på färska slipers av småländsk tall. Banan
blev röd. Rött rann nedför banvallen.
Då vaknade lokomotivföraren. Han var ädel
nog att icke förebrå mig, kanske därför att spåret
var ju bara ett utan växlingsmöjligheter. Men jag
skickades till en banvaktsstuga för att hämta folk.
Jag sprang som en klassisk löpare och inom kort
hade jag fått tag i intresserade bönder. Alltid skall
jag minnas hur de lade tjuren - eller rättare köttet
- på en tralla och försvunno och hur jag sedermera fick springa hem för att rapportera olyckan.
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"Tjuren vände hornen rakt in
mellan buffertarna med avsikt
att tillintetgöra Turfy, men han
själv blev tillintetgjord."

Jag var röd av blod ända upp till axlarna, ty jag
skulle gubevars hjälpa till att släpa fram resterna
av tjuren ur hjul och från pistonger och andra
maskindelar. Jag var stolt därför att jag fick leka
med och fick vara en man bland män.
Men jag fick aldrig åka på lokomotiv mera. Nu
anser jag det också bekvämare att åka efter loket
- åtskilliga vagnar akteröver i en bekväm kupe
och läsa om sista mordet eller sista försnillningen.
Livet på en sådan där liten station var på den
tiden bland de tristaste en man kan komma ut för.
Men min far sökte förädla tillvaron. Han planterade träd - ett förnämligt företag - och blommor
trivdes under min mors och hans vård. Av en
ödemark gjorde han det bästa som kunde göras.
För mig var hela tillvaron ett under. Nya ting
upplevdes dagligen. Min radie från stationshuset
blev för varje dag längre och mystiken växte med
kvadraten på avståndet. Det var som att erövra
nytt land. Och jag dök in i de susande skogarna
och drömde väldiga ting. Vid Bohult låg en
mosse med tranbär och ett dike som någon torpare grävt. Där lärde jag mig åka skridskor. Och
diket slutade i en vildskog som för mig var
befolkad med gemytliga troll och vänliga häxor,
goda björnar och vänslande vargar.
Jag fick tidigt lära mig att inte frukta något. Jag
hade tendenser att bli mörkrädd. Men jag fick
lära mig att gå ärenden i mörka höstnätter och gå
rakt på ett ljud vars ursprung jag icke förstod och
som skrämde. Min far, hos vilken jag icke sett
någon rädsla, ingav mig mycket tidigt övertygelsen att en människa som icke gör illa, icke heller
har någon anledning att vara rädd.
Men jag var kanhända icke tillräckligt konsekvent, ty jag blev stundom dumdristig. Jag hade
observerat att min far, om han någon gång träf48

fade en bekant på tåget, brukade stå på fotsteget
och följa med långt på andra sidan växlarna och
tala med vännen. Så hoppade han av ung och
spänstig - ty han var då som läsaren kan förstå
mycket yngre än jag är nu.
Jag hade försökt denna gymnastik, men fick
dask i stjärten efter en något vågad avhoppning.
Jag fann det praktiskt att stiga upp på ett fotsteg
på baksidan av tågsättet för att hoppa av vid ett av
mina smultronställen på banvallen.
Men tåget ökade farten. Och banvallen var
kantad av sten. Jag visste ju att man måste hoppa
av i rörelsens riktning, men jag fann rörelsen för
stark.Jag stod på en finkas fotsteg och skälvde av
iver och nyfikenhet, förstod att jag, om jag hoppade av, skulle riskera att slå ihjäl mig och var
redan överens med mig själv att följa med till
Berga station och sedan springa hem.
Då lutar sig tågets konduktör ut genom finkans
fönsteroch spottar uti världsrymden. Antagligen
jönköpingssnus.
Han upptäckte mig, den lille mannen, som stod
på fotsteget, en bild av villrådighet, och han knöt
näven åt mig och skrek något. Jag hoppade rakt
ut i universum, knöt ihop kroppen och rullade
som en boll utför en sluttning, där det icke fanns
sten, men bara Epilobium och hallon. Jag hamnade i ett hallonsnår, låg stilla några sekunder
och undrade om jag levde. Det rann blod från
kinder och händer, men jag levde. Och jag kom
plötsligt att tänka på hur ledsna far och mor skulle
ha blivit om jag icke levat --- Sen dess har jag
aldrig hoppat av tåg. Man lär sig alltid något --Under åtskilliga år levde jag i järnvägens tecken.
Jag inbillade mig vara en mycket viktig funktionär, då jag fick följa min far på hans mycket
samvetsgranna inspektion av växlarna före varje

tågs ankomst. Jag fick förtroendet att öppna
posten - som då var kombinerad med järnvägen.
Jag fick lacka postpåsarna och skri va ut papperen
som behövdes. Jag levde en stationsskrivares
tämligen monotona liv tills jag fyllt tio aelva år.
Men en dag gjorde jag en kapital dumhet. Sista
tåget hade gått från Bohult. Nästa station var
Forshult (nu lär finnas stationer emellan) - och
min uppgift var att telegrafera till Forshult att
tåget gått i rätt tid = - --• - .-. Min far hade gått ut i trädgården. Jag knackade
Forshults signatur men fick intet svar. Situationen var i så mån viktig att nästa station nödvändigt bör veta att tåget är i annalkande. Det kan ju
hända allt möjligt.
Då flög det i mig att jag måste knacka alarmsignalen, S.O.S. = ••• --- ... , den internationella,
ännu brukade.
Alla som ha sysslat med telegrafi veta hur
hemsk denna signal låter. Och på den tiden, i
järnvägens och telegrafens barndom, lät den om
möjligt hemskare än nu. Jag tror att den förut
aldrig använts på Nässjö-Oskarshamns Järnväg.
Tänken er själva. Klockan bortåt nio på kvällen
ljuder ett nödrop: Hjälp. På alla stationer från
Oskarshamn till Nässjö höres skriet S.O.S. =
Save Our Souls. Min far kom in på expeditionen
och jag slutade med nödropet.
"Har du telegraferat till Forshult?"
"Forshult svarar inte."
Jag förstod att jag gjort en dumhet.
Min far närmade sig apparaten, men just då
hans hand var nära nyckeln kom något som på
den tiden kallades "allmänt telegram"= ...... •••
= SSSSSS etc. Man telegraferade från Eksjö och
frågade om någon olycka hänt på linjen. Någon
hade skrikit alarmsignalen. Var det eldsvåda?
Var det mord någonstans? Hade Hjert och Tektor
gjort inbrott? - ty de båda skurkarna härjade just
då i vår hemtrakt.
Saken blev aldrig utredd. Jag teg. Och sedan
dess har jag aldrig ropat Save Our Souls.
Då jag på gamla dar berättade för min far att jag
varit orsaken till denna småländska oro, gav han
mig en lång blick. Han hade misstänkt att det var
jag som åstadkom förvirringen. Men saken var
för länge sedan preskriberad och jag var sedan
åtskilliga år mycket äldre än min far var, då jag
begick denna hart när kriminella förseelse.
Då ett tåg stannar vid någon liten station,
samlas traktens befolkning, särskilt pojkar och
flickor, för att gapa på vagnar och passagerare.
Detta sakförhållande betyder att järnvägen ännu

är ny hos oss och att dess betydelse fortfarande är
mycket stor. Allt har kommit slag i slag, uppfinningarna kräla om varandra, man är litet osäker,
då det gäller lufttrafiken, men Banan,järnvägen,
spåret, är något att hålla sig i. Detta är icke typiskt
för Sverige. Jag har sett samma nyfikenhet överallt i Europa. Vid små anhaltsstationer i Sydfrankrike, i Sydtyskland, i Ryssland, ja, även i
Skottland och England samlas traktens befolkning för att beundra - och bli beundrad. Bondpojkarna uppträda tip top och de shinglade eller
bobbade pigorna känna sig mogna att möta all
konkurrens. När jag för en kort tid sedan var nere
i Småland, konstaterade jag till min glädje att
befolkningens naivitet är densamma som i min
ungdom. Där fanns samma gapande på denna
märkliga maskin, som kan förflytta gods och
människor och där fanns samma naiva beundran
för kläderna och hattarna i andraklassen som i
min ungdoms vår.
Det finns en gammal historia som på ett underbart sätt målar vår nations karaktär. Man skriver
att vi äro ett trögt folk, fullt av hetsigheter. Det är
möjligen riktigt. Men det finns situationer, då
man icke kan utveckla hetsigheten.
Det var på den tiden det icke fanns korridorer
i järnvägsvagnarna. Man fick stiga in direkt från
perrongen och var internerad utan tillgång till
toalett eller andra raffinerade agremanger. En
bonde kom i sista ögonblicket inhoppande i en
kupe och konduktören slog igen dörren efter
honom och gav tecken till avgång.
Olyckan gjorde att bonden, när konduktören
slog igen dörren, fick alla fingrarna på ena handen i kläm i närheten av gångjärnen. Fingrarna
blevo naturligtvis ögonblickligen tunna som flugvingar och det övriga av handen svullnade förfärligt. Men intet var att göra åt saken. Bonden satt
fast och led dödsskuggans kval. Efter någon
timme stannade tåget äntligen vid nästa station.
Och bonden lutade sig mer än vansinnig av
smärta ut genom fönstret och skrek: "Ja har fått
fingra' imella, ja har fått dom i kläm å dä gör så
ont."
Konduktören (en konservativ ämbetsman):
"Tacka fan för att det gör ont. Skulle det göra
gott, skulle naturligtvis varenda bonde sitta med
fingrarna i kläm."
Har någon av mina läsare suttit framtill på
lokomotivet och slukat kilometer? Min fråga är
kanske onödig, ty en stor del av mina läsare är
järnvägsmän och bör ha haft tillfälle till denna
sensation. Under kriget var jag ett par gånger i
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Tyskland och träffade händelsevis några ingenjörer som hade göra i närheten av Mannheim. Jag
fick följa med från Heidelberg, där jag befann
mig, fick åka främst på ett lokomotivs kofångare.
Det var lustigt nog i början, men så småningom
verkar kilometerslukningen faktiskt som om man
skulle svälja räls och räls äro hårdsmälta.
Men nu måste jag återgå till min första intention, den jag njöt av, då jag började skriva detta.
Jag kände mig så solidarisk med begreppet järnvägsmän, att jag med ens hoppade rakt in i min
ungdom. Ty ända till den tidpunkt, då jag måste
ut i världen och klara mina egna hyskor, har jag
mest umgåtts med järnvägsmän. De ha en säregen humor, kanske något av den galghumor,
som speciellt tilltalar mig personligen. Och jag
hoppas, att det är denna galghumor som räddar
dem från allvarliga sviter av det uppslitande och
monotona arbete, som är deras uppgift.
Innan jag slutar måste jag berätta ett ungdomsminne. Då min far blev stationsinspektor i Bo hult
och järnvägen var alldeles ny, opponerade bönderna sig mot biljettprisen. De ansågo dem oförsynt höga. I socknen fanns en gammal bonde som
var verkligt rik och i följd därav ytterst snål. Jag
har svårt att tänka mig hans like på det området.
Han hade affärer i Oskarshamn och fann så
småningom att det blev billigare att resa på tåg dit
än att mobilisera en skjuts med häst, havre, hö,
kvarter. Varje gång han skulle resa, försökte han
pruta ned biljettpriset.
En gång stod jag i biljettluckan, sju år gammal
och mycket kavat. Bonden knackade.
"Va köster en bellejätt te Döderhultsvik?" (Os-

karshamns ursprungliga namn var Döderhultsvik
och bönderna använde i det längsta detta. Mellan
Bohult och Oskarshamn fanns då för tiden endast
stationen Forshult.)
"En och femti."
"Di säjer att prisera har sjonket -"
"Nej, det är bestämda priser."
Antagligen tyckte bonden att jag var för ung
för att sköta en biljettförsäljares krävande syssla.
"Men di säjer att dä har sjonket. Hanses pappa
har sagt att di skulle sänka prisera -"
"Det har han inte sagt. Ska de va en biljett?"
"Nää, inte för dä priset. Då går ja te Forshult,
där får ja'n för sjuttifem öre."
Och gubben knallade iväg hela milen till Forshult, naturligtvis på banan. Ty den vägen var
förbjuden och gen.
Snart bli järnvägarna antikverade som kommunikationsmedel. Vi höja oss från jorden och
dimpa ned på adressorten. Eller sitta i våra länstolar och trycka på en knapp och se eller tala med
dem eller de vi vilja träffa.
Jag frågade nyligen min vän Erik Axel Karlfeldt
om han hade skaffat sig radio i likhet med mig.
"Nej, jag vill vara i fred. Rymden är ju full av
röster."
I detta ligger något hemskt men underbart
storslaget. Friden är slut på jorden. Kanske vi
snart bli så mogna för ofriden, att vi icke märka
den. Det påstås att nere i Baku i olje-distriktet
fanns en ångvissla som tutat dag och natt i trettio
år. En natt tystnade den på grund av något fel i
maskineriet. Och hela staden vaknade.

"Men di säjer att dä har
sjonket. Hanses pappa har sagt
att di skulle sänka prisera - "
"Det har han inte sagt. Ska
de va en biljett?"

AlbertEnströms berättelse har
tidigare tryckts i flera sammanhang. Illustrationerna här
har hämtats ur Smålandshistorier, 1929.
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Anders Jansson

Restaurangvagnar på Statens Järnvägar
- ännu ett hundraårsjubileum

Huruvida reformsteget med afseende å restaurationsväsendet vid statsbanorna blir uttaget fullt, först när
alla stationära restaurationer slopas och dylika inrättas
i sjelfva tågen, hvilket väl vore det egentligaste, blifva
vi måhända framdeles i tillfälle att yttra oss öfver.
Säkert är emellertid, att de fasta järnvägsrestaurationerna på flera håll mera fylt ett slags lokalbehof än varit
till resandes beqvämlighet.

Denna djärva förhoppning ur Svensk Jämvägstidning, den 29 januari 1892, är, mig veterligen,
den första gången restaurangvagnar diskuteras i
svensk press. Drygt två år senare införde Uppsala-Gävle järnväg restaurangvagnar i några av
sina tåg - skildrat i Spår 1994 - för att vinna
fördelar i konkurrensen med SJ om trafiken mot
Norrland, och ytterligare tre år senare anammades servicen av Statens järnvägar på östra/södra
stambanan.
I föreliggande text, som i huvudsak är ett
utdrag ur en C-uppsats i konstvetenskap, presenteras införandet och vagnarna fram till och med
första världskriget, vilket i stort sammanfaller
med trävagnsepoken.

Bakgrund
Att under 1860- och 1870-talen resa mellan Stockholm och Göteborg eller Stockholm och Malmö
tog i runda tal 32 respektive 57 timmar, för
andraklassresenärerna knappt halva tiden. Med
det perspektivet faller det sig naturligt att långväga resenärer måste erbjudas såväl mat som
husrum utmed vägen. På så sätt kom järnvägsrestauranger och järnvägshotell att växa upp i
eller invid många större eller lämpligt belägna
stationer, till en början i statens, det vill säga SJ,
regi, senare från 1870-talet i regi av enskilda
personer och företag.

Allteftersom minskade restiderna till följd av
nya och genare banor samt högre ban- och
materielstandard med åtföljande högre tåghastighet - och i motsvarande mån ökade de
resandes krav. Sverige var med god fart på väg
från ett agrart u-land till en modern industristat,
och just 1890-talet framstår som ett av de mest
omvälvande decennierna såväl tekniskt, socialt
och kulturellt som ekonomiskt.
Inom Statens järnvägar präglades 1890-talet,
och speciellt dess andra hälft, av en storartad
trafikökning. Ett av prestigeobjekten var snabbare förbindelser med kontinenten. Sedan 1892
hade svenska (och norska) järnvägar direktvagnar
dit via Västkustbanan och tågfärjeförbindelsen
Helsingborg-Helsingör, och SJ fick det 1895
med sin led Malmö-Köpenhamn. Tågen fick
dock gå den långa omvägen, med flera färjeöverfarter, genom Danmark varför många resenärer
istället valde postbåtsförbindelsen över GedserWarnemtinde eller Malmö-Stralsund.
För erhållande av en snabbare förbindelse öppnades 1897 "Kontinentalrouten TrelleborgSassnitz", statssubventionerad från såväl svenskt
som tyskt håll, och med anslutning till båten
insatte SJ nu dagsnälltåg från Stockholm via
Malmö. Verkställande direktören för Rederi AB
Sverige-Kontinenten, Gustaf 0. Wallenberg, tillskrev (den 15 januari 1897) tillsammans med
konsuln G. Beijer i Malmö, med anledning av
den nya förbindelsen, civildepartementet med
förslag att insätta restaurangvagnar i det nya
tåget "därför att det måste ligga oss varmt om
hjärtat att denna förbindelse- skandinavexpressen
- Stockholm-Berlin måtte blifva så god som
möjligt". De argumenterade vidare:
I detta hänseende kan ingenting effektivare företagas
än att både söka minska resans längd och vidtaga
sådana anordningar, att den åtminstone förefaller den
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resande kortare. I förra hänseendet är större tåghastighet
ett önskemål, vilket dock icke allt för snart torde vara
att påräkna. I det senare torde ingen lyckligare lösning
av frågan kunna företagas än insättande af restaurantvagnar - en åtgärd, som äfven förr eller senare inbesparar ett par längre uppehåll vid stationer för de
resandes bespisande. Om restaurantvagn finge medfölja tåget, blefve resan mycket angenämare. Ätandet
är ett tidsfördrif och de tre målen, som skulle
inmundigas, afdela dagen, så att den förefaller mycket
kortare.

Efter denna inledning tog förslagsställarna upp
de invändningar som Jämvägsstyrelsen kunde
tänkas göra mot förslaget: att SJ inte ägde eller
hade råd att skaffa några restaurangvagnar; att
tidtabellerna, med inlagda måltidsuppehåll, redan var utfärdade; svårigheterna med tredjeklassresenärerna; samt slutligen att tågen inte kunde
vidlåtas någon viktökning; varpå invändningarna möttes med förslag till deras avhjälpande.
Den första kunde lösas genom förslagsställarnas
försorg under vissa villkor och förbehåll, varvid
nämndes att Kockums redan lämnat dem anbud
på en färdig vagn.
Som mer nationella, regionala och lokala avläggare till de stora världsutställningarnas generalmönstringar av den framskridande moderniteten
anordnades många mindre expositioner. Under
sommaren 1896 (6 juni-27 september) hölls en
sådan, Industri- och Slöjdutställningen, i Malmö.
På den ställde stadens stora och växande industri,
Kockums Mekaniska Verkstad, ut en, efter vad
det framstår, på spekulation byggd restaurangvagn. På utställningen belönades vagnen med
hedersdiplom och guldmedalj och fick höga poäng i omröstningen, 147 av 150 möjliga (det tål
dock påpekas att man var ganska frikostig med
medaljer). Efter utställningen offererades vagnen (i brev den 8 oktober 1896) Kungl. Järnvägsstyrelsen som dock avböjde köp, enär man ansåg
nattågen som redan för tunga och lämpliga dagsnälltåg, med uteslutande första- och andraklass,
ännu ej hade införts.
Från ytterligare åtminstone ett håll blev Järnvägsstyrelsen utsatt för påtryckningar. I brev den
28 september anhöll källarmästaren Carl Schweitz
i Båstad om att restaurangvagn försöksvis under
ett år skulle insättas på den sedan årsskiftet
förstatligade Västkustbanan. Västkustbanan hade
sedan starten till stor del varit inriktad på den
långväga trafiken mellan Norge och Danmark/
kontinenten, och vagnparken var anpassad därtill
med en stor uppsättning tekniskt avancerade och
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luxuöst inredda boggivagnar(se t.ex. Spår 1988).
I dagtåg hade SJ avskaffat första klass hösten
1893 men vid övertagandet av Västkustbanan
tvingades man behålla den där. Tyvärr är Schweitz
brev utrensat ur SJ arkiv sedan trettiotalet år, och
hans bevekelsegrunder och argument går bara att
gissa. Sannolikt hade han besökt utställningen
och där tagit del av Kockums vagn. Av formuleringen i Järnvägsstyrelsens svar, avgivet först
efter påstötning från Schweitz, att döma verkar
även han ha erbjudit sig att på egen risk och
bekostnad svara för vagnen -ett entreprenörskap
som inte bestrids av hans profession.
Nu fick vi ingen svensk Pullman eller Nagelmackers, vare sig i namn av Schweitz eller Wallenberg; bokstavligen medan den sistnämndes
brev var under befordran från Skåne till statsrådet von Krusenstjema på civildepartementet
började Järnvägsstyrelsen själv agera i frågan.
Dels vände man sig till Königliche Eisenbahn
Direktion i Altona (den 19 januari 1897) med en
förfrågan om hur de administrerat sin restaurangvagnsrörelse, dels till Kungl. Majt (den 21 januari) med en begäran att få ombygga ett par av
sexton tidigare beställda men ännu ej levererade
boggivagnar. Svaret blev positivt och den 17
februari undertecknades kontrakt med Kockums
om tillverkning av två restaurangvagnar littera
ABo för leverans före 1 april respektive 1 juni.
Den första av dessa, 1080, var den som tillverkats
1895-96 och visats på Industri- och Slöjdutställningen, medan 1081 byggdes under våren, lika
den föregående men lite enklare i sin utsmyckning. Egentliga förrådsutrymmen saknades på
dessa bägge vagnar varför tvenne resgodsfinkor
littera Fl iordningställdes för detta ändamål.
Genom annonsering i pressen infordrades anbud på avgift för rätten att inneha rörelsen i
vagnarna, ett tillvägagångssätt som detta år användes vid en större översyn av restaurangrörelserna vid SJ stationer. På detta sätt antogs källarmästaren Axel Backman, Stockholm, vilken
kom att inneha serveringen i många av SJ vagnar
under de första åren.
Den 25 maj 1897 rullade för första gången på
Statens järnvägar en restaurangvagn ut från Stockholm i tåg 7, kontinentexpressen mot Malmö, för
vidare anslutning till Trelleborg. Ångbåten hade
gått sedan den 1 maj.
Restaurangvagnen framfördes i tågen 7 och 8;
det förstnämnda med avgång Stockholm vid tiotiden på förmiddagen och ankomst Malmö/Trelleborg cirka 22.30 respektive midnatt. Tåg 8

avgick Malmö/Trelleborg cirka 7.30 respektive
6.20 och ankom Stockholm framemot 20 på
kvällen. Möjligen gick restaurangvagnen till en
början endast på sträckan Katrineholm-Nässjö.
En tredje vagn, ABo 1092, var dock beställd och
levererades den 20 oktober 1897 varefter restaurangvagn sannolikt medföljde hela vägen.
Det dubblerande tåget som infördes nästkommande sommar gick som nattåg och kom inte att
föra restaurangvagn.
Innan trafik infördes på någon ytterligare linje
eller fler tåg mer restaurangvagn infördes, anskaffades ytterligare en vagn, 1258, vilken levererades 1900. Det är inte osannolikt att "vagnöverskottet" kom till användning som chartrade
vagnar eller i chartrade tåg för till exempel kungafamiljen.

De första vagnarna 1897
Utställningsvagnen, det vill säga den blivande
1080, kan ses på bilden nedan på sin plats under

utställningen, in vid musikpaviljongen snett framför huvudrestaurangen, flankerad av vapensköldsprydda flaggstänger med unionsflaggan piskande
i vinden. Om den redan från början var målad i SJ
färger, vilket inte är osannolikt - som en annan
flirt med Järnvägsstyrelsen var monterat lagerboxlock med tre kronor på - var den antagligen
grön med ljus randning som dekor, SJ färg för
andra klass. Hade den varit mörkblå, färgen för
första klass, hade den på bilden sett betydligt
ljusare ut på grund av den använda akromatiska
plåten vilken avbildar blå färger ljusare än vad
ögat uppfattar dem. Inget uppseendeväckande i
uppbyggnaden: högvälvt tak med lanternin, plåtklädda, lätt insvängda eller gamberade sidor och
öppna plattformar i bägge ändar; vagnkorgen var
dock något längre än på SJ övriga boggivagnar.
De stora cylindrarna i underredet var gasbehållare för belysningen.
Den utställnings besökare som gick uppför trappan till plattformen närmast i bild, vagnens köksände, hade där mötts av två dörrar, den högra till

Kockums "Restaurationsvagn" under Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896, sedermera SJ ABo 1080
( 1897). Från vänster: vestibulen med ett "vitt" fönster, två fönster till kafeet, fem till matsalen - de med vita
servetter, de två dubbelfönstren till korridor/kök. Till vänster i bakgrunden utställningens huvudrestaurang.
Foto av Alexiz Brandt i Kockums broschyr för vagnen. Repro från Nordiska museet.
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Kockums "Restaurationsvagn", matsalen mot kafeet. Foto som föregående bild.

köket och den vänstra till korridoren in till matsalen, märkta "Kök" respektive "Restaurant".
Det, mot vad som komma skulle, förhållandevis
lilla köks utrymmet var uppdelat i ett kök, med en
liten treplattig spis mot yttre gavel väggen, och ett
serveringsrum. Enkla, pärlspåntspanelade väggar. Restaurangdelen var uppdelad i en matsal
närmast köket och ett kafä. Gavelväggen mot
köket upptogs av en buffe, flankerad av dörren
till serveringsrum/kök till vänster och den till
korridoren till höger. Buffän var en vanlig praktmöbel i det borgerliga hemmets matsal och här
tjänade den som blickfång, samtidigt som den
fyllde en praktisk funktion för förvaring och som
upp- och avställningsyta med en lucka in till
pentryt.
Som producerad för att visas på en utställning
hade ingen möda sparats på inredningen, präglad
av brinnande dekorationslust i det sena seklets
stileklektiska anda, enligt en källa med kejsar
Frans Josefs "Hof-Speisewagen" som förebild.
Väggsektionerna under fönstren liksom taken
var täckta med paneler av linkrusta. Gavelväggen
mot kafäet i matsalen hade de övre fälten i askrot
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medan dessa i kafäet var av spegelglas. Fönsterrutan i dörren mellan avdelningarna var helt täckt
av ett etsat vegetativt mönster. De smala partierna mellan de stora fönstren i matsalen var
utformade som pilastrar med övre halvan kannelerad och kapitäl i brons, på bägge sidor omgivet
av askrotfanerad panel, medan kafäet här var
försett med spegelglas. Den bredare sektionen
mellan kafäets bägge fönster kröntes av en fronton som också kom igen över dörrarna till vestibulen respektive matsalen. Taksparrarnas gördelbågar, växta ur väggarnas pilastrar, bildade i
lanterninen ett spröj sverk med moriska influenser
som orientalisk krydda. "Stiltyranniets" regelböcker föreskrev för matsalar möbler i renässans
eller barock. Stolarna var av den senare ordningen, levererade av AB A. Swenssons Möbleringsaffär i Malmö, för övrigt en annan av utställningens guldmedaljörer. Möbleringen var i ett plus
två-sittning med tre bordsgrupper i matsalen och
två i kafäet, totalt alltså trettio platser. Mellan
kafäet och plattformen fanns en vestibul med ett
handfat och vid sidan av detta en toalett.
Om och i så fall i vilken utsträckning vagnen
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SJ ABo 1081, tillverkad av Kockums 1897. Kopia från SJK Ritningsarkiv.

byggdes om i samband med att SJ köpte den är
oklart. Toaletten ändrades med stor säkerhet till
ett litet kontorsrum men i övrigt framgår intet.
De bägge följande vagnarna, 1081 och 1092,
utfördes i stort som den första men med enklare
ekipering vilket avspeglas i deras kostnad: för
1080 betalades 24 000 mot 20 500 kr för 1081, i
bägge fallen utan boggier. Bägge saknade dock
genomgång, hade fler bord, större spis och kontor invid vestibulen, detaljer som kan ha ändrats
på den första vagnen innan den sattes i trafik.
Som förrådsvagnar iordningställdes under
april-maj tvåresgodsvagnarlitteraFl, med nummer 1776 och 1797, vid SJ huvudverkstad i
Malmö, och i september ytterligare en, 1795, till
den tredje vagnen. De bägge första delades i två
avdelningar, varjämte tillkom en toalett i ett
avskilt rum, och utrustades med speceriskåp, ett
isskåp tillverkat av Anton Olsson i Örnsköldsvik, klädkrokar, luftsugare och ett fönster i gaveldörren. För den tredje hade man fått några erfarenheter varför skjutdörrarna på sidorna kompletterades med ett par väl tätade svängdörrar.
Ett klädskåp för personalen tillkom liksom två
köksbord, ett större och ett mindre, och två värmeelement. Dessutom skulle befintliga dörrar
och fönster tätas bättre. Som lös utrustning försågs de med två större vattenflaskor och en
mindre, samt två truppvagnslyktor. De två andra
finkorna kompletterades därefter på samma sätt.

En andra generation vagnar
Under sex år var tågparet mellan Stockholm och
Malmö det enda på statsbanorna som förde res-

taurangvagn, och innan någon annan trafik kom
till stånd beställdes ytterligare en vagn, 1258,
vilken levererades år 1900 av Kockums. Med
erfarenheter från de tidigare och problem sedan
länge med för tunga tåg, utfördes denna så att
förrådsfinkan kunde undvaras. Detta medförde i
sin tur en reducering av antalet platser till 24 vid
fyra bordsgrupper och utan uppdelning i matsal
och kafä. I övrigt var den lik de tidigare.
Med början 1903 kunde så de tre första vagnarna byggas omi enlighet med nytillskottet, och
från och med detta år började man littrera dem
ABo3 för att skilja dem från sovvagnar littrerade
ABo. (I Statens Järnvägar 1856-1906, band 3,
finns på sidan 166 en interiör från 1081 efter
ombyggnaden. I bildens vänstra del syns det
förutvarande kafäets bägge fönster med mellanvarande frontonförsedd spegel; fönsterdelningen
stämmer inte längre med bordsplaceringen.)
1903 tillkom också ett andra tåg med servering, "Lapplandsexpressen", vid sidan av en mer
sentidaefterföljare, "SunlitNightsLandCruises",
som anordnades sommartid 1950-1969, det enda
renodlade lyxtåg som regelmässigt körts här i
landet. Tåget framfördes endast sommartid och
bakgrunden till det var Norrlands betydelse som
ett svenskt "Klondyke", med väldiga naturrikedomar som nu började exploateras, byggandet av
norra stambanan och malmbanan, som möjliggjorde resor dit, och sprunget ur detta ett stigande
intresse för fjällturism. Något akut behov av
vagnar innebar inte det nya tåget men nästa år,
1904, levererades en vagn till, även den tillverkad av Kockums. Den fick inventarienummer
1438 och var i likartat utförande som den förra.
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SJ ABo 1258 ( 1900), köket. Observera den lilla serveringsluckan över bänken till vänster och pumpen längst
till höger för uppfordring av vatten till tanken i lanterninen, varifrån det rann med själv_tryck till. (appställena.
Kanske var den enkla, pärlspontade panelen målad ljust blå - det ansågs bra mot flugor. Reprofoto ur SJ
minnesskrift 1906 från Järnvägsmuseum.

Om vi bortser från "Lapplandsexpressen", som
inte gick vare sig året runt eller dagligen, så
dröjde det tio år innan restaurangvagnsservicen
vann spridning på statsbanorna. 1907 var det
dock dags på västra stam banan, Stockholm-Göteborg, och mellan Bräcke och Boden på den
norra, på vardera stället i ett tågpar. För den
utökade trafiken beställdes fyra nya vagnar i två
omgångar av vilka de första två, 1657 och 1658,
levererades under 1907 och de två följande, 1725
och 1726, året efter, samtliga av Vagnfabriken i
Södertälje, Vabis.
I något väsentligt verkar dessa vagnar inte ha
skilt sig från de tidigare, vare sig exteriört eller
interiört. Under "Strödda Meddelanden" i Jernbanebladets första nummer 1907 refereras den
tänkta inredningen:
Matsalen skall utstyras med en elegant vägg- och
takbeklädnad af polerade teaklister och pegamoid.
Dörrarna komma att utföras af polerade ramar af
teakträ med fyllningar af äfvenledes poleradt
askrotfaner, hvars ljusa, skiftande yta behagligt kon-
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trasterar mot teakens mörkare färgton. Ena
gafvelväggen skall beklädas med fyra facettslipade
speglar i polerade ramar av teak. - Belysningen skall
ske medelst gasglödljus efter nyaste system och kommer detta starka ljus säkerligen att förläna en festlig
prägel åt matsalongen. I taket skall anbringas en fläkt
för att sommartid hålla luften i matsalongen i rörelse.

Någon takfläkt syntes det av leveransfotografiernas interiörer dock inte ha blivit.
Om de två senare av vagnarna skilde sig på
något framträdande sätt är mig inte känt då såväl
foton och ritningar som beskrivningar av dem
saknas. Dessa fyra var de enda restaurangvagnar
som Vabis tillverkade innan produktionen av
järnvägsvagnar upphörde 1911.
Så långt komna kan Rune Monö (Njutningen
av att åka tåg, 1988, s. 86-87) få sammanfatta
vagnarnas utformning:
En restaurangvagn från tiden närmast efter sekelskiftet visar tydligt, att man också på detta område försökte
forma ting och skapa miljöer, som så mycket som
möjligt bevarade det trygga och ståndsmässiga i det

borgerliga, för att inte säga högborgerliga, samhället.
Samtidigt som man fascinerades av den nyajärnvägstekniken, hade man ännu inte accepterat dess specifika
krav. Man hade slutit den till sitt hjärta men inte
umgåtts med den i sin hjärna. Det unga seklets rullande
matsalar försökte därför så mycket som möjligt likna
sina burgna släktingar på terra firma.

De första "moderna" vagnarna
På den ovan omtalade "kontinentalrouten", Trelleborg-Sassnitz, insattes 1909 ångfärjor för att
möjliggöra genomgående tåg mellan Stockholm
och Berlin. V agnarna till dessa tåg anskaffades
gemensamt av SJ och de preussiska stats banorna
(den tyska statsjärnvägen, Deutsche Reichsbahn,
bildades först 1919 genom sammanslagning av
delstatsbanorna) fördelat dels efter bansträcka i
respektive land, dels så att SJ stod för samtliga
sovvagnar och tyskarna för första och andra
klassens dagvagnar. Detta för att vinna enhetlighet i utförandet. Övriga vagntyper fördelades

mellan parterna. Då den tyska konstruktionsprofilen är smalare än den svenska, där man
utnyttjat den bredare sektionen av "fria rummet"
till att åstadkomma större rymlighet, var SJ
tvungna att nytillverka samtliga vagnar. Dessa
blev först vid SJ med helt inbyggda plattformar
och var därjämte försedda med gavelbälgar för
att erhålla en helt skyddad passage mellan vagnarna. Även underredet fick en ny utformning
liksom lanterninen, vilken drogs ut över plattformstaket och avslutades med en mjuk nedböjning.
Något år senare beslutades att införa restaurangvagnar på Västkustbanan, Göteborg-Malmö, med
början 1911. För trafikökningen erfordrades fler
vagnar, ehuru nytillskottet inte sattes in på Västkustbanan utan i kontinentaltågen, med följd att
deras utformning anpassades till dessas vagnar
undantaget bredden - då vagnarna inte avsågs
följa med färjan utan stanna redan i Malmö, gavs
de den bredare svenska profilen. För första gången
vid SJ utnyttjade man bredden fullt ut genom att

SJ ABo3, tillverkad av Vabis 1907. Interiör av matsalen mot köket. Observera att bägge dörrarna går till
serveringsrummet, dörrhandtag och gångjärn sitter på olika sidor. Enkelriktad trafik? Leveransfoto 1907
från Saab-Scania fotoarkiv.
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öka vagnarnas kapacitet avseende antalet spisande gäster genom två plus två-sittning, med tre
bordspar i den ena matsalen och två i den andra
fanns plats för totalt fyrtio personer, mot de äldre
vagnarnas 24. Ökningen av antalet platser var
önskvärd ur flera synvinklar, främst den att efterfrågan översteg tillgången, beroende på en allmän trafikstegring som accentuerades av att
tredjeklassresenärer sedan 1906 också hade reglementsenligt tillträde till vagnarna. Med det
utökade antalet platser vanns även bättre ekonomi i rörelsen. Vidare var det SJ första vagnar
med genomgång, det vill säga korridor förbi
köket, vilket även den tog utrymme i anspråk.
V agnarna var emellertid 1,2 meter längre än de
äldre, och genom de inbyggda plattformarna
hade icke obetydligt utrymme insparats; detta
oaktat var köksdepartementen mindre, speciellt
med hänseende till det utökade platsantalet, möjliggjort genom förändringar på det organisatoriska planet. SJ första vagnar hade alltså rörelsen
utarrenderad till en privat krögare, Axel Backman i Stockholm. Driften av vagnarna skulle
dockkunna rationaliseras genom samarbete med
de fasta stationsrestaurangerna och sammanföring
till större administrativa enheter. Sålunda tillkom 1906 Restaurantvagnsaktiebolaget med
Nordisk Resebureau som huvudintressent, redan
tre år senare uppgånget i Turisttrafikförbundets
Restaurantaktiebolag, som tog över allt fler av de
stationära serveringarna liksom tågfärjorna som
utgick från Trelleborg och Malmö, och då även
restaurangvagnarna, undantaget de som trafikerade Norrland. Genom att tillaga och förbereda
maten i centralkök för att reducera arbetet ombord rationaliserades driften väsentligt, och med
den nya organisationen vanns också stödjepunkter utmed färden som vid behov kunde gå och
stödfurnera vagnarna med varor som tagit eller
hotade att ta slut.

1911 års vagnar
De tre vagnarna, numrerade 1962-1964, tillverkades av AB Svenska Järnvägsverkstäderna i
Linköping, ASJL, till ett pris av 22 890 kronor
stycket. Till detta skall dock läggas ett stort antal
detaljer som inte ingick i priset, förutom boggier,
som vanligen var exkluderade, även belysning
och ven tilationsanordningar, bromsdetalj er,
gavelbälgar, isskåp, spisar, stolar, textilier etc.
Adderas samtliga belopp upptagna på Förnyelsefonden, Rullande materiels konto för 1911 avse58

ende dessa vagnar, blir kostnaden 33 296.31
kronor per vagn. Troligen levererades den kompletterande utrustningen till ASJ, även om det
inte kan uteslutas att vissa arbeten utfördes vid
någon SJ-verkstad.
Utvändigt (se bild nedan) ger vagnarna ett
betydligt resligare och massivare intryck än de
äldre, kanske beroende på lägre fönster i matsalsdelen - eller rättare, deras övre del var anordnade
som utåt öppningsbara ventilationsfönster - och
färre antal fönster i köksdelen. Färgen är som
tidigare nämnts vansklig att avgöra då den ingenstans klart utsägs, men inte osannolikt grön och
med gul, skuggad märkning, "RESTAURANT"
i vardera änden jämte vagnsnumret. På plåten
mellan sista köksfönstret och det första i matsalen fanns anbragt SJ monogram, "metkroken".
Mot de i ändarna mjukt nedsvängda lanternintaken svarade in- och uppsvängningen på taken
över sidodörrarna. Ovanför dessa, i lanteminens
avrundning, stack ett par trattformade lådor upp,
luftintagen till den för tiden avancerade ventilationsanordningen enligt "Timochowitschs system", för vilken man betalat 650 kronor i licensavgift inkluderat ritningar. I Nothins då under
utarbetande varande Vagnlära beskrivs det hela:
Den i luftkanalen inpressade luften fördelas utefter
hela lanternintaket samt inkommer i vagnens inre
genom kanalens botten, som består af de löstagbara
ramarna 8, hvilka äro öfverspända med filtrerväf. Vid
passerandet af denna renas luften från medföljande
damm och sot. Då luften inkommer i vagnens inre från
hela det inre lanternintaket, fördelas densamma så väl,
att drag ej uppstår, men under sommaren en välbehöflig
svalka åstadkommes.

Förmodligen fungerade Timochowitschs system
inte tillfredsställande, eller möjligen för väl med
bieffekten att blåsa in det damm och den sot som
avsågs fastna i filtrerväven över både det serverade, de serverade och de serverande jämte duktyg och inredning, med följden att finessen snart
demonterades; några fler vagnar blev det inte
heller med detta ventilationssystem.
Vagnarna var indelade i två vestibuler, den i
matsalsänden som kapprum och den något längre
i köksänden som toalett för personalen och ett
skåp för ved, matsal i två avdelningar samt ekonomiavdelning avdelad i serveringsrum, kök och
förrådsrum, utefter vilka korridoren löpte. Bredvid passagen mellan den inre matsalen och
serveringsrummet fanns till vänster ett litet kontor för kassörskan, själva passagen rymde skåp
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SJ ABo3 1964 ( 1911 ). SJ första "moderna" restaurangvagn, mönsterbildande för lång tid. Observera luftintagen på taket till det avancerade - och misslyckade - ventlilationssystemet och hur fint uppsvängningen av
taket över sidodörren möter lanteminens nedsvängning. Leveransfoto ASJL, Stig Nybergs samling.

för linne, silver och porslin samt ett skåp för
smutstvätt vilket mynnade i en låda under vagnen
åtkomlig utifrån. Likaså tillkom på dessa vagnar
en förvaringslåda undertill för reservförråd av
drycker, åtkomlig genom luckor i serveringsrummets golv; en anordning som återkom framgent. Till höger mynnade dörren till korridoren.
Den planlösning som dessa vagnar etablerade
skulle med endast små justeringar tillämpas på
samtliga vagnar fram till och med femtiotalet.
Inredningen hade nu frigjort sig från de stilideal som präglat SJ tidigare vagnar vilka hämtat
sin näring från högreståndshemmets matsalar
och salonger - utan att resultatet för den skull
blivit mindre elegant eller praktfullt. I matsalen
utgjordes allt synligt trä - och det var inte lite av ljusbetsad och polerad flammig björk, ej att
förväxla med masurbjörk, undantaget fönsterbågarna vilka var av teak för att motstå den fukt
som de var utsatta för. Det var första gången som
björk användes för inredningen i en statsbanevagn och, rapporterade Jernbanebladet (nr 13
1912), "detta försök har slagit ganska väl ut;

björken med dess vackra polityr ger vagnarna en
lika prydlig som ljus och glad prägel". I högsta
grad modernt också; kring 1910 blev den
flammiga björken oerhört populär medan linkrustan och pegamoiden seglade ut, den förstnämnda för gott. Lanteminens innertak utgjordes
av vitmålade, för ventilationen perforerade, skivor i kassetter, förstärkta av ett träkryss i vars
skärning gasarmaturen satt. Väggfälten i takrundningen utgjordes av blå linoleum, vilken
återkom som väggbeklädnad i vestibulerna och
vars färg, "som gör sig bra mot den gula björken", gick igen i stolarnas skinnklädsel. Tvärväggen mellan matsalsavdelningarna, med kopplade skjutdörrar, hade glas med fasettslipade
kanter i de övre fälten. De smala sektionerna
mellan fönstren bildade grunda och släta pilastrar vars kapitäl, gjutna i brons med ciselerade
ornament, utgjorde volutformade konsoler som
bar upp hatthyllor av flätad metalltråd. Liknande
konsoler på tvärväggarna "bar upp" lanterninen.
För fönstren fanns draggardiner av ofärgat siden.
Vid 51 års ålder avgick vagnarna med ålders-
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pension och slopades ur trafikvagnsparken per
den sista december 1962. En av dem önskades av
Jämvägsmuseum vilket i stället erbjöds den förvisso likartade men något yngre och i bättre skick
varande 2135 (se nedan), vilken dock av okänd
anledning aldrig överfördes - synd med tanke på
den milstolpe i utvecklingen som dessa vackra
vagnar ändå utgjorde.

Ombyggnad av vagnar 1912
Sedan 1962-1964 färdigställts under hösten 1911
påbörjades omfattande ombyggnader av de äldre
vagnarna med de tre senaste som förebild. Arbetet, som utfördes av huvudverkstaden i Örebro,
bedrevs så att sju vagnar, samtliga med undantag
av 1657 och 1658, blev klara under 1912 och de
två sistnämnda under våren påföljande år. Att
arbetet var omfattande framgår inte minst av
kostnaden, som genomsnittligt räknat översteg
20 000 kronor per vagn. Planlösningen från 19621964 följdes med undantag av att matsalarna
utfördes i en avdelning och således saknade

mellanväggar. De var också, liksom ju vagnarna
som helhet, något mindre och rymde 32 gäster.
De ursprungliga vagnkorgarna synes med ledning av fönsterdelningen, som var olika vagnarna emellan, ha bibehållits men vissa av dessa
fönster sattes för medan andra, nya togs upp och
gavelpartierna, med de inbyggda plattformarna
och lanterninemas avslutning, fick det nya utförandet. Ekonomiutrymmena var jämfört med
det äldre utförandet helt nya, men i matsalarna
behölls delar av den gamla inredningen som
paneling med listverk och fyllningar.
Sedan restaurangvagnar införts på Västkustbanan tillkom inga nya sträckor med servicen.
Under lång tid var det bara ett enda tågpar på
respektive linje som förde servering, men nu
började en expansion i det att fler tåg fick restaurangvagnar - och med det följde behov av fler
vagnar. Fyra stycken, med nummer 2133-2136,
levererades 1913 av AB Södertelge Verkstäder
och ytterligare tre, nummer 2464-2466, fem år
senare, nu åter med Kockums som tillverkare.
Därefter var behovet fyllt för relativt lång tid.

ABo3 1964, matsalarna med mellanvägg, sedd mot köket. Mittdörren i bakgrunden till serveringsrumlkök, till
vänster det lilla kassabåset, till höger dörren till korridoren. Observera de gjutna bronskonsolerna/kapitälen
som bär hatthyllorna och lanterninen. Foto som föregående bild.
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Nya vagnar 1913 och 1918
Med 1911 års vagnar hade en standard etablerats
från vilken de vagnar som levererades 1913 och
1918 inte avviker- så när som i en fråga: de var
de första teakpanelerade restaurangvagnarna. Den
plåtklädda vagnkorgen i trä hade flera olägenheter. Trästommen band fukt som avsatte sig som
kondens på plåtklädselns insida vilken rostade.
Samtidigt var den tät med följd att fukten torkade
ut dåligt, varför trästommen i sin tur riskerade att
ruttna på utsatta ställen. Teak är ett träslag rikt på
så väl hartser som fett och mycket motståndskraftigt mot röta, därtill vackert till både färg och
textur. UGJ första vagnar 1874 var teakpanelade,
men på ett sätt hämtat från möbel- och inredningssnickeriet med ramar och fyllningar som
inte motstod de fuktighets- och temperaturväxlingar de blev utsatta för, och teaken borttogs
snart. Till inredningar var det dock vanligt förekommande, i synnerhet till fönsterbågar och
toalettsitsar där teakens motståndskraft mot fuktoch temperaturväxlingar, med ity följande risk
för röta, utnyttjades.
Strax efter sekelskiftet återkom det dock som
utvändig beklädnad, nu som stående, smala och
spontade lister. Med träpanelade vagnar trängdes
klassmärkningen med färger ut, och när målade
vagnar i och med övergången till stålvagnar i sin
tur trängde ut de teakpanelade fick de den gamla
rödbruna tredjeklassfärgen, för övrigt inte olik
teakens färg och praktisk såtillvida att den roströda trafikfilm, som insveper varje otvättat
järnvägsfordon, till stor del sammansmälter med
underlaget.
Men åter till restaurangvagnarna. Den märkning som tidigare målats på vagnssidan ersattes
på dessa av gjutna och polerade bronsbokstäver
likt dekorativa beslag eller ornament mot träet. I
ändarna respektive vagnsnummer och innanför
detta "RESTAURANT" samt däremellan SJ sirliga "metkroksmonogram". Timochowitschs
ventilation hade uppenbarligen inte blivit någon
succe; här ordnades in blåsning av friskluft medelst vridbara glaslameller i fönstrens överkant,
ett utförande som tillkom även på de äldre vagnarna 1916, och i de bägge matsalsavdelningarna
fanns i taket en fläkt, driven av fartvinden genom
på yttertaket uppsatta, kupolformade skovelhjul.
På Baltiska utställningen i Malmö 1914 ställde
SJ ut 2135 jämte en rad andra vagnar, märkligt
nog ingen av de modernaste som var avsedda för
Tysklandstrafiken, jämte svensk lokbyggnadskonsts kanske största prestation, det första och

heltnyaF-loket, nummer 1200. Dessa lok, byggda
i elva exemplar, avsågs att i första hand dra
kontinentaltågen och andra tunga snälltåg med få
uppehåll på östra/södra stambanan. Det var första gången SJ visade upp sig på en större utställning. Tidigare hade man bara vid ett tillfälle lånat
ut lok och tre vagnar som Kockums visade på
världsutställningen i Paris 1878 (och där en av
vagnarna kammade hem en guldmedalj). Pådrivande för SJ-beslutet att delta var en mycket stor
tyskjärnvägsavdelning, den största man då hade
uppvisat utomlands, vilken bland mycket annat
innehöll en stor restaurangvagn på treaxliga
boggier.

Mellantid
Fram till första världskriget skulle förutom UGJ
och SJ även Östra Skånes järnvägar ( 1899), Helsingborg-Hässleholms järnvägar (1905), Blekinge Kustbanor (1905), Bergslagernas/Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar (1906)
och Västergötland-Göteborgs järn väg (1914)
införa restaurangvagn/ar i sina tåg.
Från första världskriget skulle det dröja tiotalet
år innan någon ny järnväg införde restaurangvagnar eller överhuvudtaget några nya vagnar
tillkom, och skälen till införandet var då delvis
nya. Kriget var en svår tid för järnvägarna; intensiv trafik med dåliga intäkter, brist på bränsle och
annat som var importvaror, och på det som fanns
att tillgå steg priset kraftigt. Trots att allt gjordes
för att nedbringa tågens vikt i syfte att spara på
det dyra kolet, och det därtill bör ha varit svårt att
få tag på matvaror, tycks de flesta vagnarna ha
varit i drift kriget igenom, med undantag för
VGJ-vagnarna, "Dalaexpressen" påBJ/SWB som
upphörde 15 februari 1917, BKB-vagnen som
var indragen från 1 november 1917 till juni 1919
och ÖSJ-vagnarna som inte fick trafikera stambanesträckan Eslöv-Malmö (men fortgick på de
egna spåren). På Norrland hade Turisttrafikförbundets restaurantaktiebolag inte tagit över
driften av vagnarna som sedan 1910 innehades
av Anders Pettersson, "Långsele-Pelle" kallad,
som blev en legend för sin förmåga att skaffa mat
under kriget. I en tid när landet skakades av
hungerkravaller på flera håll suckades i en Norrlandstidning:
För den som under någon månads vistelse i Stockholm
levt på kålrötter och sik och märkliga syltor och inte
kunnat uppbringa ett glas mjölk, var det en högtid att
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på återresan norrut få ta plats i restaurangvagnen i
Långsele och få ordentlig mat och dricka mjölk till
frukosten.

Sedan kriget slutat timade andra problem och det
dröjde inte många år in på tjugotalet förrän , de
förvisso ännu fåtaliga, bilarna ställde till allvarliga besvär - en framväxande konkurrens som
kom att generera restaurangvagnar på en sträcka,
Göteborg-Borås/Borås-Alvesta järnvägar
(1928). Annars var tjugotalet ombyggnadernas
och moderniseringarnas tid; gamla vagnar fick
inbyggda plattformar med gavelbälg, nya inredningar, till exempel stoppade soffor även i
tredje klass. Tryckluftsbroms och rullager var
tekniska förbättringar.
En annan förändring, övergången till stålbyggda
vagnar, tog sin början under denna tid, en förändring som initierades av Getåolyckan 1918. I
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olyckståget gick för övrigt som sjunde vagn den
då helt nya restaurangvagnen 2466, den första i
raden av vagnar som inte teleskoperade och
totalförstördes.Av de 45 personer som förolyckades tillhörde tre restaurangvagnsbetjäningen.
Trots ansträngningarna att anskaffa stålvagnar
kom SJ att förvärva ytterligare tre restaurangvagnar i träkonstruktion, 2702-2704, så sent som
1927. Dessa var till utförandet i det närmaste
identiska med de från 1918. Som en historiens
ironi byggdes bokstavligen bredvid dem i ASJ:s
verkstadshallar i Linköping de första stålbyggda
restaurangvagnarna i landet, BCort 72 och 73 för
Ostkustbanan. Två år senare kom SJ första i
stålkonstruktion.
Av SJ trärestaurangvagnar finns endast en,
2702, bevarad, jämte Bergslagernas Bo3 36 (sedermera SJ Ro2 4260).

Kjell Palen

Några minnen från restaurangvagnar.
Intervju med Erik Ljung

Erik Leonard Ljung föddes 1926 ijämvägsmetropolen Krylbo där han också växte upp, boende
i ett av de många betjäningshusen - omgiven av
"järnvägen" på flera sätt.
Fadern, Emil Leonard Ljung, född 1888, var
telefonreparatör vid SJ, 1 men skötte också 1yse
och annan "starkström" i alla betjäningskåkar,
stationshuset, järnvägshotellets hus med flera.
Hotellets restaurang hade egen glassmaskin i
källaren, minns Erik från den tid då han var
tillräckligt gammal för att få hänga med när den
trasslade och far tillkallades. Vid sådana tillfällen vankades det alltid glass! Far hade också en
"egen" telefonlinje att sköta, mellan Krylbo och
Krampen, liksom telefonväxeln i Krylbo stationshus. Telegraffanns också fortfarande i bruk.
Far förfogade över en Berg motordressin med
frontskärm för att avpatrullera sin telefonlinje,
men föredrog att följa med ordinarie tåg. Vid
Krylbosmällen, kl. 05.10 den 19 juli 1941 - en
vacker, molnfri morgon, minns Erik som vaknade först i familjen - lossnade hela telefon växeln
i stationshuset, vilket gav far mycket arbete och
bekymmer. Den nya växeln byggdes upp i en
betongbunker!
Far Emil hade som ungkarl varit med och
byggt järnvägsbro över Järpströmmen i Jämtland. Han lär ha börjat vid SJ under första världskriget, på "Belysningen" (i höjd med Norra Bantorget) på Stockholm C. 1918 arbetade han i
Norrköping och fick rycka ut och dra telefon
förbi Getå i samband med raset. I Kilsmo i Närke
hittade han sin blivande hustru Hedvig, som Erik
minns som "enbart" hemmafru. Reparatörens
ansvarsfulla arbete kanske gav lite mer än för
genomsnittet i plånboken och det var sällsynt att
en hustru arbetade utanför hemmet. Familjen
bestod dessutom av Eriks ett år yngre syster
Kerstin.
Erik började på Järnvägshotellet i Krylbo om-

kring 1944. Hans arbetsuppgifter var att hjälpa
till med uppackningen för "provryttare" som
kom per järnväg och på hotellet visade och sålde
sina varor. Det blev emellertid för tungt för Erik,
som led av svår astma. Agnes, mor till en av Eriks
kamrater, arbetade som servitris på Järnvägshotellets restaurang. Hon pratade med dess chef,
fru Johansson, och sa att Erik inte fick hålla på
med det tunga arbetetet - "det tar livet av honom!" Då kom han ganska snart över till byffävagnarna.
Under den här tiden sålde han också godsaker
från en godisvagn på perrongen, som alltid var
avstängd när tysktågen kom. Men med sin vagn
lyckades han komma ut på perrongen och gå
längs tågen för att se in i dem. Försäljning till
tyskarna var emellertid inte tillåten. Det var stort
pådrag - tysk legationspersonal kom upp från
Stockholm i bilar. Han minns också att den i
Krylbo bytte ut massor av blommor i invalidtågens tyska sjukvagnar, som var fyllda av lemlästade soldater från kriget i Finland. Kring
permittenttågen var det också alltid en viss bevakning förutom avspärrningarna. När ett tysktåg just hade gått hände det att det kom ett
efterföljande svenskt militärtåg!
Erik har ett annat minne från Krylbo. När de
första frisläppta krigsfångarna från Grini - det
var järn vägsmän från Narvik som skickades hem
per järnväg - sändes genom Sverige var han
anställd vid AB Trafikrestauranger, TR. Då var
Erik med när järnvägsrestaurangen dukade ett
långbord på perrongen för att utspisa dem!
Krylbo hade en dagtur på byffävagn till Stockholm och en till Mjölby. 2 Från 1945 åkte Erik
som servitör eller "nisse" på dem tillsammans
med en hovmästare. Hur bemanningen var på
byffevagnarna i övrigt minns inte Erik, men han
har ett foto som visar personalen på en perrong på
Stockholm C, och där är det tre damer med. Till
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Stockholm kom man vid 13-tiden och hem därifrån 16.30. Han råkade hamna på Kungsgatan i
Stockholm på självaste fredsdagen - ett oförglömligt minne.
16.30-tågetfrån Stockholm kallades för Murartåget - "efter gammalt", då både dalkarlar och
kullor gick till och från Stockholm för att där
mura respektive bära tegel. Ofta åkte också Gösta
"Pelle Svanslös" Knutsson hem till Uppsala med
detta tåg. Han skulle alltid ha en persiljeomelett
på hemvägen. Under kriget var det ingen skinka
i omeletterna utan mycket lök och potatis, troligen äggpulver i stället för ägg, som det var ont
om, samt persilja. En annan välkänd byffevagnsgäst var Lillebror Söderlund, som väl åkte hem
till Dalarna.
Erik hade svårt att bo kvar i Krylbo på grund av
astman, så han flyttade till Stockholm på hösten
1945. En viss hjälp hade han av fru Johansson,
chef på Järnvägshotellet i Krylbo, vars make
"Baskerville" (alltid klädd i basker) var inspektör på TR i Stockholm.
Som servitör på restaurangvagnarna ut från
Stockholm hade man ett schema som bland annat
förde en till Malmö, Sundsvall och Göteborg. På
Göteborg kunde det bli både "Gl, G2 eller G3",
alltså tre olika turer. På vintern gick en vagn till
Östersund medan den sommartid gick till Vännäs - en mycket lååång tur med viloperiod !3 En
annan vintertur gick till Nässjö, under sommaren
utsträckt till Kalmar - efter ånglok och endast
med en äldre ("jobbig, inte rolig!") "32-vagn" i motsats till de från 1930-talet vanliga "48orna", med 48 sittplatser. 4 Varma dagar hände
det att gästerna ställde ventilationsrutorna "fel",
mot färdriktningen, för att få in så mycket luft
som möjligt. Då blev de vita bordsdukarna snart
sotsvarta av ångloksröken.
Överliggning var i regel ordnad i fasta rum för
TR på pensionat i Malmö, Sundsvall och Östersund, samt i Göteborg på Pensionat Royal, vill
Erik minnas. I Nässjö var man inhyst hos en
urmakare och i Vännäs hos ägaren till en skoaffär. Det fanns också TR-besättningar som opererade ut från Göteborg och Malmö. Malmö hade
bland annat en tur till Krylbo via Mjölby och
Hallsberg.
Restaurangvagnsbesättningen bestod på den
tiden av hushållerskan, som basade i köket, en
kallskänka, ett spis biträde, en eller två i disken. I
serveringsdelen fanns en hovmästare, en servitör
och smörgåsnisse samt, i sitt eget bås, kassörskan
som höll reda på notorna- alla bord och stolar var
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numrerade. Under kriget (och till 1951) var det
inte bara priser att hålla reda på. Även ransoneringskortens kuponger gällde det att redovisa;
vid middag var det alltid tre gula och två bruna för
smör respektive bröd. För kött var kupongerna
röda: kanske sex för malet kött, åtta-tio för hela
bitar. Fisk fordrade inga kuponger! Vi, svenska
folket, har aldrig varit så friska som på den tiden,
filosoferar Erik; sparsam men nyttig mat och
mycket motion (cykel till jobbet, ingen TV, inga
bilar).
Det serverades ingen sprit ombord, endast vin.
Starkvin såsom madeira, portvin, sherry och vermouth fanns. Groggar dracks på vermouth och
sockerdricka. Det var hovmästarens jobb att sköta
öl och vin, som förvarades i ena disken innanför
serveringsdörren - trångt!
Serveringspersonalen hade alla vitrockar, svarta
byxor - ibland med svarta revärer, oftast vit
skjorta med slips eller fluga. Till vitrockarna
användes löstagbara "guldknappar" med TRmonogram samt med ögla på baksidan där man
med en speciell klämma (i nödfall med ett gem
eller en tändsticka) fäste knappen, som togs bort
när rocken skulle tvättas. Hovmästaren bar ett
märke, "bevingad tallrik, krönt med TR", på
bröstet som bevis på sin värdighet. Det var mycket
viktigt att inte glömma märket! Serveringspersonalen var alltid manlig, utom i "kaffevagnarna" där det fanns servitriser. Det var alltid
kvinnor som arbetade i köksavdelningen !
Vid "full sittning" dukades båda avdelningarna för table d'höte-servering, det vill säga fast
matsedel, med vita bordsdukar, silver och riktigt
porslin. Brickor användes aldrig utan allt bars in
eller ut på händerna. Vida la carte-servering eller
lite folk kunde det räcka med 24 platser, och då
nyttjades de sex borden närmast vestibulen till
kaffeservering. De var skilda från de övriga sex
mitt i vagnen med skjutdörrar. I kafäavdelningen
tilläts rökning men ej där mat serverades. Vissa
stora, hårt belastade tåg hade enbart måltidsservering och då fanns det oftast en särskild kafävagn tillkopplad som annex.
Hovmästaren gick genom tåget och tog upp
beställningar till de skilda måltiderna. 5 När det
var dags för dem skyndade smörgåsnisse genom
tåget med en gonggong, utropande till exempel
"Första middagen serveras!" Till nisses uppgifter hörde också att gå genom tåget, bärande låda
på magen och sälja godis och rökverk, på motsvarande sätt som tidningsbudet sålde tidningar.
Gästerna väntade sig att TR-personalen alltid

Personaluppsättning i byffevagn på Stockholm C 1945 eller
1946. Längst till höger Erik
Ljung som servitör, till vänster
hovmästaren samt tre kvinnor i
köket. JVM.

visste var tåget befann sig, och kunde fråga om
till exempel varenda sjö längs spåret. En hovmästare Karlsson från Göteborg svarade alltid
vid sådana tillfällen: "Det här är en vika v Aspen"!
TR:s vagnfumering, kök med mera höll i Stockholm till en trappa ner under restaurangen i södra
delen av centralstationen med nedfart från trottoaren utefter väggen på sydsidan av huvudentren mot Vasagatan, det vill säga idag ungefär
under "Orientexpressen". Två furnerare kom ut
till tåget på centralstationen med dragkärra.
Stockholmsvagnarna stöd- eller kompletteringsfurnerades förstås på andra stationer. Till exempel med glass, som på den här tiden tillverkades
av TR själv (i restaurangvagnen fanns isskåp för
dess förvaring.) I Göteborg såg man till att få fullt
förråd av Pripp & Lyckholms välkända och goda
öl. Vidare kom fina, pinfärska, tjocka rödspättor
ombord i Göteborg. Man eldade fortfarande med
ved i spisen, och i till exempel Gävle fanns en
välkänd "vedgubbe" som fyllde på ved i restaurangvagnen från sin kärra på plattformen. Även
annat "värmande" fanns att tillgå på den kärran,
och angelägna resenärer kunde av personalen
informeras om den möjligheten!
Om man inte hann klara av räkenskaperna
redan inne på Stockholm C fick man följa med
tåget ut till Hagalund, där tågen städades. På den
här tiden låg förråden kvar i vagnarna från ena
turen till den andra. Moralen var väl en annan då
och inbrott förekom inte!
För att förkovra sig kunde man få tjänstledigt
från TR och gå till sjöss. Man fick stå i kö för att
få komma ombord i Svenska Amerikalinjens
fartyg. 1946-47 lyckades tre kamrater, alla från
Krylbo, få mönstra ombord på m/s Drottningholm. Erik gjorde fyra rundresor Göteborg-New

York innan han våren 1947 måste inställa sig till
militär tjänstgöring. Lumpen varade cirka nio
månader. Erik hamnade, helt rätt, som hovmästare på officersmässen vid KA 1 på Oscar Fredriksborg i Vaxholm.
Från sommaren 1948 arbetade Erik som hovmästare på restaurangvagnarna. En annan hovmästare, Tinnerholm, blev restaurangchef på
Blanche och lyckades hösten 1948 värva över
Erik som servitör, där han stannade tre-fyra år,
varefter han övergick till Dramatens restaurangfram till den 1 oktober 1955, "samma dag som
spriten blev fri!" - motbokssystemet för vin och
sprit avskaffades. Han hade då familj och längtade efter ett familjeliv på kvällarna. Efter ett
halvt års ackordsarbete på Centrum Radio, som
ändå inte gav lika mycket lön som servitörens,
pluggade Erik under fem år på kvällstid till
teleingenjör. Men fortfarande, när han har gäster
hemma, plockar han av bordet och bär ut hela
disken på vänster arm, följd av gästernas beundrande blickar!

1. I B 3; Första distriktet, Banavdelningen, Tredje bansektionen , som nr 511 "reparatör för telefontjänsten", antagen vid Statens järnvägar i ordinarie tj änst 1.1.1918.
2. Litt. RCol , från 1935, tåg 437/438 till Stockholm och tåg
76/77 till Mjölby.
3. Tåg 91/92. Enligt Sveriges Kommunikationer, sommartidtabellen 1945: "Table d' höte-servering: i tåg 92, lunch kl.
12.00, 13.15, mjddag kl . 17.20 och 18.30. Ingen servering kl.
14.15- 15.45. Avg. Stockholm C 07 .20, ank. Vännäs 21.10",
cirka 14 timmar.
4. Litt. Ro3.
5. Som i regel annon serades i Sveriges Kommunikationer.
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Robert Sjöö

1900-talets trävagnar
- en brist i samlingarna att göra något åt

Vi brukar med stolthet tala om att vi äger en av
världens finaste samlingar av järnvägshistoriska
fordon. Det kan vi med fog stå för, främst tack
vare våra förnämliga 1800-talsfordon. Vad beträffar ångloken är SJ-typerna också för 1900talet välrepresenterade. Däremot kan vi inte skryta
med den samtida vagnparken. Museets resurser
var små när man verkligen hade behövt ett aktivt
järn vägsmuseum i en tid av järnvägsnedläggningar och utskrotningar. När de sena 1800- och
1900-tals trävagnarna slopades eller byggdes om
till tjänstevagnar fanns heller inga andra bevarandealternativ. Ett fåtal ideella föreningar med
små resurser hade på 1960- och 1970-talen fullt
schå med att rädda det som ändå har blivit kvar.
I dag har JVM återigen förutsättningar att
bevara avställda fordon i och med att tillräckliga
resurser och utrymmen avsätts från SJ. De ideella
föreningarna är fler och starkare och utgör också
viktiga alternativ för vård och förvaring av lok
och vagnar. Det innebär att stora delar av stålvagnsparken och de senast avställda elektrolokstyperna kunnat omhändertagas. Vi kan dock konstatera att vi i dagsläget inte ens med hela järnvägsmuseisveriges samlade resurser kan skapa ett
enhetligt 1900-tals SJ trävagnståg. Det måste
vara en av våra viktigaste uppgifter på JVM att
råda bot på detta. Vi vill kunna visa - här eller i
andra sammanhang, själva eller i samverkan med
någon annan - historiskt riktiga tåg.
Till att börja med avser vi att själva skapa ett
tidigt 1900-tals lokaltåg med tvåaxliga vagnar,
dels för att kunna visa upp ett sådant men också
för att erbjuda ett resandetåg med högt upplevelsevärde för trafik mellan Gävle C och museet. Att
få tillgång till ett musealt intressant lokaltåg av
äldre typ är av mycket stort värde för vår egen
närtrafik. Vi vet att många besökare vill ha ånga,
öppna plattformar och träbänkar. Det bevarade
vagnmaterial som finns att tillgå är i tjänste66

vagnsutförande och i mer eller mindre dåligt
skick. Det kommer därför att bli fråga om stora
arbetsinsatser och i det närmaste ett rekonstruktionsarbete. Det är emellertid nödvändigt att återskapa när ingen originalpatina har bevarats.

Vagnar från museiföreningar
JVM hade inget eget vagnmaterial att utgå från
när projektiden formades . Museet gjorde därför
en förfrågan till de museiföreningar som innehade lämpliga vagnar som kunde avvaras för vårt
proj ekt. Mycket glädjande togs trävagnssatsningen mot med positivt intresse, och vi har fått
övertaga C3a 1314 från Nynäshamns Järnvägsmuseum och C3b 1683 från museiföreningen
Östra Skånes Järnvägar. Med den sistnämnda
föreningen och Kristianstads Järnvägsmuseum
planerar vi dessutom ett samarbete kring ett
boggiträvagnståg för vilket ändamål JVM övertagit Co9 1057 och före detta DFo 1 1357. I detta
sammanhang förtjänar också att nämnas, att vi
från Skånska Järnvägar för framtida åtgärder
också har fått de av brädlappar hophållna resterna av vad som en gång var SJ första andraklass
salongsboggivagn, Bo5 2287. Denna vagn är i
sitt nuvarande tillstånd ett talande exempel på
hur viktigt det är med förvaringsutrymmen under
tak. JVM har också övertagit ansvaret för Fol
25733 från Föreningen Veteranjärnvägen. Det är
ett annat viktigt syfte med trävagnsprojektet att
enheterna till de trävagnståg vi kan skapa oavsett
ägare kan sättas samman till ett typiskt tåg för en
viss tid, och att de förvaras på ett sådant sätt att
skicket för respektive fordon inte riskeras. Den
bevarandeplan för normalspårsfordon som JVM
och JHRF skall färdigställa kommer att ytterligare tydliggöra detta.

Qlc 946 0302,
förhoppningsvis snart
återställd
i sinforna
prakt som
C3a 1314.

Renovering av C3a 1314
För återställandet av vagnarna har vi startat ett
fruktbart samarbete med arbetsmarknadsenheten
på Gävle kommun. En projektledare med ständig
hjälp av minst tre ALU-anställda har avsatts för
JVM:s projekt. Fordonsansvarig vid JVM, Sten
Holm med biträde av Claes Zachrisson, kommer
att avsätta mest tid för projektet av museets egen
personal. Arbetet kommer att bedrivas i lokaler
vid Gävle varv inte långt från museet.
Först i raden och som försöksobjekt för arbetsformen blir C3a 1314, tillverkad vid Södertälje
Verkstäder 1901. Vagnen överlämnades som sagt
från Nynäshamns Järnvägsmuseum, då typen
finns representerad i ytterligare två exemplar.
V agnen har i drift senast fungerat som personalvagn, litt. Qlc 946 0302 och är som sådan i relativt gott skick, det vill säga fukt och röta har inte
nått så långt att korgen tappat hållningen. Ombyggnaden till tjänstevagn har dock varit grundlig, och således behöver bärande delar i stommen
flyttas tillbaka utöver sådant som måste bytas ut.
Det är mycket viktigt att man i ett sådant här
projekt är tydlig med kravspecifikation och dokumentation. Avsikten är att slutresultatet skall
ligga så nära historiskt riktigt utförande som bara
är möjligt. Vi har för att kunna använda vagnen
i trafik valt ett 1920-talsutförande med tryckluftsbroms. Vagnen skall när den är färdig vara i ett
skick som om den kom från revision i samband
med bytet av bromssystem från vakuumbroms.

Det är också av stor vikt att man för framtiden
klart kan visa vad som är gjort i samband med
renoveringen. Det skall aldrig kunna uppstå någon tveksamhet kring vad som är original och
vad som är utbytta delar. I just denna vagnens fall
kommer den väl närmast att betraktas som en
rekonstruktion, men även när det gäller det som
inte är synligt är kunskap om de ingrepp som är
gjorda värdefulla. Ett huvudsyfte är också att så
nära som möjligt följa de arbetsmetoder som användes vid såväl n ytill verkning som storrevision.
Som en speciell del i ALU-projektet ingår därför
en dokumentations grupp som i ord och bild skall
redovisa hela vagnrenoveringen i en rapport.
Om renoveringen av C3a 1314 löper som vi
hoppas kommer lokaltåget därefter att kompletteras med C3b 1683 och sedan kan ytterligare en
vagn, BC3 (C3c) 1445, hämtas från nuvarande
uppställningsplatsen vid Högbo bruk utanför
Sandviken när vi har hittat en ersättningsvagn.
Därefter bör tåget tillföras en F I -vagn. Dragkraft
blir något av museets mindre lok, litt. J, K N eller
varför inte W? Det senare är under omfattande
renovering i Grängesberg. Tidsramarna för lokaltågsprojektet är generösa. Det är som sagt kvaliteten på det utförda arbetet som är det viktigaste.
Projektet skall tillföra kunskapsuppbyggnad för
såväl museets del som den anlitade ALU-personalen, och inte minst måste resultatet motsvara
de krav som rätteligen kan ställas på JVM i ett
sådant projekt. Den som väntar på något gott ...
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Erik Sundström

SJ lokaltågsvagn littera C3a

Föregångare
Omkring sekelskiftet 1900 började ett nytt tågslag uppträda, lokaltåg kring de större städerna
som gick en begränsad sträcka med många uppehåll vid hållplatser i nya förorter och som transporterade folk till arbetsplatser eller torghandel.
För denna trafik hade SJ liksom de flesta andra
banor ursprungligen en mängd tvåaxliga personvagnar litt. Cl och C2 från 1870-80-talet, med
fasta axlar och axelavstånd 4, 1-4,4 m, underrede
med längd 8,5-8,7 m och bredd 2,75-2,9 m. De
hade i tredje klass fem fönster på var långsida och
tio sittplatser innanför varje fönster där inte dörrar eller kaminer tog bort några platser, alltså i
allmänhet 40-50 platser, och oftast relativt små
plattformar. Man kunde inte ha större axelavstånd
eftersom vagnarna då skulle gå trögt och slita på
spåret i kurvorna, och inte större längd än ungefär
dubbla axelavståndet eftersom vagnen annars
skulle få en slingrande gång med risk för urspårning. Trots att de var tillåtna för 90 km/h hade de
en ganska okomfortabel gång.
I snälltågen hade man sedan 1890-talet boggivagnar vars underrede hade längden 18-19 m
och bredden 3,15 m, som i tredje klass hade 7075 platser vid kupeinredning och 95-100 platser
vid öppen inredning. Deras gångegenskaper var
betydligt bättre, speciellt i hög fart.
När lokaltrafiken ökade behövdes fler vagnar
med bättre komfort, men boggivagnarna ansågs
alltför dyra och tog dessutom för lång tid för avoch påstigning, då vagnarna var långa och ändplattformarna små. Lösningen blev tvåaxliga
vagnar med fria länkaxlar, som trots längre
axelavstånd kunde gå säkert i kurvor med god
komfort. Fria länkaxlar innebar att lagerboxarna
placeras med stort glapp mellan lagergafflarna,
och centrerades bara genom att fjädrarnas ändar
hängde i lutande länkar. Genom att hjulringarna
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var svarvade koniska fick då axlarna automatiskt
en tendens att ställa in sig radiellt i kurvorna utan
att hjulens flänsar skavde mot rälsen. Tack vare
glappet förhindrades också att tillfälliga ojämnheter i spåret gav skakningar i vagnskorgen.
De första länkaxelvagnarna på normalspår i
Sverige byggdes 1897 av den tekniskt framstående Gävle-Dala järnväg på egen verkstad. Det
var vagnarna GDJ 45-46, litt. BFC, med 9 ,5 m
långt underrede och 6 m axelavstånd.

C3a-typen
År 1899 levererade Vagnfabriks AB i Södertälje,
Vabis, för Östra Skånes järnvägar två vagnar av
en typ, som sedan med vissa förändringar byggdes för SJ och andra banor av olika verkstäder
fram till 1903. Vagnarna hade 9,0 x 3,0 m korg,
6,0 eller 7 ,0 m axelavstånd och 10,8 m långt
underrede. Varje långsida hade sex tvådelade
fönster, där ena halvan kunde öppnas. Taket hade
låg välvning, dubbelvälvt över plattformarna,
och lanternin.
Vid SJ fick vagntypen littera C3, 1904 ändrat
till C3a sedan en moderniserad version tillkommit. Den hade fönsteröppningar med 1,05 m höjd
och 1,15 m bredd. Inredningen bestod av tre
öppna avdelningar med en liten tjänstekupe på
ena gaveln och sammanlagt 54 sittplatser men
ingen toalett. SJ hade trettio vagnar byggda 1901,
SJ 1308-1337, och tio vagnar byggda 1903, SJ
1402-1411. De hade 7,0 m axelavstånd utom nr
1331 och 1332 med 6,0 m. Ändplattformarna
nådde 1,05 m ut från gaveln, alltså0,15 m utanför
buffertbalken, och hade "solgrindar" av SJ-typ.
Vid de enskilda banorna förekom även varianter där någon del av vagnen var inredd som
resgods- eller postavdelning. ÖSJ hade vagnarna
C 54-57, byggda av Vabis 1899 och Ljunggrens

YEJ 31 och 32 på leveransfoto
utanför Kockums Mekaniska
Verkstad, som då låg vid
nuvarande Davidhallstorg i
Malmö.

Leveransfoto av ÖCJ 208 på
ASJ verkstäder vid Tannefors i
Linköping. En duk eller
presenning hänger ner från
takets kortsida till plattformsräcket - till vilket ändamål?
Läsarnas synpunkter inbjudes
härmed.

MVJ 16, en av fem vagnar
levererade av Vabis till MoraVänerns järnväg 1899.
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1901, med 6 m axelavstånd. Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg fick 1900 från Vabis två
vagnar, SOEJ C 8, 9, samt två andra där en ändavdelning hade postinredning, CD 6, 7. MoraVänerns järnväg fick från Vabis fem vagnar,
MV J C 15-19, där dock grindarna var enkla plåtgrindar. Alla dessa hade 6 m axelavstånd.
Landskrona & Helsingborgs järnvägar fick
1902 från Arlöv de båda vagnarna L&HJ C 631,
632 och Helsingborg-Hässleholms järnväg 1903
från Kockums de sex vagnarna HHJ C 527-532,
alla med 7 ,0 m axelavstånd.
Vagnar liknande C3a-typen med 6,0 m axelavstånd men något mindre fönsteröppningar med
0,9 m höjd och 1,0 m bredd byggdes 1900 av
Kockums för Ystad-Eslövs järnväg som YEJ CF
31 och C 32, 33, och för Sala-Gysinge-Gävle
järnväg som SGGJ C 4, 5, 8 samt CD 6, 7. Ystadvagnarna hade hörnstolpar på plattformarna.
En något förstorad typ med 0,2 m förlängda
plattformar på 11,2 m långt underrede och bredden ökad till 3,15 m levererades 1901 av Ljunggrens för Östra Centralbanan som ÖCJ C 205,
206 och CD 207, 208, samt från Arlöv för Säröbanan som GSJ CDF 20, 21 och CF 22, 23.
Samma solgrindar användes, men de anslöt till
ett 0,2 m plåtparti vid vagnsgaveln. Dessutom
fanns ÖCJ BC 203, 204 med något osymmetrisk
fönsterplacering för att ge bättre utrymme mellan
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HHJ 529 och 532 i Ästorp omkring 1920.

bänkarna i andra klass. ÖSJ CD-vagnar hade
hörnstolpar under plattformstaket i poständen.
SJ-vagnarna levererades med olje gasbelysning
och skruvbroms, de sista tio dessutom med vakuumbroms. De enskilda banornas vagnar saknade i vissa fall broms, som på YEJ och SGGJ,
eller hade i vissa fall skruv- och vakuumbroms,
som på GSJ, L&HJ och HHJ.

Ombyggnader och försäljningar
Några av vagnarna blev sålda till andra banor
eller ombyggda. SGGJ 4, 5, 8 såldes 1936 till
Skåne-Smålands järnväg där de blev SSJ 45-47,
och en av de övriga blev 1924 ombyggd till litt.
DF. SOEJ 9 såldes 1916 till Borås-Ulricehamns
järnväg och blev där BUJ C 9. GSJ 20, 21 blev
ombyggda till litt. C närpostavdelningarna 191819 flyttades till boggivagnar, och de fick längre
fram plåtklädseln bytt mot teakpanel, vilket även
skedde med ÖSJ vagnar.
Av SJ C3a-vagnar blev tolv ombyggda 194142 till ambulansvagnar i hjälptåg, sex skrotades
och återstående 22 vagnar 1943-44 ombyggdes
till litt. CF4 där en ändavdelning blev inredd för
resgods och konduktör, med sidodörrar och
värmekaminer.

Lars Olov Karlsson

Banmuseet

När SJ och Banverket 1988 blev olika organisationer räknade man med att Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle skulle vara bådas museum. De
första åren gav också Banverket ett årligt bidrag
till driften av museet i Gävle, men sedan upphörde det. Man kände inom Banverket behov av
ett eget museum, inte minst för att ge personalen
"egna rötter" på ett mer påtagligt sätt än som
kunde göras i Gävle.
Banverkets generaldirektör Jan Brandborn drev
själv museifrågan, och ganska snart kom man
fram till att museet skulle ligga i Ängelholm i
anslutning till Banskolan. Här fanns utrymme
och kunskap, men vad som också spelade in var
att praktiskt taget alla anställda i Banverket förr
eller senare kommer till Ängelholm för utbildning och då får möjlighet att se museet. Men
museet skulle inte bara vara till för de anställda
och för skolans elever, utan också vara öppet för
en intresserad allmänhet.
Planerna på Banmuseet tog fastare form i den
utredning som de före detta lärarna på skolan,
Pereric Elwer och Åke Johansson, lade fram
1993. Den lokal som föreslogs var en utbyggnad
av ett av de gamla rundstallen med en nybyggnad
över den forna vändskivan och stallcirkeln. Utbyggnaden var tänkt att ske i tre etapper. Organisatoriskt föreslogs museet ligga under Banskolan
som en särskild enhet. Beslut att bygga upp ett
banmuseum i Ängelholm togs definitivt den 13
mars 1995 av Banverkets generaldirektör.
Banmuseets uppgift blir att visa den svenska
järnvägens infrastrukturs historia. Hit räknas då
i första hand bana, signal, el, tele och trafikledning. Men dessa delar kan inte ryckas helt ur sitt
sammanhang. Museet måste också visa järnvägens historia i stort. Det är ju meningslöst att
visa olika rälsprofiler om man inte talar om
varför olika profiler behövdes. Varför blev tågen
tyngre, när och varför elektrifierades järnvägarna,

varför infördes signaler? Det är några av de
frågor som museet ska besvara. Dessutom ska
Banmuseet ge information om Banverket och
dess verksamhet, men också visa lite av Banskolans (och den före detta SJ-Skolans) historia.
Och varför inte också lite lokal järnvägshistoria?

Lokalerna
En Helsingborgsarkitekt, Stig Nilsson, engagerades för att rita museibyggnaden. Hela den nybyggda och upprustade lokalen kom att omfatta
en yta på nära 3000 kvadratmeter. Denna yta
innefattar också en hörsal samt arkiv-, biblioteksoch kontorslokaler. Ritningarna godkändes och
bygget kom igång hösten 1995. Genom att
sysselsättningspengar ställdes till förfogande
kunde etappindelningen frångås och hela bygget
ske på en gång.
Ombyggnaden omfattade en total upprustning
av de gamla skollokalerna. Lokstallet, vars första
del byggdes 1898, hade börjat användas av dåvarande SJ-Skolan 1955. Med åren togs vändskivan och de flesta spåren bort. Mellanetage och
läktare byggdes in på flera stallplatser, ett par
portar sattes igen osv. Nu rustades samtliga dessa
lokaler.
I två före detta stallplatser inreddes en hörsal
med 118 platser och all tänkbar modern teknik.
Genom 1yckliga omständigheter (eller kan det ha
varit beräknat?) har lokalen fått en utmärkt akustik. Denna del av byggnaden stod färdig och
kunde tas i bruk redan sensommaren 1996. Den
används förutom av museet av skolan i övrigt,
och hyrs även ut till utomstående.
Över den forna vändskivegraven och stallcirkeln byggdes en stor ljus hall. Taket bärs av
limmade träbalkar och hela fasaden mot järnvägen är i glas. Ett spår finns från stallet ut till det
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Banmuseets fasad mot järnvägen. Längst till vänster en del av det gamla stallet, till höger den nya hallen.
Foto här och där inget annat anges Lars Olov Karlsson.

som en gång var vändskiva. Förbindelse med
övriga spårsystemet finns "bakvägen" genom
lokaler som nu används av SJ-Skolan och dess
vändski va. Tyvärr blir det svårt att använda den
ljusa hallen som ett stort rum. Det blir i det
närmaste omöjligt att ljussätta utställningsobjekten, så glasfönstren kommer att sättas för
permanent eller halvpermanent, och ett antal
skiljande mellanväggar kommer att byggas för
att få överskådlighet. Det är synd på ett så vackert
rum, men nödvändigt för att få en bra utställning.
För att i någon mån återskapa lokstallskänslan
återuppfördes ett av de ursprungligen tre vattentornen på stallets baksida. Det nybyggda tornet,
och ett som fanns kvar tidigare, försågs med en
övervåning i trä enligt gamla ritningar. Det tredje
vattentornet kunde inte uppföras, för där går nu
en viktig transportväg.
I november 1996 hade man kommit så långt att
lokalerna kunde invigas. Generaldirektör Monica Andersson ställde symboliskt om (den från
Sveriges Järnvägsmuseum lånade) försignalen
från "vänta stopp" till "vänta kör", och gav därmed klarsignal till inredningsfasen av museet.
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Personalen
Samtidigt med byggstarten gick man ut och sökte
en museiintendent. Anställningsarbetet tog lång
tid, främst på grund av det generaldirektörsskifte
som inträffade samtidigt. Men i april 1996 anställdes undertecknad som museets förste och
hittills ende heltidsanställde.Bygget var då i full
gång och någon möjlighet att påverka lokalernas
utformning fanns inte längre, vilket på sitt vis
kanske var synd. Till min hjälp har jag Anders
Lindberg, före detta ansvarig för teleutbildningen
på Banskolan, som jobbar fyra dagar i veckan
med museet. Vidare har de två museiutredarna
och ytterligare några pensionerade Banskolelärare timanställts. Övrig arbetskraft har under
1997 bestått av ett antal ALU-anställda personer.
Banskolans resurser för administration, fastighetsskötsel och transporter samt snickare och
svetsare används för museets verksamhet allt
efter behov. Viss konsulthjälp har också tagits
utifrån för bland annat utformning och planering
av själva basutställningen.

Besökarna
Från början var det så att man tänkte sig Banmuseet som en ganska intern affär, i första hand
avsedd för Banverkets personal och övriga elever
vid Banskolan. Men allt eftersom vi resonerat
vidare har vi nu stannat vid att vi i stort sett har
"alla" som målgrupp. Ängelholm är en sommarstad, och när det är dåligt väder behöver folk
något att göra. De ska då gå på Banmuseet och få
information om järnvägens ochjärnvägen~_infrastrukturs historia. Många bilister passerar Angelholm på motorväg E6, och de kan -~ehöva en
uppiggande paus. Dessutom är ju. Angelholm
och trakten däromkring ett av Svenges befolkningstätaste områden. Här finns massor med
skolbarn, familjer och pensionärer som behöver
ett intressant utflyktsmål.
Museet utformas så att den stora hallen kommer att innehålla en mer allmän basutställning.
När besökaren gått igenom den har han fått en
allmän orientering om järnvägens ide,järnvägens
historia och det grundläggande beträffande tek-

niken inom infrastrukturområdet. Han, eller hon,
ska ha sett hur ett spår är uppbyggt, förstått att
eldriften är viktig, att järnvägen har ett eget
telenät och sett grunderna i signalsystemet. Dessutom ska det ha bjudits på lite rolig information
om de första hästdragna järnvägarna, om rallarna
(det närmaste vi kommit Vilda Västern i Sverige),
om banvakterna och hur tågen utvecklats.
Vill man sedan fördjupa sig i något eller några
ämnen får man söka den informationen i fördj upningsutställningarna längre in i museet. Här ska
man mer i detalj kunna finna de olika tekniska
lösningarna. Här ska man se de flesta generationer av telefoner, ställverk och värmeposter. Här
ska man kunna finna alla förekommande relätyper och telefonväxlar. Denna del är den som
sannolikt mest kommer att an vändas i Banskolans
utbildning. Vill man sen gå ännu ett steg ska det
på sikt finnas ett välutrustat fackbibliotek med
uppslags- och handböcker i de relevanta ämnena,
aktuella och äldre tidskrifter, ett bildarkiv med
mera.

Jnspektionsvagnen B7 75 är byggd av Lauenstein i Hamburg 1866 som först~- och ~ndraklass personw_i,g~:
Efter sekelskiftet blev den inspektionsvagn och i det skicket kommer de~ at~ visas p~_Banmus~et. D~_n tz_~lhorde
en gång Järnvägsmuseums samlingar men utgallrades och skickad~s tzll Vzslan_dafor sk~otnzn?" Dar radda_des den lyckligtvis av Skånska Järnvägar i Brösarp, som dock aldrig satte den i skick, da den znte passade zn
bland deras övriga vagnar. Istället överläts vagnen på Banmuseet där den nu rustas upp.

73

Den stora hallen över det som en gång var stallcirkeln. På bilden är hallen ännu tom, men när museet är
färdigt blir här åtskilliga mellanväggar och andra avbalkningar som gör varje del av utställningen mer
överblickbar.

Utställningen
Basutställningen kommer att omfatta såväl
originalföremål som modeller, repliker och bildmaterial. Det är naturligtvis svårt att så här 140 år
efter järnvägens egentliga födelse hitta "nya"
föremål från hela denna tid. Därför har vi fått lov
att låna in en hel del från i första hand Sveriges
Järnvägsmuseum i Gävle, men också från en del
lokala museer och museijärnvägar. En hel del
mindre föremål har också funnits på Banskolan
där de använts i undervisningen, eller i några fall
bara varit till prydnad. Sedan har vi naturligtvis
också finkammat dagens Banverket efter äldre
och intressantare föremål. Alla tillfrågade har
varit mycket positiva, och samlingen blir bättre
för var dag som går. Till museets öppnande är jag
övertygad om att samlingen kommer att vara om
inte helt komplett så i alla fall väl så representativ.
Banskolan har ju genom åren samlat på sig en
hel del undervisningsmateriel som nu är inaktuell och därför kan överföras på museet. Det gäller
bland annat en del äldre signalutrustning, ställverk, teleutrustning och hela den stora hallen för
74

omformarutbildning med delar av ställverk och
roterande omformare.
En del materiel kommer från Banverkets olika
förråd, annat är sådant som är övertaligt och som
nu monterats ned. Här har vi till exempel tagit
hand om ställverken i Skottorp (inklusive all
reläutrustning) och Båstad som kommer att byggas upp med en fungerande demonstrationsbana
i skala 1: 87. Här ska man kunna ställa signaler
och lägga tågvägar från ställverkspanelerna och
se vad som händer på modellbanan.
När man vintern 1996/97 rev en banvaktsstuga
strax norr om Ängelholm fann vi att ett av uthusen
var den gamla ställverkskuren från Skäldervikens
station. Med åren hade den farit illa och bland
annat mist en vägg. Vi tog ändå hand om byggnaden, som på sikt ska kunna byggas upp på vår
historiska bangård. Den upplastade kuren kom
att bli ganska hög så transporten till museet från
Skälderviken kunde ske först när Ängelholms
juldekorationer över gatorna tagits ner!
Från Sveriges Järn vägsmuseum har vi fått låna
en rad äldre föremål som sedan länge legat i
förråd. Här finns bland annat rälsbitar från vår

K4-loket 866 är ett Ljunggrenstillverkat lok lånat av Järnvägsmuseet i Kristianstad. Loket ska på Banmuseet
representera det stora antal lok som använts i Sverige vid banbygge och banunderhåll. Här tvättas med stor
möda bort den väl ingrodda oljan från lokets tid som beredskaps lok.

allra första riktiga järnväg (Frykstabanan), en
mängd verktyg från rallartiden, mycket tidiga
och intressanta telegrafer, telefoner och mätinstrument, några tidiga vev- och hävstångsställ verk, gamla uniformer och uniforms märken,
lok- och husmodeller och mycket annat. Bland
de större föremålen som kommit från Gävle kan
nämnas en Kershaw ballastplog (som dock tyvärr inte kan komma att visas i museets första
utbyggnadsskede), en ellastbil av märket International (som för övrigt har en lång och intressant historia med ett förflutet bland annat på
Banskolan i Ängelholm!) och en bomvaktarkur
från Växjö, som på sikt ska ställas upp i den
blivande utomhusuppställningen.
Andra intressanta föremål som vi får disponera
är ångloket K4 866 och en vevdressin, lån från
Kristianstads Järn vägsmuseum. Inspektionsvagnen B7 75 (1866) har vi fått som gåva av Skånska
Jänvägar. Signalmateriel och en dressin kommer
från järnvägsmuseet i Nässjö, och en grusvagn
från NKlJ väntas från museibanan Anten-Gräfsnäs. Från museibanan Risten-Lakvik får vi låna
ett 600 mm bygglok (Sala 1941) som ursprungligen kommer från SJ Byggnadscentralförråd,

och till det en passande tippvagn med spår. Annat
har kommit från museibanan i Klippan, från det
småländska Smalspåret och från det aldrig riktigt
färdigställda Grevie järnvägsmuseum.
Annat har vi fått köpa in, som exempelvis en
Volkswagenbussfrån 1966. Varfören VW-buss?
Jo, när banunderhållet ändrades från punktvisa
insatser av banvakterna till planlagt underhåll
med arbetslag måste dessa transporteras till arbetsplatsen på ett rationellt sätt. Då anskaffades
ett stort antal VW-bussar, som förutom att de
kunde transportera folket också tjänstgjorde som
rastkurar med matbord och matlådevärmare. Vår
bil tillhörde en gång SJ banavdelning i Borås,
men har sedan haft 15 andra ägare innan den
hamnade på Banmuseet. Skicket var inte det
bästa, men den är nu under grundlig upprustning
och kommer säkert att bli en pärla i samlingen. I
ett första skede kommer den bara att återställas
till det yttre, men på sikt kan den bli helt driftsduglig och kunna representera museet vid
veteranbilsrallyn och utställningar.
Slutligen har vi fått ett stort antal gåvor från
intresserade privatpersoner, både Banverksanställda och utomstående. Här finns allt från
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handsignallyktortill böcker, uniformsmärken och
fotografier, kaffepannor och modeller.

Liv i museet
Så mycket som möjligt av de utställda föremålen
ska kunna användas på ett instruktivt sätt. En del
signaler ska besökarna själva ställa om, andra
kan visas av speciella guider. Telefonväxeln ska
fungera och i omformarhallen ska en del av en
roterande omformare kunna köras. I den allmänna utställningen ska flera levande moment
ingå. Scenerier ska exempelvis visa de första
järnvägarna i gruvor, en del av en tidig järnvägsstation, rallarnas arbetsplats och koja, banvaktens arbete och arbetslaget i sin VW-buss.
En stor modelljärnväg i skala 1:32 (spårvidd
45 mm för normalspår och 32 för smalspår) ska
visa järnvägens utveckling från hästbana fram
till snabbtåg. Här kommer ett drygt tiotal tåg att
rulla genom det typiskt svenska landskapet och
visas samtidigt med ett diabildspel och ljud från
en stereoanläggning. På tio minuter ska man få en
resa genom nära 200 år. Modellerna blir inga
exakta skalmodeller utan anpassade leksakståg,
delvis kraftigt ombyggda. Hela anläggningen
ska antingen styras automatiskt från en dator,
eller helt manuellt av en museiguide.
Ett museums uppgift är ju att berätta historien
fram till just nu. Detta tänkte Banmyseet göra
genom utställningen med namnet "Angelholm
live". En del tågrörelser kan man se genom
museets fönster, medan man genom TV-monitorer kan följa vad som händer just nu på andra
delar av Ängelholms station. Man ska också
kunna höra högtalarutrop och se plattformsskyltningen och på sikt kanske även se en autentisk ställverkspanel. Just ställverks panelen är tekniskt möjlig att genomföra redan, men den
ställverksmodell som nu används kräver en
mycket omfattande kabeldragning. Därför får
kanske ställverksdelen vänta till om några år då
Ängelholm ska få ett nytt ställverk.

Klart att öppna 1998
Om allt går som planerat kommer Banmuseet att
öppna för besökare under sommaren 1998. Det
som då ska vara i stort sett färdigt är den allmänna
utställningen i stora hallen. I fördjupningsutställningarna ska det mesta vara på plats, men
kanske inte fullt uppkopplat och fungerande.
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Det som sen återstår är dels utomhusuppställningen med banvaktstuga, ställverk, bommar,
signaler, dels att färdigställa bibliotek och arkiv.
Enheterna bör vara klara efter ännu några år.
Sedan kommer Banmuseet naturligtvis att leva
vidare med järnvägshistorien. Som museichef
avundas man i viss mån kollegerna på exempelvis Medel tidsmuseet, som ju ska visa en avslutad
epok. Det vi ska skildra utvecklas vidare i al~t
snabbare takt. Då måste vi hänga med. Snart bhr
Hallandsåstunneln och Öresundsbron historia.
Första generationens dataställverk är snart borta.
Banarbetsmaskiner får allt kortare liv. Och så
vidare. Allt måste bevaras åt eftervärlden på ett
eller annat sätt. Det är Banmuseets uppgift. Så
förhoppningsvis behöver museet ständigt utöka
sina lokaler, bygga nya hallar och ...
Nä, det blir ett senare problem. Det får min
efterträdare ta ansvaret för. Själv nöjer jag mig
just nu med att ha siktet inställt på en museiinvigning sommaren 1998. Välkommen då!
Invigningen av Banmuseets lokaler gjordes av Banverkets dåvarande generaldirektör Monica Andersson den 21 november 1996. Här flankeras gd Andersson av skolchefen Jan Hammarqvist och museiintendent Lars Olov Karlsson. Foto Eva Runfjord.

Gunnar Sandin

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi
1996

Ett ovanligt kort utkast: det fanns inte plats till
mer i år. Det betyder dels att inga kompletteringar till år före 1996 har kommit med, liksom
att huvuddelen av järnvägshobbytidningarna 1996
har fått anstå.
Anders Hugo Andersson, "Järnvägen LundKävlinge och stationen i Vallkärra", Vallkärra-Torns hembygdsförenings årsskrift,
8 s. [Järnvägen ur en markägande grannes
perspektiv.]
Olle Andersson, "Järnvägen till Öregrund - en
bana som inte blev av", Tåg nr 3, 3 s. [Referat av utredningar från 1910- och 1920talen.]
Åke Barck, Raymond Hedman & Lars Hedström, Luleå malmhamn, LKAB, 120 s.
[Malmen når Luleå på järnväg så det är
mycket tåg och spår i denna vackra bok.]
Erik Bergman, "De som gjorde det" - byggde
malmbanan, Artemis, 165 s. [Romantiserande romaner om malmbanebygget har skrivits
bättre förr, t.ex. av Didring och Höjer.]
Uno Blomquist, "West: St: Banan - den första
järnvägspoststämpeln", Postryttaren 3 s.
[Kom 1862.]
Hans-Olof Boström, "Fryksdalsbanans stationshus", i På värmländsk räls, 20 s.
[Yngve Rasmussen försåg denna avkroksbana med byggnader som tillhör Sveriges
finaste i sitt slag, med tydlig anglosaxisk
inspiration.]
Lars Burman, "Nordvästra stambanan, Anton
Niklas Sundberg och järn vägsinvigningarnas
retorik", i På värmländsk räls, 19 s. ["De
perronger där det moderna Sverige föddes .. .
var skådeplatsen för några av den . .. retoriska traditionens sista storslagna utbrott."]

Björn Edman, "Sandbäckshult- från hållplats
till knutpunkt", Tåg nr 9, 2 s. [Ett plus för
fotot av det tillfälliga rundgångsspåret i
samband med breddningen.]
Göran Engström, Voxna-Lobonäs Järnväg
1908-1932, Rimbo Grande, 144 s. [En impertinent fråga: är denna kortlivade bana med
dess enkla trafikuppgifter värd en så omfångsrik bok? Men väl skri ven är den och på
alla sätt vacker.]
Åke Forsberg, Listerbanan 1914-1956. En
dokumentation i ord och bild av en liten
järnväg som tyvärr inte finns mer, ABF Sölvesborg, 123 s. [Forsberg har gjort det för
lätt för sej genom att bygga upp texten på
pressklipp vilket gör att mycket missas. Yngve Holmgren har bidragit med ett koncist avsnitt om lok och vagnar.]
Svante Forsreus, Fryksdalsbanan, SJK, 171 s.
[1996 års mest angelägnajärnvägsbok: heltäckande (inte en kortlivad rälsbusshållplats
missas) och tillförlitlig. Särskilt intressant
om bygget och om det lokala engagemanget
för banan.]
- "Järnvägar i Värmland", i På värmländsk
räls, 87 s. [En balanserad översikt, bra
faktasammanställningar om de olika trafikbanorna och en omfattande litteraturförteckning.]
Angelica Frisk, "Attsjö järnväg 1906-1930",
Hovmantorp-Furuby årskrönika, 19 s. [Bygger mest på artikeln i SJK småbanebok.]
Martin Fritz, "Järnvägarnas genombrott", i
Göteborgs historia. Näringsliv och samhällsutveckling, 4 s. [Alldeles för kort med tanke
på vad järnvägarna har betytt för Göteborgs
utveckling.]
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Glimtar från det sena 60-talet, Anders Reinholdsson foto & förlag, 64. [Läckra färgfoton på tåg av Lennart Julihn, men förläggaren kunde gott ha byggt ut bildtexterna.]
Johan Hellström, "Lidingöbanan - järnväg
eller spårväg?", Tåg nr 6, 2 s. [Resultat av
genomgången: "Lidingöbanan är en järnväg
med några spårvägsmässiga inslag.]
Historien om en järnväg, SJK m.fl., 12 s.
[Minihistorik med anledning av den nystartade trafiken Kalmar-Linköping.]
Henry Holm, Stations huset och järnvägshistoria i Hörby, Hörby kommun, 19 s. [Alldeles för dyrt (50 kr) för det enkelt hopkomna häftet.]
Yngve Holmgren, "Höganäsverkens lok nr 9",
ÖSJ-bladet nr 2, 5 s. [En lyckad konstruktion
av Ljunggrens men marknaden försvann.]
- "Strö station", ÖSJ-bladet nr 2, 2 s. [Ett nyfunnet foto har föranlett Holmgren att komplettera sin tidigare (1981) beskrivning av
stationen.]
-"Svensk smalspårsmateriel, 1", ÖSJ-bladet
nr 2, 2 s. [Kommentarer till foton från 1961
av Jens Bruun-Petersen.]
- "Svensk smalspårsmateriel, 2. 'Hildingbussar'
på Öland", ÖSJ-bladet nr 3, 3 s. [Dito.]
- "Svensk smalspårsmateriel, 3. Några östsmåländska 891-vagnar", ÖSJ-bladet nr 4,
3 s. [Dito.]
Arne Hällqvist, "Smalspårsbanan KalmarBerga under SJ-tiden", Tåg nr 4, 7 s. [En
mycket gedigen enomgång med mängder av
trevliga småfakta.]
Sören Jansson & Lotte Lindqvist, Järnvägsposten. En kamp mot tiden, Postmuseum
88 s. [Den etnologiska infallsvinkeln ger ett
bra komplement till de övriga publikationer
som har kommit med anledning av järnvägspostens nedläggning.]
Lennart Jarnhammar, Järnvägsposten. En resa
med järn vägsposten genom seklen, Posten,
108 s. [Dyr men fin bok med bl.a. en fullständig lista på postkupeer etc.]
Gösta Johannesson, "På vakt vid Grensebrua
sommaren 1943", i På värmländsk räls, 24 s.
[Utförligare version av artikel i Tåg 1990.]
"Järnvägen kommer till byn", i Fritslaförr i
tiden, 6 s. [Ett par mycket fina foton.]
Margaretha Jönsson Runvik, John Ericsson -
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resan mot solen, Källan. [Ett antal sidor
handlar om Nils Ericson och relationen
mellan bröderna.]
Bengt Karlsson, "Järn vägsposten", i Postverket
i Lund, Posten, 1996. [Bygger mest på sekundärkällor.]
Lars Olov Karlsson, "John Ericsson och de
svenskajärnvägarna", i På värmländsk räls,
9 s. [Tycks utvinna vad som kan utvinnas av
det begränsade ämnet.]
Katarina Kuick, Tågboken från Puffing Billy
till X 2000, Alfabeta, 94 s. [Mycket sympatisk barn- och nybörjarbok med fyndiga
illustrationer.]
Kenneth Landgren, Järnvägarnas Driftvärn
under 50 år, eget förlag, 119 s. [En uppsjö av
ointressanta fakta och bilder!]
-, Göte Johansson & Bengt Hammar, Nynäsbanan, andra uppi., SJK. [Ett femsidigt tilllägg beskriver utvecklingen efter 1992.]
Barbro Larsson, "Tre glimtar från värmländska
järnvägar", i På värmländsk räls, 10 s. [Om
en originell stins, om redaren Axel Broström
med ett förflutet på CJ samt om Tågab.]
Peter Larsson, "Sjörups järnvägsstation", i
Fädernas Sjörup, 7 s. [Larsson har intervjuat
gamla med minnen från den misslyckade
banan YSJ som försvann 1919.]
Stig Linden, "Gripenbergsbanan, ett stycke
småländskjärnvägshistoria", Vår hembygd,
6 s. [Inget nytt.]
Erik Lindgren, Något om posten utmed järnvägarna Dannemora-Harg och FaringeGimo, 26 s., Något om posten utmed Härnösand-Sollefteå järnväg, 21 s., Något om
posten vid järnvägssträckorna Limedsforsen-Brintbodarne och Vansbro-Malung,
22 s., Något om posten vid Mellersta Södermanlands järnväg och närmaste omgivning,
27 s., Något om posten vid Norra Södermanlands järnväg och närmaste omgivning,
28 s., Något om posten utmed Rimbo-Sunds
järnväg, 20 s., Något om posten utmed Runhällen-Enköpings järnväg, 29 s., Något om
posten vid Stockholm-Nynäs järnväg och
dess närhet, 38 s., Något om posten utmed
järnvägen Stockholm-Rimbo och Södra Roslags kustbana, 28 s., Något om posten vid
järnvägen Särna-Limedsforsen och närmaste omgivning, 24 s., Något om posten utmed Uppsala-Lenna jernväg och Lenna-

Norrtelje jernväg, 16 s., Posthistorisk skriftserie. [Lindgren har accelererat utgivningen
av sina viktiga post- och järnvägshistoriska
häften.]
Torbjörn Ljungqvist, Röforsbanan - en viktig
länk under ett sekel, TEEL Konsult, 110 s.
[Ännu en väl stor bok om en liten bana.
Kunde man inte ha behållit formatet från
Ljungqvists gamla SIK-version? De enkla
men många och instruktiva kartskisserna bör
positivt framhållas.]
Peter Löf, "ASEA-byggda diesellok littera
T45", Tåg nr 7, 2 s. [Ett i huvudsak misslyckat försök att konkurrera med GM.]
Ami Lönnroth & Per Eric Mattsson, "Järnvägsstrider och liberal mobilisering", 8 s. i Tidnings kungen. Lars Johan Hierta - den förste
moderne svensken, Wahlström & Widstrand.
[Hierta ville av sparsamhet bromsa Nils Ericson.]
Hjördis Matti, "Järnvägens kvinnor", Spår,
10 s. [Ett par av de behandlade kvinnornas
järnvägsanknytning är rätt indirekt. Men det
finns anledning att återkomma till ämnet.]
Hjalmar Nilsson, "När tåget, bussen och bilen
kom till socknen", i Högby, socken på Öland,
Högby hembygdsförening, 26 s. [Nilsson
kunde sin öländska järnvägshistoria, skrev
trevligt och hade egna minnen av järnvägens
ankomst!]
Sven-Eric Nilsson, "Södra stambanans väg till
Osby", 3, Osby hembygdsförening årsbok,
24 s. [Nilsson fortsätter sin grundliga genomgång av stambanehistorien som har relevans
långt utöver Osby och Skåne.]
Reidar Nordenberg, "Järnvägen BergsvikenGlava glasbruk", i På värmländsk räls, 9 s.
[Ett fascinerande, drömartat reportage som
1yckas förmedla historiska fakta.]
Nynäsbanan 95 år, Banverket, 23 s. [Utgiven i
samband med upprustningen som kunde ha
beskrivits utförligare. Därtill historiska fakta
ur SJK-boken.]
Sven Olofsson, "Grönalunds hållplats", ÖSJbladet nr 4, 3 s. [Om misslyckat försökl936
att få tågstopp året runt.]
Anders Olsson, "Kring Piraten", ÖSJ-bladet
nr 1, 3 s. [Befogat kritiska kommentarer till
artikel i Spår.]
CeGe Olsson, "Bygg en charmerande smal-

spårsstation. Kaflås i stort och smått", Allt
om Hobby nr 3, 4 s. [Summerar banans och
stationens historia vid sidan av foton och ritningar.]
Kent Olsson, "Järnvägshamnens uppland och
transportnät", i Göteborgs historia. Näringsliv och samhällsutveckling, 2 s. [Helt kort
om BJ ekonomiska roll.]
Knut Persson, "Järnvägen", i Byn och bygden i
svunna tider, eget förlag, 14 s. [Byn i fråga
är Fjelie på LBJ. Traditionsmaterial kryddar
citaten ur annan litteratur.]
Gunnar Petersson, "Minnen från tiden som
banvakt i Axhult för 50 år sedan", Markarydsbygden, 2 s. [Petersson borde ha grävt
djupare i sitt minne.]
Thage Petersson, "Minnen från Norrhults järnvägsstation", Nottebäcks och Granhults hembygdsföreningar, 11 s. [Torftiga minnen,
många stationsfotografier.]
Janis Priedits, "Klagshamns cementfabrik och
spår", Spår, 4 s. [Det finns mer att säga om
den lilla trafikbanan och det stora industribanesystemet.]
På värmländsk räls. Järnvägar i Värmland
under 150 år, Värmlands nation i Uppsala,
210 s. [Se de enskilda artiklarna.]
Bengt Qvistgaard, "Järnvägen KarlshamnVislanda-(Bolmen)", Västra Torsås hembygdsbok, 12 s. [Uppgifter ur tidigare historiker kompletteras med handlingar ur släktarkiv från byggtiden.]
Gunnar Sandin, "Betlastningsanordningar,
särskilt skånska", ÖSJ-bladet nr 4, 12 s.
- "Nya rön om stationsdasset i Vollsjö m.m. ",
Spår, 4. s.
Peter Selin, Inlandsbanan. Ide och historia,
Björkås förlag, 96 s. [Inlands banan är ett
ämne som lämpar sej väl för idehistorisk behandling och Selin utför uppgiften väl. Men
för det priset borde man ha fått en bättre textbehandling.]
Margareta Sjöstedt, "Kävlinge-Barsebäcks
Järnväg 1907-1954 samt Posten", i Barsebäck. En bygd i förvandling, 8 s. [Huvudsakligen personhistoria.]
Torsten Sundkrans, "Ett 30-årsminne", i Södermörekrönikan, Södermöre hembygdsförening, 9 s. [Minnet är nedläggningen av
KTsJ vars historia berättas utan orts79

vinkling.]
Erik Sundström, "Adolf Eugene von Rosen
och järnvägsmanin", Spår, 4 s. [Sätter in
KHJ och von Rosens misslyckande i dess
interna- tionella samamnhang.]
- "Man kan göra mycket för att få skicka vagnar i snälltåg", Tåg nr 6, 3 s. [Framförallt
ökades axelavståndet på ett stort antal Gvagnar.]
- "Tre normlösa typer", Tåg nr 5, 2 s. [Om
SbhJ 101-105, NBJ 156 och CHJ 704-743.]
- "Vad hände vid Sveriges järnvägar 1897?",
Spår, 8 s. [Sundström lyckas som vanligt förmedla massor av kunskap på ett snävt utrymme.]
Sören Svensson, "SJ elmotorvagnar litt. Xoa7 /
X7", 1-2, ÖSJ-bladet nr 3 & 4, 8 + 5 s.
[Grundlig behandling av bakgrund, konstruktion, modifikationer och trafikuppgifter, plus
ritningar och fordonslista.]
Säfsen, järnvägsbilder, Säfsen Fotodokumentation, 48 s. [Häfte med intressanta bilder
och ofta utförliga bildtexter. Men den riktiga
boken om SVJ/HFJ saknas ännu.]
Thomas Tell, "SJ 3 klass personvagnar modell
1911 ", Tåg nr 1, 5 s. [En bra, detaljrik artikel som inte minst beskriver de genomförda
förändringarna av typen.]
Börje Thoursie, "Något om längdmätningar",
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Spår, 4 s. [Förklarar övertygande logiken
bakom en företeelse som ofta verkar högst
ologisk.]
- "Sagan om den bortsprungna kättingen",
Spår, 2 s. [Episod från 1980, väl berättad och
illustrerad.]
Vansbro järnvägshistoria, Vansbro hembygdsförening, 76 s. [Producerad av en studiecirkel. Amatöristiskt skriven och utformad,
men bra genomgång av arbetsuppgifterna för
järnvägsyrken som inte så ofta kommer till
tals.]
Hans Westlund, "Statens Järnvägar", i Infrastruktur i Sverige under tusen år, KTH, 5 s.
[Ser järnvägen som ett bland många system.]
Jan-Anders Wihren, "Med lokalgodståg till
Brösarp på 60-talet", Skl-nytt nr 3-4, 4 s.
[Noggranna anteckningar från exkursioner.
Wihren fortsätter här sin artikelserie från
Ångtrycket.]
Alf Zettersten, "Karl Tiren - en märklig stins",
Spår, 12 s. [Tiren sysslade med det mesta
andra än tåg och det avspeglas i artikelns
innehåll.]
Maria Östlund, "Bengt Norling om livets järnvägsspår", i På värmländsk räls, 8 s. [Det
hade funnits anledning att ställa fler kritiska
frågor till f.d. kommunikationsministern.]

Hjördis Matti

Järnvägsbarn i brukssamhälle.
Intervju med Svea Frid

En solig eftermiddag i maj 1997 besökte jag Svea
Frid i hennes hem i Sandviken. Jag hade hört att
hennes far varit vid järnvägen och att hon vuxit
upp, bott och verkat på orten i hela sitt liv. Hon
skulle kunna bidraga med värdefull kunskap till
Sveriges Järnvägsmuseum, och min uppgift var
att intervjua henne.

till. Vinden vände dock helt plötsligt och det var
ingen fara för deras hus, ej heller för de andra
husen vid järnvägen.
Flickan fick ett hjärtformat eldsmärke i pannan, och inom familjen sade man att det var ett
minne från See-branden och moderns skrämda
rop.

Svea föddes den 9 september 1913. Fadern hette
Carl Adrian Jacobson och var född 1885 i Torsång nära Bor. Modern hette Olga Maria och var
född i Falun 1890.
Hennes far började vid järnvägen 1911 och
hade tidigare varit anställd som kusk på Karls vik,
där även modern arbetade. Från arbete i Älvdalen
och Rättvik kom han 1913 till Sandviken. Han
fick en ordinarie tjänst som stationskarl vid GävleDala järnväg. Föräldrarna var mycket lyckliga
och glada över detta, ty framtidsyrket ansågs
vara att arbeta vid järnvägen.
I glädjeyran blev också Svea till, hon föddes
nio månader efter flyttningen. Jacobsons hade
dock redan en dotter och hoppades på en pojke
som skulle heta Sven.
När flickebarnet föddes bodde familjen i ett av
järnvägens hus nära stationen, och där hade man
nyligen fått moderniteter, en vattenpump på gården. Gammelmormor tillkallades från Dalarna
för att hjälpa modern vid födseln. Hon tyckte det
var jobbigt att bära in vatten och tog därför
resolut det nyfödda barnet ut till vattenpumpen
och tvättade stjärten i det kalla rinnande vattnet,
har Svea hört berättas. Hon härdades tidigt och
försökte också leva upp till föräldrarnas dröm om
Sven, genom att vara Jacobsons pojke och leka
med pojkarna från bruket och järnvägen.
Strax innan födelsen var det en stor brand i SeeFabrik. Modern hade berättat att hon bli vitmycket
rädd när elden började vända sig mot huset där
familjen bodde, tagit sig för pannan och skrikit

När Svea var ett år flyttade familjen till huset
närmast järnvägsstationen. Det huset hade egentligen byggts för doktor Frans Melin som var
järnvägsläkare. Byggmästaren som byggde huset ville vara modern och tog till att använda det
nya måttet meter. Ritningarna till huset var räknade efter aln men det tänkte inte byggmästaren
på. Rummen blev stora som kyrksalar med högt
i tak, och trappan till övre våningen hade 24 stora
trappsteg, minns Svea.
Doktor Melin kunde inte hålla huset uppvärmt,
så Gävle-Dala järnväg köpte det till bostäder åt
stationspersonalen. Fyra familjer bodde i huset.
Bostaden var bra men kall, vintertid syntes kylan
i spikarna (det var frost runt spikhuvudena).
Innan elljuset kom lystes trapphuset upp med
karbidlampor.
Sjukstugan låg tvärs över gatan där Jacobsons
bodde. Doktor Gunnar Gibson kom vid några
tillfällen in till familjen för att kontrollera om de
från sina fönster kunde se in i operationssalen.
Järnvägarna hade egen läkare, men fick även
uppsöka bruksläkaren när de hade behov av
läkarvård.
Modern blev sjuk när Svea gick i folkskolan.
Hon fick magsår och lades in på sjukstugan i
Gävle. På en bår bars hon till tåget, och båren
placerades i en godsfinka.
En annan händelse som gjorde ett mycket starkt
intryck på Svea var när Jädraån svämmade över
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Sandvikens station på 1930-talet. Foto JVM.

1916. Modem tog med sig Svea och hennes
syster till Jädran, där de fick se fadern och de
andra männen från stationen med båt ro över
passagerare som kom från Gävle till ett väntande
tåg på andra sidan.
Järn vägarna hade sina potatisland mellan GävleDalas linje och brukets spår. Här var också ett
kärt tillhåll för Svea och hennes pojkkamrater.
Järnverkets små lok, Styrbjörn och Lillbjörn, var
hennes favoriter. Hon minns speciellt lokförare
Joel Olsson som ofta lät henne åka med Styrbjörn. Om hon stod alldeles stilla fick hon ibland
åka med ända till bruket, och vissa gånger fick
hon till och med passa fyren. Att klättra upp och
ner på loken med klänning var inte det lättaste,
och när dottern började rulla upp kjolen tyckte
modern att det gick för långt och sydde ett par
dalabyxor till henne.
Loket Styrbjörn står numera uppställt vid Högbo bruk.
Även om stationsexpeditionen var förbjudet
område för barnen säger sig Svea ha tillbringat
mycken tid där. Hon lärde sig till och med anropen,
och upprepade dem ofta tyst för sig själv. I
väntsalen, vid något som såg ut som ett stort bad-
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kar, satt en man som hette Hans Ferm. I "karet",
hade han en stor sparbössa i vilken alla som
skulle ut på perrongen fick lägga tio öre i avgift.
Ferm var inte nådig mot barnen om de uppehöll
sig i väntsalen. Gaveln till stationshuset kunde
däremot användas som bollplank.
På andra sidan järnvägen fanns en kvarn och ett
bostadsområde som kallades Långbo, och dess
anseende var inte det bästa. Det var förbjudet att
gå över järnvägsspåren när man skulle till Lång bo,
men de flesta trotsade förbudet. I Hed grind bodde
ingenjörerna och i Yttre Sandviken affärsmännen. Mellan bruksområdet och Yttre Sandviken
hade bruksledningen satt upp ett staket, vid Köpmangatan, för att markera gränsen. Jacobsons
bodde på "fel" sida av staketet och idag skulle
man nog säga att jag blev mobbad, men vi järnvägsbarn höll ihop och skyddade varandra, säger
Svea.
Det ansågs mycket finare att jobba på järnvägen
än vid bruket. Det var också stor klasskillnad
beroende på var i järnverket man arbetade. I
bostadslängorna kunde man se osämjan genom
att iaktta brotrappen till husen. Där osämja rådde
kunde man se en smutsrand när bron skurats.

Man höll sig inom sitt revir och gick inte in på
grannens område.
Det var ovanligt att järnvägarnas kvinnor arbetade utanför hemmet. Det ansågs inte fint att
arbeta åt andra. Städjobben på stationen och i
vagnarna utfördes av andra kvinnor. See-Fabrik,
som startade 1895, tillverkade bland annat paraplyspröt, och där arbetade många kvinnor redan
innan Sveas familj kom till Sandviken.
Svea berättar vidare om tågresor hon minns.
Familjen hade fribiljetter, till en början för resor
enbart inom Gävle-Dala järnväg. Fadern brukade säga att han skulle ha valt Gysingebanan i
stället så att han fått åka gratis åt andra hållet.
Senare gick hans önskan i uppfyllelse då han fick
uppleva att vara anställd vid både GDG och SJ.
Varannan söndag, när fadern var ledig, åkte
familjen tåg till Falun för att besöka mormor i
Grycksbo. Resan tog två och en halv timme.
Gustav Broman skrev ut alla biljetter till Fu, för
det gick snabbast att skriva. Ibland åkte familjen
tåg för att plocka bär vid Ryggen eller Granstanda. Loket orkade inte dra tåget uppför Granstandabacken, så där fick passagerarna kliva av
och loket ta ny fart. Vid en sådan av- och påstigning klämde Svea fingrarna i vagnsdörren.
Granstandabacken var så besvärlig att man
fick ha ett påskjutningslok i beredskap, stående i
ett lokstall vid Storvik övre.
1923 fick Svea göra sin första längre tågresa: hon
fick följa med sin far och syster till Göteborg för
att titta på en stor utställning på Liseberg. Resan
var lång och tröttande. Till Göteborg åkte man
medGDG-tåget"ettan" och tillbaka med "tvåan".
Svea hade fått en ny sjömansklänning i cheviot
och nya kängor. Under resans gång berättade
fadern för sina flickor om platser som man passerade. I skolan skrev Svea en uppsats där hon
berättade om tågresan och bland annat om Ornässtugan som hon sett. När hon fick tillbaka uppsatsen hade fröken skrivit: "Det tror jag inte." Hon
begrep inte att järnvägsbarn var beresta. Svea
blev mycket ledsen över att inte bli trodd. Hon
hade ju sett Ornässtugan från tågfönstret och far
hade berättat.
Extratåg gick till Mora när det var Vasalopp.
En gång blev tåget så försenat att skidåkarna
hunnit i mål när det anlände. Som tröst fick Svea
näbbskor till skidorna av en snickare i Mora.
Den tjugonde varje månad betalades lönen ut,
och då kunde man åka till Gävle och storhandla

hos Arno Holm. Järnvägarna, som hade fribiljett,
fick beställningar från andra Sandvikenbor och
tog även ut på motboken åt dem. Svea minns hur
spännande det var att få följa med föräldrarna.
Fadern blev kvar i Sandviken som stationskarlsförman tills han pensionerades 1948. GDG med
Gävle-Dala järnväg förstatligades 1947. Sveas
far var mycket glad över att ha fått vara med om
övergången till SJ, och han var väldigt stolt över
SJ-emblemet och sin nya mössa.
Efter realexamen sökte Svea liksom de flesta
klasskamrater jobb vid järnverket, men där tog
man i första hand emot barn till sina egna anställda. Hon som tillhörde järnvägsfolket fick
finna sig i att många med sämre betyg gick före.
Svea utbildade sig i stället till småskollärarinna och systern till sjuksköterska. För tio år
sedan slutade hon sin tjänst som metodiklektor
vid Lärarhögskolan men är fortfarande aktiv i
skolans värld. Det händer att hon undervisar
dagens skolbarn om hur det var förr i skolan, och
hon har även varit med om att göra en hembygdsbok till skolbarnen i Sandviken.
Svea Frid har också på äldre dar visat prov på
sin konstnärliga ådra. Hon gör underbara vävar
där hon väver in sin själs budskap och visar
glimtar ur sitt rika liv.

Svea Frid i berättartagen. Ett varmt tack för att vi
fått ta del av hennes minnen. Foto Hjördis Matti.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1898?

Statens järnvägar
• Arbetet påbörjades med två nya banor, Bod~nMorjärv som var första steget mot en a~~tnmg
till de finska banorna, och Krylbo-Frov1 som
skulle bli en godsförbindelse mellan norra och
södra Sverige. Förhandlingar pågick o~ övertagande av delen Frövi-Örebro fr~ OrebroKöpings järnväg, som därför hade gJort en ~~mporär överenskommelse om trafikeringen av Orebro-Svartå järnväg.
• Arbetet fortsatte med spåren från Umeå till
Umeå hamn och Storsandskär där en uthamn
skulle byggas. Genom muddring av leden till
hamnen i staden, och genom en långvarig tvist
mellan staden och sjöfartsmyndigheterna, måste
planerna på hamnen överges, trots att SJ på
Storsandskär hunnit bygga en bangård, som revs
1909 utan att ha trafikerats. Ny uthamn för Umeå
anlades senare i Holmsund, dit bana byggdes
1921.
• Trafiken på Malmbanan Luleå-Gällivare fortsatte att öka. Vid Svartön byggdes nytt lokstall,
och i Luleå övertogs ett tidigare epidemisjukhus
som byggdes om till bostäder för järnvägspersonal. För malmtrafiken användes 35 g_amla
ånglok litt. G, och vid årets början hade t10 av
dem fått Westinghouse tryckluftsbroms, medan
ytterligare sexton fått bromsle~ning så att ~e
kunde gå i tryckluftsbromsade tag, eftersom tagen i allmänhet hade minst två lok.
..
• Flera lok köptes av de välkända typerna Kd for
gods och Cc för snälltåg. Motala Verkstad fick i
uppdrag att konstruera ett stort åttakopplat växellok för Malmbanan, men leverans av dessa
skedde inte förrän 1900.
• Den största händelsen vid SJ var att man konstruerade och fick de första leveranserna av flera
typer av storbäriga godsvagnar. Nya grövre axlar
typ II, hjul, lager och fjädrar tillät axeltryck 14
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ton, men med hänsyn till banan utnyttjades tills
vidare bara 12,5 ton. Det innebar att lastförmågan
hos öppna vagnar kunde sättas till 16-18 ton, för
täckta vagnar 14-15 ton. Vagnarfickocksålänkaxlar, som genom glapp i lagergafflarna k_unde
ställa in sig själva i kurvorna för att ge mm_d~e
motstånd i kurvspår. Länkaxlar hade redan tidigare införts på Gävle-Dala järnväg för normalspår och Bredsjö-Degerfors järnväg för s~alspår. Vagnarna fick alla 2,9 m bredd, vilket
tidigare bara använts för täckta vagnar sedan
1884. Underredena av 1898 års typ hade liksom
1886 års typ knutplåtar i stället för diagonaler,
men långbalkarna var av U-profil 240 x 85 vilket
gav en starkare infästning av lagergafflarna än de
äldre vagnarnas I-balkar. Dragbalkarna var dubbla
och gav plats för en starkare dragfjäder. Skruvbroms fanns på ungefär var femte godsvagn, och
eftersom axlarna skulle vara inställbara måste
bromsen göras med två utbalanserade bromsblock på varje hjul. I typserien som i littera
indikerades med siffran 3 ingick täckta vagnar
litt. G3, lådvagnar (spannmålsvagnar) litt. I3,
virkesvagnar med vägg litt. N3, virke~vagnar
utan vägg litt. NN3 och kalkvagnar htt. R3.
Matvaruvagnar fanns inte med bland de ursprungliga typerna, eftersom man inte såg något behov
av stora tunga matvarulaster, och det kom först
åtta år senare. Vid privatbanorna kompletterades
typserien snart med trä~olsvagnar litt._ L3 och
svängelvagnar litt. K3_. Vrrkesvagnarna fick la~~a
rörstolpar, som var längre och starkare än t1d1gare massiva smidda stolpar. Godsvagnarna av
1898 års modell fanns kvar till början av 1960talet, och därefter användes underredena av dem
för att bygga timmervagnar litt. Lkp som användes ytterligare tio år.
0

Spannmålsvagn litt. 13 av 1898
års typ, det första provexemplaret byggt 1898 av
Landskrona Nya Mekaniska
Verkstad. Gavlarna och väggpartierna mellan fälluckorna
kunde lyftas av.

Virkesvagn litt. N3 av 1898 års
typ, med låga fasta väggar och
lösa lämmar fästa i stolparna.
Gavlarnas övre planka var
fällbar med gångjärn.

Täckt godsvagn litt. G3 av 1898
års typ, med bromskupe och .
fotogenbelysning. Dörren till
plattformen hade en gjuten skylt
TÄGBETJÄNlNG. (Järnvägsmuseets vagn SSnJ 100 är av
denna typ.)
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Den nya bron över Gavleån mellan Gävle C och Gävle S byggdes trespårig och fast. På bilden går ett av
Gävle-Dala-banans blandade tåg med loket GDJ 27 Rättvik över den gamla bron under byggnadstiden.

Bergslagen och Mellansverige
• Mellan Gävle Central och Gävle Södra hade
Uppsala-Gävle och Gävle-Dala järnvägar haft
förbindelse med en enkelspårig svängbro över
Gavleån. Sjöfarten ovanför bron var helt obetydlig och bron blev nu ersatt av en trespårig fast bro.
• Västeråsbanan vars förlängning mot Ludvika
var under byggnad köpte från Vagnaktiebolaget
i Södertälje treaxliga malmvagnar SWB 10011030 av samma typ som Grängesbergsbanorna
haft några år. Smedjebackens smalspåriga järnväg som genom den nya SWB-linjen skulle bli
överflödig, började slarva med underhållet så att
inspektören från Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen gav banan en reprimand.
• Den smalspåriga Säfsnäs järnväg byggde ett
bispår från Annefors station till den nybyggda
sulfitfabriken i Fredriks berg, som sedan i många
år blev banans slutpunkt.
• Stockholm-Rimbo järnväg, som Roslags banan
hette innan den övertagit banan Uppsala-Norrtälje, öppnade en ny sträcka från Rimbo till
Häverösund nära Hallstavik. Den nya banan var
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formellt ett eget bolag, Rimbo-Sunds järnväg,
och utnyttjade två kilometer banvall tillsammans
med Schebo bruks gamla bana närmast Häverösund, varifrån brukets bana fortsatte tre kilometer till hamnen i Hallsta. Två nya lok sattes i trafik
med namnen Hugo Jakob Hamilton och Schebo.
Häverösunds station vid Rimbo-Sunds järnväg blev
1934 omdöpt till Häverödal.

Södra Sverige
• Nydqvist & Holm i Trollhättan presenterade de
första tenderloken för persontåg med axelanordning 2B och invändiga cylindrar, en loktyp som
kom att användas länge på privatbanorna men
aldrig köptes av SJ, som i stället hade Cc-typen
med utvändiga cylindrar. N &H presenterade loket
med tre olika hjuldiametrar, från 1825 mm för
snälltåg som bara köptes av Göteborg-Borås
järnväg: 1650-1700 mm för snabba pers~ntåg
vilket köptes av bland annat Malmö-Kontme~tens järnväg, Karlskrona-Växjö, Göteborg-Bor~s
och Borås-Alvesta järnvägar, och 1500 mm for
blandade tåg som köptes av Kalmarbanan och
Varberg-Borås järnväg. Loktypen kom senare
med 1722 mm hjul att byggas i många exemplar
för Bergslagsbanan. Även om loken för övrigt
ursprungligen var varandra gans~a lika, blev de
med tiden ofta ombyggda med ohka pannor och
cylinderdimensioner, och de som vid förstatliganden hamnade hos SJ fick olika littera. De
beställande banorna hade också olika estetisk
känsla så att till exempel GBJ, BAJ och BJ hade
rak mässingsprydd skorsten och en liten lanternin på hyttens tak, för att man lättare skulle kunna
avläsa instrumenten på pannan.
• y stads banorna fick också en epokgörande loktyp med axelanordning 2C från N ydqvist & Holm,
de första "ten-wheeler" -loken i Sverige. Loken
hade ursprungligen, 1895, utan framgång
offererats till Västerås banan, men nu köptes MYJ
22Skurupoch YEJ 12 Tomelilla. Detta kan syn~s
märkligt då alla andra Skånebanor klarade sig
med mycket mindre lok, men förklaras av att
Y stadbanornas maskiningenjör Dan Olsson hade
erfarenheter från engelska banor och en olycklig

förkärlek för stora lok, vilket senare ledde till köp
av flera amerikanska och tyska lok som blev
stora besvikelser.
• Malmö-Kontinentens järnväg öppnades i syfte
att få en snabb förbindelse från stambanorna till
Tyskland via Malmö. Dess första lok v~ unikt
genom sina stora hjul med 2000 mm diameter
och hade byggts redan 1897 av N&H som deras
femhundrade lok för att kunna visas på Stockholmsutställningen. De följande tre med 1650
mm hjul var av den typ som N&H just hade
presenterat för många privatbanor. Det femte
loket var ett begagnat godstågslok som byggts
för Malmö-Tomelilla järnväg 1896 men visat sig
för tungt för denna.
• Östra Skånes järnvägar bildades genom sammanslagning av Gärds härads järnväg, EslövHörby järnväg, Hästveda-Karpalunds järnväg
och Frosta härads järnväg (före detta HörbyTollarp ). Vissa sträckor hade tidigare kallats
ångspårvägar och trafikerats med ångvagnar, men
nu blivit förstärkta och rätade för större och
snabbare tåg. Dess förlängning fr~n Degeber~a
till Brösarp var under byggnad. OSJ ägdes till
stor del av godsherrarna på landsbygden och
hade länge ett spänt förhållande till KristianstadHässleholms järnväg, som ansågs vara köpmännens och stadsbornas bana. För den genomgående
trafiken Kristianstad-Eslöv köptes från N ydqvist
& Holm två tanklok nr 11 och 12 med axelanordning 1C, lika med det lok nr 10 som EHJ fått
föregående år. Ytterligare tre lok av samma typ
levererades till Markaryd-Veinge järnväg, som
var under byggnad. Hässleholm-Markaryds järnväg skaffade tre lok av liknande men något
lättare typ, eftersom banans första del Hässle-

Den nya typen av persontågslok
vid GBJ och Bl hade låg
panna, låga gångbord, stora
hjulhus och mässingsdekoration
på skorstenen.
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YEJ 12 Tomelilla var det ena av de två stora lok av typen som levererades till Ystadbanorna 1898.

holm-Vittsjö var klent byggd och ännu inte hunnit förstärkas. Loken hade hjuldiametern 1240
mm för ÖSJ och MaVJ, 1140 mm för HMJ.
• Malmö-Genarps järnväg öppnade ett bispår för
persontrafik sommartid till Torupsskog, senare
kallat Bokskogens övre, där Malmöborna kunde
roa sig med dansbanor, tivoli och restauranger.
Bispåret hade inte förrän 1901 koncession utan
räknades som del av Bokskogens stationsområde.
• Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg öppnades
för att ge järnvägsförbindelse till Klagshamns
cementfabrik som ägdes av danska intressen och
var en svår konkurrent till Limhamns cementfabrik. Vid öppnandet fanns två åldriga lok, ett
från Nässjö-Oskarshamns järnväg och ett från
danska Maribo-Bandholm. Även vissa vagnar
var begagnade danska (se artikel i Spår 1996).
• Skåne-Smålands järnväg öppnades till Strömsnäsbruk och varunderbyggnadnorruttill Värnamo. SSJ fortsatte att köpa lok och vagnar från
Hälsingborgs Mekaniska Verkstad, och loken
var utrustade med ringslider och slidstyrning av
Widmarks originella typ, där man liksom vid
Joys slidstyrning utnyttjade den lodräta rörelsen
vid vevstakens mittpunkt.
• Vikbolandsbanan med smalspårslinjer från
Norrköping till Söderköping och Arkö sund beslöt att pröva expresstrafik med små snabba tåg,
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som bara stannade på de större stationerna och
krävde högre avgift. Därför köptes från Ljunggrens verkstad en ångvagn lik Uppsala-Lännas.
Expresstågen blev ingen succe, och efter några år
såldes vagnen till Ronehamn på Gotland.
• Borås-Herrljunga järnväg var en av de
"snålsparriga" banor som på initiativ av landshövding E.J. Sparre hade byggts på 1860-talet
med 4 engelska fots spårvidd = 1219 mm enligt
konsulten, eller med 4,1 svenska fot= 1217 mm
enligt Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. BHJ
hade nu fått alltfler anslutningar till normalspåriga
banor (1435 mm) och måste därför breddas för
att kunna vara med i vagnsamtrafiken. Loken var
gamla och utslitna, och därför köptes nya
normalspåriga tenderlok från N&H av "mogultyp" med invändiga cylindrar, axelanordning lC
och 1550 mm hjul för person- och blandade tåg,
en typ som tidigare levererats till Västeråsbanan
och Södra Dalarnes järnväg, och som senare
levererades till en mängd privatbanor. Vissa problem med löpaxelns fjädring och rörlighet som
hade funnits på SWB var nu lösta. Boråsbanans
vagnar var till stor del redan förberedda för
bredare spårvidd genom ett enkelt axelbyte, och
kunde på så sätt göra tjänst flera år till, men
många nya vagnar köptes också.

Kjell Palen

Sveriges första lokförare - vem var det?
En polemik, och förhoppningsvis ett startskott för vidare forskning

Som historiker vid Sveriges Järnvägsmuseum
skulle jag på frågan om vem som var Sveriges
första lokförare vilja utbrista "Säg det!" eller
"Bra fråga!", som man brukar sägar när man inte
är riktigt säker på svaret- och ställa en motfråga:
"Vad menar du?" Underförstått måste det vara
fråga om en ångloksförare, men i övrigt? Sveriges första svenskfödda? eller den första som
framförde ett ånglok i Sverige? svensk eller
eventuellt även utlänning? på SJ, privatbana, i
reguljär trafik, på bygglok eller i demonstrationssyfte? Eller kanske den första svensk som framförde ett lok utrikes? Ska han - för på den tiden
var det definitivt inte fråga om en hon! - ha anställnings bevis som lokförare?
Det är alltså inte helt enkelt att besvara frågan.
Vidare är det källmaterial som kunde ge besked
utspritt och svårfunnet- eller kanske i många fall
försvunnet. På Järnvägsmuseum har vi en hel del
(några hyllmeter) avskrifter av äldre material
men det är inte heltäckande, och jag tror inte att
allt som finns på SJ Centralarkiv, Riksarkivet
eller andra håll är genomgånget med tanke på att
besvara just denna fråga.
Först avser jag att redovisa en hel del av de
fakta, felaktigheter och oklarheter som finns i
litteraturen. Tyvärr har tiden inte räckt till att nu
checka alla uppslag till vidare efterforskning i
Järnvägsmuseets arkiv eller att gå tillbaka till
källmaterialet för att hämta ytterligare uppgifter,
som hade kunnat göra artikeln mer intressant.
På grund av okunnighet eller okunskap har ju
också den tidiga järn vägshistorien i tryck blivit
illa förvanskad. Dessa tryckta ord har tagits som
sanningar, återupprepats och förts vidare - och
förs alltjämt vidare! -på ett mycket seglivat sätt.
Inte minst har SJ skrifter bidragit härtill. Ett
exempel: jag kan inte finna att Förstlingen överhuvud taget nämns i 50-års minneskriften 1906 1,

men i 1931 års 2 påstås hon vara levererad 1848.
I alla SJ Lokomotivläror från första upplagan
19103 till och med fjärde upplagan 19494 anges
att loket påbörjades 1847. Man hän visar dock till
Jernbanebladet 1897 5 - som är roten till just detta
onda! Så pass "unga" uppgifter (mindre än femtio år) kan tydligen lätt bli förvanskade. De
felaktiga uppgifterna i artikeln spreds redan 1898
vidare genom Uppslagsbokför lokomotivförare
och eldare. 6 Till och med i tidig brevväxling
(1899, 1910 och 1926) med Munktells har bland
annat Järnvägsmuseum fått olika uppgifter om
tillverkningsåret!
Fröken Anna Kronberg7 antälldes 1918 som
"extra ordinarie kvinnlig kontorsskrivare" vid
SJ. På 1930-talet kom hon som kansliskri vare till
Järnvägsmuseet där hon stannade fram till sin
pensionering 1958. Idag kanske hon skulle ha
kallats järnvägshistoriker. Hon gjorde otaliga
avskrifter av handskrivet källmaterial, som därmed blev bekvämt tillgängligt för forskare och
journalister som inte själva behövde läsa gammaldags, svårläst handstil. Hon gick igenom
material på Kungl. Biblioteket, Riksarkivet med
flera arkiv samt en stor mängd äldre årgångar av
tidningar och tidskrifter för att plocka ut järnvägsintressant material. Hennes arbete var tidskrävande och fordrade noggrannhet, och hon
nöjde sig givetvis inte med antaganden och spekulation i sin forskning. Hon sammanställde ofta
materialet som promemorior och statistik. Men
mera sällan har någon journalist eller järnvägsforskare angivit att "hans" historiska uppgifter
härrör från Anna Kronbergs forskning eller "hennes" grundmaterial. Det var till exempel hon
som, ihärdigt och envist, plockade fram det material som påvisade att Förstlingen levererades
1853. 8
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John Ericsson och Novelty
Den förste svensk som framförde ett ånglok torde
ha varit uppfinnaren John Ericsson, som tillsammans med den brittiske ingenjören och kompanjonen John Braithwaite konstruerade, byggde
och 1829 tävlade med Novelty på Rainhill Level
på den blivande järnvägen Manchester-Liverpool.
Även om Braithwaite ärvt en ingenjörsfirma
eller fabrik,9 eventuellt med anställda mekaniker, måste man nog anta att en uppfinnare på den
tiden knappastkunde uträtta något "med tummen
mitt i handen", utan egenhändigt måste kunna
klara de flesta arbeten. Det är därför mycket
troligt att John Ericsson själv framförde Novelty
såsom dess uppfinnare/konstruktör/lokförare liksom kompanjonernas båda efterföljande lok.
Särskilt om man vågar tro på den skribent som
omnämner Braithwaite som en "obetydlig ...
ovanligt oduglig ingenjör" . Med vilken motivering som Ellis presenterar Vignoles gravyr, föreställande Novelty med tåg, och tillfogar "troligen
med John Ericsson som förare" framgår emellertid ej. 10

John Ericsson som 26-åring 1829. Tävlade med
loket Novelty vid Rainhill samma år.

Sveriges första ånglok
- Förstlingen
Norbergs järnväg (trefots banan) hade börjat byggas i juli 1852 med Fredrik Sundler (antagen den
8 juni 1852, enligt Post & Inrikes Tidningar
6 april 1854) som entreprenör. Sundler, som redan hade anlagt vägar och broar samt ett par
hästbanor, byggt kyrkor med mera, 11 beställde
och ägde loket Förstlingen, närmast för sitt eget
banarbete.
Förstlingen hade börjat byggas omkring 1852
på Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna,
enligt Munktells egna böcker. Hon levererades
1853 med tillverkningsnummer 1. Konstruktör
uppges ofta vara ingenjör Harald Asplund, född
15 mars 1831 och utexaminerad från Chalmers
1849. "Ångvagnen" Förstlingen provkördes den
2 juni 185 3 på en provisorisk järnbana utlagd vid
verkstaden, fram och åter under flera timmar.
Proven fortsatte sedan i flera dagar under stort
tillopp av åskådare - "och verkstadens ägare
tilstälde en storartad fest för sina arbetare". Bland
åskådarna fanns Väg-och Vattenbyggnadskårens
chef överste von Sydow, överstelöjtnanten Modig vid samma kår och chefen för Mariebergs
högre militärläroverk, friherre Wrede, något som
tyder på att man insåg dagens historiska betydelse. En reporter skrev: "Man kan ... med fullt
skäl säga, att direktören Munktell genom denna
till verkning löst, till stor nytta för fäderneslandet,
problemet att, mot billigt pris, förse våra små
järnbanor med ändamålsenliga lokomotiv, till
utbyte mot hästar."
Theofron Munktell, chef för Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna, berättar själv i bland
annat Industritidningen Norden 16 juni 1883:
Efter någon tids arbete å Norberg-Ängelsbergs smalspåriga järnväg antogs en herr Sundler till järn vägsentreprenör. Denna person övertalade mig att tillverka
ett enkelt lokomotiv för begagnande vid ballastfyllning,
och ackorderades om en likvidsumma av 8.000 Rdr.
Banko. Lokomotivet ... var ändamålsenligt. Få år därefter tillverkade jag ett, för den tiden fulländat, lokomotiv till Frykstad-banan, 2:ne stycken till .. . [etc.,
uppräkning av 13 lok].

Munktell nämner här ej Asplunds namn utan
använder "jag/mig", "tillverkade jag". Asplund
antogs 1 december 1851 som elev hos Munktells
med Jernkontorets stipendium under två år. I ett
intyg för Asplund uppger Munktell den 20 juni
1857 att denne
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inkommit". Intygsskrivande kännetecknas som
bekant ofta av ett visst framhävande av personens kvalifikationer, speciellt om man gärna unnar vederbörande en bättre befattning.
Vid provkörningen av Förstlingen i Eskilstuna
kan, åtminstone inledningsvis, Theofron Munktell mycket väl - praktiskt lagd som han uppenbarligen var - själv ha velat visa upp "sin"
skapelse för sina höga gäster. Hans "ritare" =
konstruktör (eleven) Harald Asplund kan också
ha fört loket eller någon maskin uppsättare (en
maskinist Krouthen nämns av Sundler den 23 juli
1853) som senare följt med till Norbergsbanan.

Förstlingen på N orbergsbanan
och Sveriges förste lokförare,
Abraham Andersson

Johan Theofron Munktell (1805-1887), tillverkare
av de tio första svenskbyggda loken ( 1853-60) vid
Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.
engagerades <lerefter såsom förste ritare vid Werkstaden, och har alltsedan uppgjort Ritningar å Ångmachiner och öfriga arbeten, som å verkstaden blifvit
tillverkade. Då verkstaden för mer än 3:ne år sedan
började tillverkning af Locomotiv, blef Herr Asplund
Constructör för dessa och har sedermera uppgjort
ritningar å de Locomotiv, som å Verkstaden blifvit
tillverkade, samt deltagit i utförandet af arbetet och
slutligen uppsatt dem å banorna och derigenom förvärfvat sig erfarenhet om dessa machiners konstruktion, tillverkning och skjötsel. - Då Herr Asplund
derj emte äger Theoretiska kunskaper i facket, så wågar
jag med full tillförsigt recommendera Honom till
erhållande förmånligare befattning vid Statens Jernbanor.

Munktell var en för sin tid ovanligt kunnig och
erfaren man med många uppfinningar och konstruktioner bakom sig. Att han skulle stå, helt
eller delvis, utanför Förstlingens tillkomst förefaller uteslutet. Även om Munktell haft god hjälp
av den unge ingenjören måste man nog tillerkänna mästaren äran av lokets tillkomst och
inte eleven! Intyget ovan (1857 minus tre år =
1854) kan syfta på "serietillverkningen" av loken
Fryckstad, Norberg etc., och att "loktillverkningen började sedan experimentloketFörstlingen färdigställts och provats och nybeställningar

Efter provkörningen i Eskilstuna skickades Förstling en, enligt en räkning till Sundler, från Eskilstuna till Torshälla den 6 juni för vidare befordran
med ångaren Wikingen till Västerås. Själva vagnen forslades sådan den var, men alla lösa delar
sändes isärtagna och nedpackade. I Västerås spändes fyra par oxar för ångvagnen, och så drogs den
på landsvägen till Norberg. (För transporten hade
loket försetts med vagnshjul och rörlig framaxel.) Där monterades den upp och "släpptes" på
N orbergsbanan för att provköras. Den 9 augusti 12
är den första kända dag som Förstlingen kördes
på banan - uppenbarligen för att prova spår enligt
"system Tottie" kontra "normalt" spår, med tvärsliprar. Provkörning av själva loket, för att se om
det fungerade, kan mycket väl ha skett tidigare.
I början av hösten hade omkring fem kilometer
bana, från Trättsbo till Kärrgruvan, blivit skenlagda. På denna sträcka gick inte bara Sundlers
arbetståg utan fraktades också malm efter häst.
Förstlingen drog sitt första malmtåg den 1 december 1853, vilket torde kunna betecknas som
Sveriges första lokdragna godstrafik. Lokförare
var sannolikt Abraham Andersson. 13, 14 Efter lok
och häst framfördes cirka 500 ton malm fram till
vinterns inbrott, varefter arbetet med trefotsbanan avstannade av penningbrist och bolaget
beslöt att träda i likvidation den 1 april 1854.
Abraham Andersson torde ha varit Sveriges
första lokförare i betalande tågtrafik. Han var
född den 17 februari 1831 i den östgötska socknen Kuddby där fadern var prost. Abraham var
yngst av nio syskon och fadern dog bara några
månader efter hans födelse. Bröderna hade prak91

Norbergs järnväg (fyrafotsbanan), Kärrgruvans bangård 1858 (Sveriges äldsta kända lokfoto?). Från höger:
Abraham Andersson ( 1831-1865) på loket Norberg, sannolikt Sveriges första lokförare ( 1853) i betalande
trafik med Förstlingen på bandelen Kärrgruvan-Trättsbo; eldaren/smeden, senare lokföraren Johan
Elofsson-Palmqvist (1826-1906). På loket Åmänningen: lokföraren Nils Petter Lantz ( 1839-1917), tidigare
Anderssons första eldare, på bilden 19 år; eldaren Johan Olof Olsson (1843-1914), på bilden 15 år- eldare
sedan 14 års ålder!

tiskt inriktade yrken såsom officer, fabrikör och
"mecanicus". Det kan antas att Abraham hade
någon form av teknisk utbildning när han 1852
kom till Kärrgruvan och banbygget. Han hade
också hunnit vara till sjöss och hade kanske där
blivit förtrogen med ångmaskiner. Senare tjänstgjorde han som faktor i Kärrgruvan. (Den gamla
banans stationer benämndes "faktorier" och stationsföreståndarna "faktorer". Svenska Akademiens ordbok definierar faktori i denna betydelse
som "godsexpedition vid lastageplats", särskilt i
Värmland.) Personligen sägs han ha varit gladlynt och humoristisk. Han avled av en underlivsinflammation redan den 9 april 1865 - och har
därmed "glömts bort", medan flera långlivade
efterträdare "i modern tid" kunnat slå sig för
bröstet och säga: "Jag var Sveriges första lokförare."
Abraham Anderssons första eldare hette Nils
Petter Lantz, son till en rallare på banan och själv
först anställd som pinnpojke och kusk. När Åmänningen (nya fyrafotsbanans andra lok, beställt
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hösten 1857) hade levererats övergick Andersson till det loket medan Lantz, som blott 19åring, fick överta det äldre loket Norberg som
lokförare, med Jan/Johan Olof Olsson, född i
Kärrgruvan 1843, som eldare- vid 14 års ålder!
Första eldare påÅmänningen blev Johan ElofssonPalmqvist, född 1826, som också tjänstgjorde
som smed och uppsättare av de båda loken och
senare av det normalspåriga Norberg. Han stannade, liksom Lantz, kvar på banan efter uppgången i SWB. Lantz dog först 1917 och har då
och då blivit kallad Sveriges första lokförare.

Förstlingen på N ora-Ervalla
järnväg och "Sveriges första
lokförare", Per Erik Persson
Nora-Ervallajärnväg började byggas i juli, möjligen juni, 1853 vid Stora Mon, också med Fredrik Sundler som entreprenör. Han tog dit Förstlingen som var i full verksamhet, i varje fall 1855,

omspårad för normalspår. Här framfördes loket
först av en före detta maskin uppsättare från Munktells, Ehrling, som spårade ur (både själv och
med loket) och fick sparken - en helt dråplig
historia finns om detta. 15 , 16 Då kom bergsmanssonen Per Erik Persson, född 18 maj 1823, in i
bilden som förare, ofta kallad Sveriges första
lokförare (inte minst av sig själv!) Han återgick
redan under 1856 till att bruka fädernegården,
bergsmansgården Stora Mon, och avled 1918.
Ett biträde till Persson omnämns också, Gustaf
Josefsson. I Industritidningen Norden sägs den
1 april 1892:
Den första svenske lokomotivföraren, gelbgjutaren
m.m. Gustaf Josefsson, afled den 23 mars i Nora vid 76
års ålder. När Nora-Ervalla järnväg byggdes 185356, förde han ådenna bana grustågslokomotivet "Förstlingen".

Man kan undra om Per Erik Persson över huvud
taget motsvarade förväntningarna när man läser
följande rader från A.E. von Rosen:
Jag har hört att Herrarnas lilla Locomotiv understundom är i oordning, hvilket naturligtvis hindrar arbetet
- förlåt men jag råder HH att widtala herr Roger, vår
Locomotivföreståndare, att HH erhålla en passande
Locomotivdrifvare som tillika kan reparera det som
vara af nöden. Jag vet att han kan nu för tillfället
undvara en sådan. f7

Per Erik Persson (1823-1918), körde Förstlingen
något år omkring 1855 på Nora-Ervalla järnväg ofta kallad "Sveriges förste lokförare".

Observera titeln "Locomotivdrifvare" från verkställande direktören, eller kanske då ex-vd, för
det engelsk.influerade KHJ!).
I NEJ protokoll 1857 står:
Det af kontraktom öfvertagna lokomotivet Förstlingen har varit till betydlig nytta och kunnat med få
undantag dagligen tjänstgöra. Numera behöfves dock
derå en betydligare reparation, som likväl kan utföras
av dess förare Vinberg. -Lokomotivföraren C.J. Vinberg är engagerad tills vidare mot dagaflöning de
dagar, hans tjenst påkallas och fritt husrum i Bolagets
hus. - Till biträde som eldare begagnas P. Vinberg mot
1 Rdr 22 ss per dag.18

Köping-Hults järnväg
Banan Örebro-Dyl ta(= Ervalla)-Nora invigdes
onsdagen den 5 mars 1856, med KHJ lok Oscar
som dragare. Trafiken ombesörjdes från början
av Köping-Hults järnväg, byggd åren 1853-57.
NEJ ägde endast den från Sundler övertagna
Förstlingen (samt några grusvagnar), som användes i arbetståg till 1867, avställdes och 1882
såldes till en skrothandlare i Örebro.
Om KHJ äldsta lok var praktiskt taget inget
känt förrän trafikchef Henrik Ahlberg vid Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg i slutet
av 1930-talet fick chansen att ta del av fotografier
och några arkivfragment. Han tog den, och åstadkom under 1940-talet den första djupgående utredningen av KHJ äldsta lokförhållanden. Genom stor arbetsinsats, intensiv korrespondens
med engelska lokkännare med mera lyckades
Ahlberg göra en trolig sammanställning av det
tidiga lokbeståndet på KHJ.19
1963 företog Yngve Holmgren en mycket omfattande undersökning av många källor och granskade på nytt KHJ äldsta lokhistoria. 20 T. Nelleman i Köpenhamn fängslades av detta och
bearbetade (utan nytt arkivmaterial) framkomna
uppgifter, och skrev 1974 ett intressant inlägg i
debatten. 21 Detta, tillsammans med ytterligare
material, föranledde Yngve Holmgren att återkomma 1974. 22 Yngve har nu ytterligare några
uppgifter som ännu ej publicerats. Vi väntar med
spänning!
Under de senaste tio åren har dykare vid ett par
tillfällen kommit till Järn vägsmuseet med frågor
om ett förlist fartyg med järnvägsmateriel. 185455 lär ett svensktochettnorsktfartyg ha förlist på
väg från England med sådan last. Tänk om något
av de odokumenterade engelska loken ligger på
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havsbottnen! Det skulle vara mycket intressant
att få höra mera om detta.
Köping-Hults första lok, "givetvis" byggt i
Storbritannien, anlände i maj 1855 med ångskonerten Nerike till Skebäck från Göteborg, där
det övervintrat. Det är oklart om det var Little
England och särskilt om det var "Nils Ahlbergs
Little England". Varför inte "54"? KHJ hade
redan 1857 inte mindre än elva lok (SJ ägde då
sex nya och två - inte fler, som ofta uppges! begagnade lok), men praktiskt taget inget är känt
om banans tidigaste lokförare, vilka torde ha
"importerats tillsammans" med de första loken.
Tidigt fanns där britten C.F. Bische anställd som
lokförare. Han kom till SJ 1857 och uppges då ha
varit på KHJ 1855-57. För 5 augusti 1853 anges
i en uppräkning av befäl/personal "för lokdepartementet: Rogers". Var han chef - jämför von
Rosen ovan.

Från Stieler i London den 20 oktober 1855:
När ... två i höst hemskickats ... räknar ej på kunna få
svenska locomotivförare till förare ty det går 1 år att
bilda sådana så väl i England, Frankrike eller Tyskland
. .. Bäst är derföre ta engelsmän som tjenner dessa
machiner. Locomotivförmän eller traction-chefer äro
äfven svåra att finna.

Från Ericson i Helsingborg den 24 oktober 185 5:
De fägnar mig att erfara att de 2:e Lokomotiven som
äro på förslag till Ballastmachiner, befunnits goda, och
jag längtar nu höra . .. om desamma denna höst eller
nästa vår komma öfver till Götheborg . . . uppgör
Concept till Contract med den werkstad som kan åtaga
sig tillverkningen af de 6 Lokomotivema samt förbehålla sig, att wid denna werkstad få använda båda eller
endera af de elever som härifrån blifvit sända till
Herrns disposition; ty det är alldeles nödvändigt att
lära några svenska att känna construktion och sammansättning af sådana machiner,

Från Ericson i Göteborg den 3 november 1855:

Frykstads järnväg

Jag gillar till alla delar Herr Stielers förutseende och
omtanke i afseende på antagande af 2:ne Engelska
locomotivförare vid de 2 machiner som nästa sommar
böra sättas i gång, men tids nog att dessa anlända den
1 juni, ty förr finnes ingen famn jemväg i ordning.

Frykstads järnväg påbörjade trafik med ångloket
Fryckstad den 1 juli 1856. Loket tillverkades
som nr 2 av Munktells 1855. Är något känt om
lokförare där?
Frykstadsbanans handlingar, det så kallade
Ullmansarkivet i Värmlandsarkiv i Forshaga,
anger som lokförare en Nils Fredrik Lundeberg
och som eldare Jan Jonsson, född 1840 - alltså,
liksom lokpersonalen på Norbergsbanan, tämligen ung. (På Jan Jonsson lär det finnas ett fotografi, taget 1927.) Uppgifterna kommer från Matts
Thunberg i Frykstad-Clara Elfs Jernvägs Sällskap.

I mitt sednaste bref anser jag tids nog att de 2:ne
engelska Lokomotivförarne komma hit den första
juni; detta får jag så till vida rätta, att de böra gå hit
öfver på första ångbåt nästa vår.

Statens järnvägar
och dess första förare

Tvenne Locomotiven från Beijer Peacok & Co i Manchester profkördes den 26 förledne och de 4 öfriga
lärer äfven snart vara färdiga att försökas. [Trafikloken.]

För att klargöra bemanningen av de första SJloken anges som en bakgrund också något om
själva maskinerna.
I korrespondensen mellan den till England
utsände "Herr Ingenieur G.Th(eodor) Stieler"
och "Herr Öfverste Ericsson" (ja, det är stavat
med "ss" i avskrifterna, med ett undantag, även
om Nils Ericson blev adlad redan 1854 och då lär
ha börjat stava med ett s - enligt brodern John ett
tecken på högfärd!), beträffande dels SJ första
lok, de båda byggloken Titan och Ajax, dels de
första sex trafikloken, kan vi läsa:
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Från Ericson i Göteborg den 19 november 1855:

Från Stieler i London den 7 november 1855:
Machinerna ... Den första är redan ombord, den andra
skickas nu till fartyget i morgon. [Titan och Ajax.]

Från August Adlerstråle, "Götheborg & J ernvägsB ureau d. 5 Sept. 1856":

Västra stambanan
SJ första lok, de båda begagnade Titan och Ajax,
kom alltså till Göteborg före årsskiftet 1855/56.
Vilka de engelska lokförarna var som kom på
våren 1856 framgår inte i det material jag haft
tillgängligt. I dessa månadsrapporter anges, enligt nedanstående tabell, lokförarna på respektive lok i Göteborg, först för december 1857
(tyvärr har man inte hittat några tidigare uppgif-

ter) men även när förändring senare sker.
1 Titan
2 Ajax
3/5

Tinggren, maj 1858 Pripp
Wiggens, februari 1859 Widström
Bish, februari 1858 (till och med april?)
Wiggens
5 (Sverige) maj 1858 Tinggren, november 1858
Holm, mars 1860 Carlbom
4 (Norden) Bondeson, augusti 1858 Bergman, mars
1860 Beckman
6 (Götheborg) Gallon,januari 1858Bish, augusti 1858
Rosengren

Beträffande lokförare Gallon (svensk eller engelsman?) anmärkes för december 1857: "Gallon
befunnits drucken, låtit några ballastvagnar hoppa
ur, tjg å vst [tjänstgjort å verkstad] en vecka"
samt i brev från Karberg till Stieler 16 april 1858:
"Gallon reser i dessa dagar till Ryssland."
I maj 1858 uppges alla lok ha fått namnplåtar.
Titan och Ajax har "tappat" sina nummer medan
lok 3 omnumrerats till 5 och fått namn. På sommaren 1858 kommer lok nr 1 Westergöthland,
2 Fahlköping och 3 Billingen. "Tank-Locomot."
Charles Fischer Bische (*1829), lokförare och
verkmästare vid Köping-Hults järnväg 1855-57,
loliförare vid SJ 1857, "lokomotivförare-förman"
1860, senare verkmästare.

nr 7 (= Odin?) används för ballastning. I november övertar lokförare George Hodgson det efter
Holm och från december förs det av Pripp. I mars
1860 anges nr 7 som Sköfde, som alltså har övertagit ballastmaskinens nummer.
1: juni 1858 Holm, augusti 1858 Bondeson, mars 1860
Bergman
2: augusti 1858 Bish, mars 1860 Pripp
3: oktober 1858 Tinggren
7: mars 1860 Holm

Ett par engelska förare anges, Bish (= Charles
Fisher Bische) och Wiggens. SJ första svenska
lokförare anges ofta vara Carl Josef Tinggren,
anställd 1 mars 1857 och befordrad till lokförare
en månad senare. Redan 1 februari 1857 SJ-anställdes A.M. Beckman, men enligt 1875 års
arvodesstat blev han förare först 1859.

Södra stambanan
Ur brev från Nils Ericson till överingenjören vid
Södra stambanans byggnad, majoren i Kungl.
Väg- och Vattenbyggnadskåren Karl Gottreich
Beijer:
Ett par Lokomotivförare bör du kunna få härifrån
framemot hösten; som hvilka mottaga, hopsätta och
ordna Lokomotiven i öfrigt; Huru har du tänkt härmed? [Verkmästare] Gjörke skulle väl kunna dela sig
mellan Skåne och här. Din sanna vän N. Ericson.
Alingsås den 21 juni 1856.

De första "prinsarna" på Södra stambanan provkördes i Malmö den 26 augusti 1858. Avlöningslistor för december 1856 anger lokförarna Henry
Barnes, Joseph Tyms och (tysken) A. Koch samt
bland annat eldaren Axel Ferdinand Lindeberg. I
mars 1857, när Tyms reser hem, befordras Lindeberg till t.f. lokförare och blir från och med april
ordinarie.
Avlöningslistor för Malmö 30 november-13
december 1856 anger:
A. Kock, Locomotivförare
Henry Bames, dito
Joseph Tyms, dito
Ax. Ferd. Lindeberg, Eldare
Gustaf Hellgren, dito
Sune Andersson, Locomotivputsare
Petter Falk, Arbetare
H.P. Löfvenqvist, dito
Fagerberg, Machinarbetare [tillkommer 14-27
december]

För 11-24 januari 1857 uppges eldarna vara A.F.
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Lindeberg, N. Olsson och G. Norberg. För tiden
8-21 mars 1857 anges endast lokförarna Barnes
och Koch; Tyms har sagt upp sig och återvänt till
England. Eldare är Lindeberg, Olsson och Falk.
För april och 28 juni-11 juli 1857 anges som
lokförare Barnes, Koch och Lindeberg samt som
eldare A. Lindqvist, N. Olsson och M. Åkerlund.
6-19 september 1857: lokförare Barnes, Koch
och Lindeberg, eldare Lindqvist, Olsson och J.
Svensson, maskinarbetare Falk (redan i junijuli) samt lokputsare L. Christiansson och Nils
Olsson.
Malmö månadsrapporter anger, utan klar datering:
1 Prins Carl, februari 1857 Henry Barnes
2 Prins Oscar, Ax. Sundberg [?], februari 1857
J. Tyms, mars-april A.F. Lindeberg
3 Prins August, A. Kock
5 Malmö, mars 1857, A.F. Kock

I Anna Kronbergs sammanställning finns en fotnot:
Enl. arkivnr 2302 (Trafikafdelningen dec. 56-juni
57). Lokf. å Södra Stambanan sept.-nov. 1856 A.F.
Kock, Henry Barnes och Joseph Tyms. Lokf. J. Tyms
åter till England mars -57 (fick 3 dagars extra avlöning
samt reseersättning, sid. 57 1/ 2 arkivnr 2302); Eldaren
A.F. Lindeberg anställd redan i dec. 1856 enl. avl.l.
[avlöningslista] som eldare, blev i mars t.f. lokf. och i
april lokf. (efter Tyms).

SJ första (engelska) lokförare anges vara: i Göteborg Wiggens, C.F. Bish (Bishe/Biche, från
1857), John Ogden (från 1858) och George
Hodgson (maskinuppsättare SJT 1856-63, lokförare 1863-73, verkmästare 1874-, finns med i
1894 års matrikel); i Malmö Henry Barnes och
Joseph Tyms. Därtill tysken (?) A. Koch/Kock
(ibland A.F.- sammanblandning med A.F. Lindeberg?)
Den första matrikeln över svenska järnvägsanställda, utgiven av John Berg, Statens Jernvägars Matrikel för år 1869, anger under första
trafikdistriktets maskiningenjörsexpedition:
Verkmästare. Bische, Charles Fisher. Född 1829,
Januari 8. -Machin-arbetare, Andre Machinist å Ångfartyg och Verkstadsförman i England 43-55. Lokomotivförare och Verkmästare vid Köping-Hult jemväg
55-57. Lokomotiv-förare vid Statens Jemv.-trafik 57.
Lokomotivförare-förman och t.f. Verkmästare 60.
Innehafv. bef. October 66.

För tredje distriktet anges på motsvarande tjänsteställe:
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Locomotivförare-Förman. Lindeberg, Axel Ferdinand. Född 1836, October 28. - Afgångsex. från
Teknologiska Institutet 55. Elev vid Statens Jemv.byggn. 55. På Statens bekostnad företagit en resa i
Norrige, för att inhämta kännedom om lokomotivers
skötsel och drift 56. Eldare åIII:e Trafik-Distriktet 5657. Lokomotivförare 57-65 . Innehafv. bef. April 65.

I SJ matrikel 1869 upptas endast tjänstemän,
varför till exempel lokförare och eldare ej finns
med. Nästa förteckning, Statens Jernvägstrafik.
Arvodesstat år 1872, upptar till och med putsare,
pumpare, kolvakter, stalldrängar och portvakter
men uppger förutom befattning och namn endast
"Arvode efter år räknadt". Arvodesstat år 1873
blir åter intressantare med uppgifter på "Födelseår", "Anstäld i ordin. tjenst vid Statens jernv.trafik/första gången/i nu innehafvande befattning/med nu innehafvande arvode".
Det återstår uppenbarligen mycken forskning för
att kunna ge entydiga svar på frågan i rubriken!
Maskiningenjör Axel Ferdinand Lindeberg (18361901 ). Verkmästare 1872, maskiningenjör 1 januari
1877. "Anstäld i ordin. tjenst vid Statens Jernv. trafik första gången 8 Mars 57" kan tyda på att
detta är datum för hans t.f lo/iförartjänst efter
Tyms. Han blev ordinarie loliförare 1 april, samtidigt med Tinggren, vilket torde betyda att Lindeberg var SJ första (åtminstone tillförordnade)
svenslifödda loliförare.

vades av Jämvägsmuseum för några år sedan.
I förteckningen nedan är nr 11, Lars-Åke
Kempes Fredrik Sundler, närmast upptagen därför att den är försedd med rikliga illustrationer
och citat. Detsamma skulle kunna sägas om
C. Bengt Ohlins Sveriges tåghistoria började i
Eskilstuna, 1997. Dessa båda verk kan, liksom på
sin tid Iwan W. Fischerströms Sveriges Järnvägar, 1971, likställas i detta avseende. De är
författade av skrivglada personer med många
fräscha ideer- men tyvärr icke järnvägskunniga.
De har tydligen inte haft korrekturläsningshjälp
av någon med fackkunskaper, då böckerna innehåller massor av missuppfattningar och småfel.
Är man bara med ve ten om detta har man emellertid en stunds mycket trevlig läsning och stor
behållning av alla illustrationer.

Carl JosefTinggren (*1830), anställd i ordinarie
tjänst vid SJ 1 mars 1857 (som eldare?), blev
lokomotivförare 1 april 1857 - har länge ansetts
som Sveriges första lokförare.

Vidare har behandlingen av de SJ-anställda förarna inte blivit särskilt uttömmande. Artikeln
ger antydningar om var man kanske kan finna
ytterligare material och vad som behöver synas
närmare. Många timmars efterforskning garanteras den hugade! Vi får säkert anledning att
återkomma till frågan, i sin helhet eller bit för bit.

Källor och litteratur
Många uppgifter är hämtade, utan hänvisning,
från materialet i Järnvägsmuseets arkiv (jämför
ovan) eller till exempel från arvodesstater. Anna
Kronberg hann inte före sin pension räta ut alla
frågetecken. I slutet av 1950-talet hade hon en
givande brevväxling med f.d. lokföraren Edvard
Olsson i Göteborg, som bidrog med många intressanta uppgifter efter egna arkivstudier om
flera av de tidigaste förarna. Flera uppslag i
frågan har dykt upp genom åren, bland annat från
Rune Ekegren som under en lång följd av år gjort
en storartad insats genom att insamla mycket
material och uppgifter samt intervjua många
järn vägsmän. Den ekegrenska samlingen förvär-
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"Sveriges Statsbanor, Cc 420, 1893" står det på lokskylten. På tillverkarskylten kan man konstatera tillverkningsnummer 341, men det är svårt att definitivt avgöra om tillverkningsåret är 1893 eller möjligen 1892.
Men det är lokföraren vi ska titta på! Är det Alfred Mauritz Beckman (1836-1908)? Det hävdade lokförare
Th. Kjellgren, Göteborg, som skänkte en bild till Järnvägsmuseum 1943, medan lokförare P. Almgren, Karlstad 1941 skänkte bilden med uppgift om att lokföraren hette Johan Petter Fast. Beckman anställdes som
ordinarie eldare vid SJ 1 februari 1857 och blev ordinarie lokförare 1 maj 1859. Från mars 1860 kör han nr
4 Norden, men från oktober 1858 uppges han vara "reservlocomotiv-förare för utförande af stationstjensten i
Göteborgs bangård". Han ska i unga år(!) ha varit anställd vid Beyer, Peacock & Co:s verkstäder och 1856
vid Lindholmens verkstad i Göteborg - och enligt obekräftade uppgifter även ha tjänstgjort som lokförare i
England.
engelska lok", Järnvägs-Teknik, 1 & 2/1964, s.
22 ff & 42 ff.
21. T. Nelleman, "Det klassiske svenske Lok-Problem (KHJ)", Järnvägs-Teknik 4/1974, s. 84 f.
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22. Yngve Holrngren, "Köping-Hultloken - några
nya rön och synpunkter", Järnvägs-Teknik 4 &
5/1974, s. 85 ff & 115 f.

Gunnar Sandin

..

Fasta Oresundsförbindelser

Utanför Lernacken växer pelarna till högbron. På
den danska sidan pågår tillverkningen av tunnelelement för fullt. Kontinentbanans nordligaste
del blir fullt dubbelspårig och planskild, men på
Själland och Amager har järnvägsbygget kommit längre: nästa år inleds pendeltrafik till Kastrup. En fast förbindelse över Öresund håller,
enligtettdansk-svensktregeringsavtalfrån 1991,
på att förverkligas efter 125 års diskussioner.
Projekthistorien kring de fasta Öresundsförbindelserna är lång, komplicerad och intressant. Om de viktigaste av dessa projekt med
järnvägsanknytning, det vill säga nästan alla,
handlar den här artikeln. De ekonomiska frågorna berörs dock nästan inte alls.
Öresundsprojektens historia har skrivits förr.
En tidig sammanfattning gjordes av Richard
Smedberg. Utförligast hittills är Lars von Rosen,
till vars framställning jag i många fall inte har
mycket att tillägga. Richard Ek & Per Olof Hallin
belyser den "visionshistoriska" ramen kring de
olika projekten. En god sidobelysning ger Allens
bok om försöken att ta sej över eller under Engelska kanalen - se litteraturförteckningen.

Vagnhiss
Den som läst Claes Adelskölds memoarer minns
kanske hur han 1865 sitter på tåget och samtalar
med Kristian IX om vikten och möjligheten av
järnvägsbro eller -tunnel mellan Helsingborg
och Helsing0r. Det dröjde heller inte många år
förrän det första förslaget presenterades. Det var
i maj 1872, bara tre månader efter det första
tågfärjeprojektet (mellan Dragör och Limhamn),
och det gällde en tågtunnel i norr. S. Edwards,
engelsk ingenjör vid gasverket i Köpenhamn,
och grosshandlare C.F.W. Pedersen ansökte om
koncession hos danska och svenska regering-

arna. Det rådde vid denna tid ekonomiskhögkonjunktur och sådana ger gärna upphov till vidlyftiga projekt, vilket även den fortsatta historien
visar. Därtill fanns det en konkret attraktion: de
nyss upptäckta stenkolsfyndigheterna kring Bjuv
som det stod mycket om i dansk press vid denna
tid.
Dessutom hade uppfinningar nyligen gjort
tunnelprojekt av denna storleksordning mer realistiska än tidigare. Vid anläggningen av järnvägen under Mont Cenis på banan mellan Turin
och Lyon, den första långa alptunneln, hade man
1861 introducerat borrning med komprimerad
luft vilket nästan tiodubblade drivningshastigheten och starkt förbättrade ventilationen för
arbetarna. Och vid byggandet av Themsentunneln
vid Tower Hill, som stod klar 1871, hade Peter
William Barlow använt en förbättrad version av
Marc Brunels stålsköld och klätt väggarna med
gjutjärnssegment i stället för murverk.
Tower Bill-tunneln var en uppenbar inspiration för Edwards & Pedersen. Inte nog med att de
tänkte använda gjutjärnssegment. Liksom i London föreställde de sej också en plan och rak,
enkelspårig tunnel. På ömse sidor skulle tunneln
mynna ut i ett cirka 45 meter djupt schakt. En
ångmaskinanläggning vid toppen av vardera
schaktet skulle ha tre funktioner: ge kraft åt
hissarna som lyfte och sänkte järnvägsvagnar,
dra vagnarna i en kedja genom tunneln och
pumpa in ventilationsluft. Just så fungerade det
hela vid Tower Hill.
Några ritningar till projektet har inte kunnat
spåras och det är osäkert om de någonsin funnits.
Därmed vet vi inte heller hur förslagsställarna
tänkte sej anslutningen till det själländska respektive skånskajärnvägsnätet. Den senare hade
kanske inte varit så komplicerad: HelsingborgBilleberga järnväg fanns vid strandkanten sedan
1865. I Helsing0r låg järnvägsstationen däremot
99

i stadens övre del och förbindelsen med hamnen
skedde med hjälp av hästar och på ett brant och
vådligt spår.
Även i övrigt var projektet lösligt vilket kan ha
bidragit till myndigheternas kallsinne. De gav
visserligen tillstånd till bottenundersökningar men
den föreskrivna depositionen tycks aldrig ha betalats in. De engelska kapitalsatsningar som hade
förespeglats i prospektet materialiserades aldrig.
Och snart var högkonjunkturen förbi.

Gällivare-Palermo?
Särskilt mycket större substans var det kanske
inte i nästa tunnelförslag som denna gång gällde
Dragör-Limhamn. Det var på sommaren 1886
som parisaren Franc;ois Deloncle och köpenhamnaren Alexander Rothe ansökte om koncession. Det var i gengäld så mycket vidlyftigare:
Öresundsförbindelsen var del av en plan för
ifyllnad av Europas felande länkar under bland
annat Engelska kanalen, Irländska sjön och Messinasundet. Ide givare var Thome de Gamond, en
märkesman i planerna på Kanaltunnel. De skandinaviska fackmännen tycks dock inte ha tagit
förslaget seriöst eftersom det negligerades av
både Ingeniörsföreningen i dess tågfärjediskussioner vid samma tid och av Teknisk tidskrift.
Men myndigheterna tog allvarligare på saken.
1886 kom det första illustrerade förslaget till fast
Öresundsförbindelse, en tvåplansbro vid sundets
allra kortaste del. Upphovsmannen är okänd.
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Sedan man försäkrat sej om monsieur Deloncles
soliditet engagerades både Vo V-chefen Beijer
och SJ-chefen Troilius i bedömningen. Danskarna ställde upp med motsvarande tung expertis. Fransmännen å sin sida inställde sej i Norden
och tryckte på, och formulerade ett kontraktsförslag enligt vilket de efter ett års utredning
skulle på tio år bygga en enkelspårs tunnel för 30
miljoner francs. De svensk-danska sakkunniga
var inte helt avvisande men skeptiska, och två år
senare avfördes också ärendetformellt för svensk
del.
Så skedde även i Danmark där förslagsställarna kunde tänka sej tunnlar även under Bälten.
Om inte om varit så hade man alltså vid 1890talets mitt utan färjning kunnat åka tåg från
Gällivare till Palermo.

Det första broförslaget
Samma år som fransmännen projekterade en
tunnel i söder föreslogs det ett brobygge i norr.
Om detta är inte så mycket känt. Det föreligger
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Rudolf Lilljeqvists "undervattensbro". Inga ventilationstorn var planerade i det trånga enkelspårsröret.

ingen textbeskrivning och man vet heller inte,
trots olika efterforskningar, vilken upphovsman
som döljer sej bakom signaturen -m. Men man
kan gissa att det har tillkommit som en direkt
reaktion på det södra förslaget. Konkurrensen
mellan Helsingborg och Malmö har gamla anor
och har inte minst kommit till uttryck i de olika
förslagen till fast Öresundsförbindelse.
Signaturen finns på en ritning av vilken en
blåkopia har bevarats i Helsingborgs stadsarkiv.
Av den infällda ritningen framgår att bron tänktes gå så rakt och kort som möjligt mellan Helsingborg och Helsing(Zlr. Längdsektionen utvisar
cirka 35 bropelare på 150 meters avstånd fackverkskolonner på stenfundament - och genom rampernas lutning på 12,5 promille kommer
man upp i den aktningsvärda segelfria höjden
femtio meter, fullt tillräckligt för den ståtliga
fullriggare som finns utritad under bron. Framställningen av bottendjupet är starkt schematiserad vilket förslagsställaren själv torde ha insett.
Bron har två plan. Det övre är en körväg med
gångbanor på sidorna. Undertill finns en järnväg
som intressant nog är dubbelspårig - nästan alla
förslag till järnvägsförbindelse över Öresunds
norra del har nöjt sej med enkelspår.

Undervattensbro
Även nästa förslag har fördelen att vi kan komma
med en konkret illustration. Den har visserligen
återgetts många gånger förr men så är också
Rudolf Lilljeqvists förslag till undervattensbro
mellan Helsingborg och Helsing(Zlr klart fascinerande. Lilljeqvist var 1889 när han skrev sin
broschyr i ämnet biträdande ingenjör vid anläggningen av Forthbron. Avståndet till hemlandet
kan bidra till att förklara varför hans förslag är så
oprecist eller tyst när det gäller anslutningar och
driftformer.
Men anslaget är stort, och Lilljeqvist kan påminna om 1980-talets P.G. Gyllenhammar när
han talar om nödvändigheten av att fylla i saknade länkar i kommunikationsnätet för att inte
Norden ska isoleras från den sjudande ekonomiska utvecklingen på kontinenten. Det betyder
att han som så många andra Öresundsprojektörer
genom tiderna tänker sej en fast förbindelse över
Fehmarn Bält. Den måste vara dubbelspårig för
att få rimlig kapacitet. Mellan Helsingborg och
Helsing(Zlr räcker det emellertid med ett spår.
För en fast förbindelse behövs alltså. De tågfärjor som vid denna tid diskuterades allt intensi101

vare förslår inte, särskilt inte under så svåra
isvintrar som den 1887/88. Ska man då bygga en
bro, lik den som vid denna tid projekterades över
Engelska kanalen? Nej, en vanlig bro skulle
särskilt under byggfasen riskeras av sådana ismassor som hade rört sej i Öresund föregående
vinter, och därtill var den troligen oförenlig med
den allt intensivare sjöfartens intressen. En tunnel då? Lilljeqvist är väl bekant med de nyss
fullbordade tunnlarna under Severns och Merseys
mynningsvikar, den förra med en längd av 7 250
meter. Men båda byggena var tidsödande, dyrbara och vanskliga, särskilt det förra som fick
avbrytas ett helt år på grund av inströmmande
vatten, och på båda ställena kräver det fortsatta
vattenflödet kontinuerlig och kostsam pumpning. I norra delen av Öresund är grundförhållandena dåligt kända, och för att gå genom
säkra lager skulle tunneln troligen behöva sänkas
till 40-50 meters djup, vilket å andra sidan skulle
ge den en längd av 13 kilometer ifall stigningarna
skulle begränsas till 10 promille.
Dramatiskt bygger Lilljeqvist upp dilemmat
innan han visar sin utväg som alltså är en undervattensbro. Järnvägen ska gå i ett rör av armerad
betong som in- och utvändigt är klätt med gjutjärn och därmed garanterat tätt. Visserligen kan
det med tiden rosta hål i det yttre järnhöljet men
den tåligare betongen ska då stoppa vattnets
vidare framfart. Den enda allvarliga olycka som
skulle kunna drabba tunneln var om ett stort
järnfartyg kapsejsade och sjönk alldeles över
den, men så osannolika risker borde inte få stoppa
projektet.
Betonghöljet skulle vara cirka en meter tjockt
och därmed torde rörets vikt motsvara dess lyftkraft. Därmed skulle bottenstöden som placerades på trettio meters inbördes avstånd inte behöva bära stort mer än de passerande tågens vikt,
och kunde därmed utföras tämligen enkelt, som
betongfyllda järnkassuner.

Elektrisk tunnelbana
"Redaktionen har mottagit nedanstående artikel
som behandlar en i och för sig intressant om än ej
direkt aktuell fråga", presenterar Jernbanebladet
år 1909 ett bidrag av den svenske ingenjören och
järnvägsmannen Albrecht Qvistgaard.
Som så ofta i Öresundsprojektens historia kommer impulsen utifrån. Året innan hade Heinrich
Ohrt lanserat ett förslag till tågtunnel under Stora
och järnvägsbro över Lilla Bält. För Öresunds
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del inte ens överväger Qvistgaard någon bro utan
går direkt på tunneln. Och hans huvudalternativ
ligger i söder, med det lägets större trafikunderlag och gynnsammare bottenprofil.
Det var vid denna tid som Hovedbanegården i
Köpenhamn höll på att byggas, och den var
linjens naturliga utgångspunkt i väster. Efter ett
par svängar söderut går den över till Amager på
den bank med tillhörande regleringssluss som
bland annat i samband med torrläggningen av
öns västra del hade anlags något år tidigare.
Någon nämnvärd bebyggelse hade det inte hunnit växa upp därute, utan banan kunde fortsätta i
rak linje norr om Tårnby kyrka och ner under
vattnet. På Saltholm går den i dagen, kröker 30
grader söderut och dyker åter ner för att komma
upp söder om Limhamn. Där svänger den norrut
i rät vinkel, ansluter sej till Malmö- Ystads järnväg nedanför Malmöhus slott samt får förbindelse med Malmö C via Malmö V och hamnförvaltningens svängbro.
Kalkberget lämpar sej utmärkt för tunnelbygge,
säger Qvistgaard, och låter i huvudsak "bearbeta
sig med spett och hacka". Det kräver visserligen
invändig beklädnad men man kan välja mellan
både granit, järn och cement. Det relativt ringa
vattendjupet gör att maxlutningen kan begränsas
till 10 promille. Ovanjordssträckan över Saltholm är egentligen onödig eftersom den dubbelspåriga banan inte behöver ha någon mellanstation, men det underlättar starkt uttransporten
av den brutna kalkstenen att ha fyra öppningar i
stället för två. Eller åtta kontra fyra, förQvistgaard
vill låta fortsatta undersökningar avgöra om man
ska ha en dubbelspårstunnel eller parallella enkelspårs tunnlar. Däremot är han säker på att den 36
kilometer långa banan ska ha eldrift. Överföringen
av vattenkraftsbaserad elektricitet till Skåne var
på väg.
Qvistgaard avråder från en tunnel vid Sundets
norra del men skisserar ändå en sådan. Den måste
i så fall ligga söder om Helsingborg och Helsingpr eftersom den svenska stranden är så brant i
norr, menar han. Lutningen blir nu 17 promille
och ändå måste tunneln krökas närmast mynningarna. På svensk sida passerar den under Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg och ansluter till
Helsingborg-Billeberga öster om husarkasernen.
På själländska sidan blir det en vidlyftig kurva
söderifrån till stationen i Helsingpr, vilket gör att
de tåg som ska vidare mot Köpenhamn och
övriga världen måste vända.
Just den tänkta anslutningen i Helsingör un-
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Ohrts och Qvistgaards förslag
från 1912, danska sträckan och
infarten i Limhamn. Banan passerar under det kalkbrottsspår,
på vilket Länstrafiken nu utreder att lägga en pågatågsstation som ansluter till brospåret
i söder. Tekniskt hade "tunnelbanan" inspiration från en
annan sådan, den i New York.
Kartan har välvilligt tillhandahållits av Albrecht Qvistgaards
ättling Bengt Qvistgaard.

derstryker att Qvistgaards förslag närmast har
karaktären av en pensionerad privatmans funderingar. Han använder sej nämligen av en gammal
karta och har inte noterat vare sej den nya stationens tillkomst 1891 eller Kystbanenfrånår 1900.
Borde inte Jembanebladets sakkunniga redaktion ha informerat honom?

Franskt kapital
Det blev större tyngd i Qvistgaards förslag sedan
han hade lierat sej med ovannämnde Heinrich
Ohrt. Tillsammans föreslog de i oktober 1912 en
"tunnelbana" mellan Köpenhamn och Malmö.

De sade sej kunna räkna med stöd från franska
kapitalintressen, och Qvistgaards förslag hade
redan väckt livliga diskussioner, med politiska
övertoner, i Frankrike och Tyskland förutom i
Sverige och Danmark. Ja, det svenska intresset
vare gen tligen rätt måttligt. Tågfärj eförbindelsen
Trelleborg-Sassnitz hade nyss etablerats och var
ömtålig för konkurrens.
Ansökan gällde nu enkelspårstunnlar under
Drogden och Flintrännan om 5,1 respektive 7,9
km längd, och alltså en dagsljussträcka över
Saltholm. Tvärsektionen var cirkelrund med
6,3 m invändig diameter och för konstruktionen
lämnades olika alternativ: jämtub med betong103

skal, armerad betong eller murning med graniteller betongblock. Tunneln fortsatte på svensk
sida in under bebyggelsen i Lirnhamn, och en
station var anordnad strax öster om Hyllie kyrka.
Därefter fortsatte banan i en båge norrut mot den
nya centralbangård för Malmö som vid denna tid
planerades utmed Kontinentbanan.
1914 följde Ohrt och Qvistgaard upp sitt förslag med en regelrätt koncessionsansökan. Medan
remissbehandlingen hos SJ sniglade sej fram
hann första världskriget både börja och sluta.
1919 kom den ekonomiskt motiverade avstyrkan .
som blev vägledande för myndigheternas avslag.
Förslagsställarna presenterade visserligen en
bearbetning med sänkta kostnader och det franska banklöftet tycks ha funnits kvar, men tanken
rann ändå ut i sanden.

Nordlig, rörlig bro
Det skulle dröja till mitten av 1930-talet innan
det blev ny fart på Öresundsdiskussionerna. En
stark stimulans tycks de ha fått av den i maj 1935
invigda Lillebreltsbron. Teknisk tidskrift redovisar samma år ett förslag av två teknologer. Bara
ett examensarbete, visst, men med den store
brobyggaren Otto Lin ton som handledare och ett
bra uttryck för de nu aktuella tankegångarna. Det
sägs bland annat att den planerade tågfärjetrafiken
mellan Kristiansand och Hirtshals kräver svenska
motdrag.
Författarna avfärdar snabbt tunnelalternativet
- inte så konstigt med den handledaren - och
övergår så till att diskutera linjevalet för en bro.
Trafikpotentialen är förstås större i söder men
uppväger inte den högre kostnaden. En bank över
Saltholm hade gjort denna variant fördelaktigare, men som de anser att bron över både Drogden och Flintrännan ska ha en segelfri höjd av 42
meter måste Saltholm, om lutningarna ska vara
rimliga, passeras på tjugo meters höjd och det
kräver en dyr viadukt. Dessutom blir den nödvändiga tunnelanslutningen till Ho vedbangården
kostsam.
Det som förespråkas är följaktligen en bro
mellan Helsingborg och Helsing0r. Bropelarna
uppbär två parallella brobanor där den norra har
en 5 ,6 meter bred-det vill säga tvåfilig- körbana
samt både cykel- och gångbana. Järnvägen är
enkelspårig. För att spara vikt ligger syllarna
direkt på stålkonstruktionen, utan ballast. De två
primära genomseglingsspannen har en spännvidd av 240 meter, men med tanke på fartyg
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Förslag till brosträckning norr om HelsingborgHelsingfjr från 1935.

vilkas rigg sticker upp högre än 42 meter finns på
den svenska sidan ett rörligt spann inlagt. Lutningarna på ömse sidor är måttliga- 8,6 respektive 9
promille.
Bron går norr om Helsingborg och Helsing0r,
strax utanför tätbebyggelsen i dess dåvarande
utsträckning. Den senare staden rundas på ett
spår som har en triangelförgrening till säckstationen och banorna söderut. På Helsingborgssidan slår spåret från Öresund ett kort slag följe
med Västkustbanan genom Pålsjö skog men viker sedan söderut till en ny centralstation på
Olympia. Även Västkustbanan ansluts dit resandetågen mot Danmark norrifrån ska tydligen in på nya Helsingborg C och vända. Söderut
uppkommer två nya triangelspår när den kringgående banan ska kopplas på HHJ västerut, L&HJ
söderut samt spåret mot gamla centralstationen
som väl måste finnas kvar för hamn- och industritrafikens skull.

Motorväg huvudsaken
Diskussionen om fasta förbindelser tog efterhand ny fart. 1936 fick den sin tyngdpunkt i ett
förslag som lades fram av tre danska och tre
svenska anläggningsfirmor. Det var tydligen initierat från dansk sida och Öresunds bron utgjorde
bara östra ändpunkten i ett landsomspännande
danskt motorvägsnät som även innehöll en bro
över Stora Bält.
Alternativet med en bro i norr överväges och
förkastas. Det man främst trycker på är säkerhetsproblemen för sjöfarten men det anförs också att
"naturliga skönhetsvärden skulle bliva lidande"
genom en bro mellan Helsingborg och Helsing0r. Ännu snabbare avfärdas kompromissförslaget med en bro via Ven. På en karta finns emellertid båda alternativen skisserade. Järnvägen i

norr skulle utgå från Snekkersten och runda
Helsing0r och landa vid Gyhult, men norrifrån
vilket inte låter fördelaktigt för genomfartstrafiken. I Venalternativet svänger banan norrut från
Vedbreks station på Kystbanen, går i en rak linje
över södra delen av ön och landar vid Hillesborg.
Järnvägen kommer sedan in norrifrån mellan
Vadensjö och Säby stationer på före detta Landskrona-Ängelholm. Skulle kontinenttågen in på
säckstationen i Landskrona och vända? Vi kan
utgå från att skisserna inte var särskilt genomtänkta.
Det är alltså Köpenhamn-Malmö som gäller,
och som vanligt i sådana fall anförs den stora

lokala trafikpotentialen och de goda bottenförhållandena som argument. Bron startar på
dansk sida söder om Kastrups flygplats, mellanlandar på Saltholm och når Skåne på den i sammanhanget vanligaste landningsplatsen, nämligen skrotstenstippen vid Lernacken. Den ska ha
tio promilles maximilutning och en segelfri höjd
av 45 meter i de båda huvudfarlederna, Flintrännan och Drogden. På södra sidan av den
trefiliga vägbanan om 8,5 meter innerbredd finns
en 2,8 meter bred cykelbana, som på vissa ställen
breddas för att ge rum åt telefonhytter och uppehållsplatser "vid mindre cykelreparationer". På
norra sidan går det elektrifierade järnvägsspåret.

De sex konsortiernas förslag från 1936 hade Storströmsbron som en av sina modeller. I motsats till den
tänktes Öresundsbron elektrifierad, men kontaktledningenförefaller både låg och klen. Märk cykelbanan.
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På den bredare banken över Saltholm finns ett
mötesspår.
Bankutfyllnad i vattnet ordnas bara på korta
sträckor av hänsyn till vattengenomströmningen,
men det handlar inte främst om Östersjötorskens
överlevnad utan om att en sammanträngd vattenfåra inte ska ställa till strömproblem för sjöfarten. På de grundare avsnitten går bron på rundvalv av betong men i övrigt på stålbalkar, av plåt
vid spännvidder under femtio meter och av fackverk däröver. Bågbroar med 300 meters spännvidd leder över Flintrännan och Drogden. Bron
ska enligt danska normer klara lok med 22 tons
axeltryck.
Järnvägen går över till Amager på en klaffbro
med 15 meters segelfri höjd, rundar Vestre Kirkegård i en 500-meterskurva och ansluter 5,7 kilometer från Hovedbangården till den nationella
motorvägen. Innanför kusten på svensk sida ligger en tullstation kombinerad med hållplats Uärnvägens förtullning förutsätts dock i huvudsak ske
på Malmö C) och järnvägen fortsätter sedan
österut, huvudsakligen på bank. Den skär MalmöTrelleborgs järnväg i sned vinkel mellan stationerna Kulladal och Vintrie, och man förespråkar
att denna avlänkas via brospåret och kommer in
till Malmö C via kontinentbanan - i annat fall
tillkommer en kostnad av 350 000 kronor för en
planskild korsning. Anslutningen till kontinentbanan sker sedan med ett triangelspår vid Fosieby.
Järnvägsanslutningarna på den svenska sidan
kostar totalt 3,6 miljoner.

Trådbuss till Saltholm
"Imidlertid har de yderligere forvrerrede Kommunikationsforhold medfszsrt, at vi af praktiske
Grunde blev enige om att udarbejde Projektet ber
i Kszsbenhavn." Ja, det var inte så lätt att under
ockupationsåren upprätthålla det löpande samarbetet med den svenska ingenjörsfirman ASA,
så det projekt som N.J. Manniche presenterade i
mars 1941 har en klart dansk vinkling. Men
kriget hade alltså inte satt stopp för Öresundsplanerna och saken var knappast politiskt kontroversiell - tyskarna var ju aktivt intresserade av
förbättrade kommunikationer norrut i sitt nyordnade Europa.
Manniches förslag är en sänktunnellösning
och detta val har styrkts av den rådande situationen: "At man i disse urolige Tider af andre
Grunde vil foretrekke en Tunnel for en Bro er vel
udenfor al Tvivl." Inledningsvis redovisas förut106

sättningarna både i norr och söder. Vid en jämförelse kommer han till samma slutsats som
projektörer både före och efter honom: den kortare tunneln i norr blir svårare och troligen även
dyrare att bygga än den södra på grund av starkare ström, större djup och besvärligare geologiska förhållanden - stenkolsformationen kontra de välordnade kalksandslagren. I söder har
han undersökt två linjer. Båda utgår på Amager
från en punkt två kilometer norr om Dragör. Den
södra går raka vägen till en punkt söder om
Lernacken. Den norra, A-linjen, mellanlandar på
Saltholms sydspets och når skånsk mark vid
Sibbarp.
Det finns ett par viktiga skäl till att Manniche
föredrar det norra av dessa alternativ trots dess
något större längd. Hans förslag bygger nämligen på samma grundförutsättning som i 1936 års,
nämligen att det i första hand gäller en bilförbindelse. På banken över Saltholm kan bilisterna få dagsljus under två kilometer och man
sparar in anläggningen av några ventilationstorn.
Framför allt möjliggörs emellertid en exploate1940-talsförslag om att utnyttja Saltholmför olika
rekreationsändamål. Det enda som har förverkligats
är f ågelreservatet som nu i princip brer ut sej över
hela ön.

Krigserfarenheterna gör en
tunnellösning självklar, ansåg
N.J. Manniche 1941. Hans
sänktunnel skulle tillverkas av
betongelement med ungefär
samma teknik som används vid
det pågående bygget. Bilvägssektionen kräver omfattande
ventilationskanaler i motsats
till tågdelen, som dock inte är
elektrifierad.

ring av den 15 kvadratkilometer stora ön som
trots sitt läge strax utanför en miljonstad har
förblivit märkvärdigt outnyttjad. Nu skulle där
bli andra tider, med stor plage i öster, stugbyar,
kustsanatorium, hotell, campingplats, småbåtshamn och utsiktstorn.
Tunneln skulle innehålla en vägdel med tre
körbanor och ett enkelt järnvägsspår, åtskilda
med en vägg. För bygget föreslår Manniche anläggandet av en byggdocka vid varje landningsplats, det vill säga totalt fyra. Från dockorna
bogseras betongsegment ut i sjön och sänks på
plats. Segmenten får ytterdimensionerna 8 x 15
meter. När tunneln nått fram till dockan förvandlas denna till en del av själva uppfarten. Han
räknar med tre veckor för tillverkning av ett
segment och att hela tunnelbygget tar sex år.
Totalkostnaden beräknas till 120 miljoner kronor varav de båda statsjärnvägarna ska stå för 36
miljoner eller cirka 40 procent. Enkelspåret får

en kapacitet av två-tre tåg i timmen eller sextio
om dygnet tack vare ett mötesspår på Saltholm.
Den längsta, kapacitets bestämmande enkelspårssträckan blir cirka tio kilometer mellan Saltholm
och Skåne. Tunneln får en maximilutning av 10
promille. På Saltholm anläggs även en station
med ett särskilt sidospår men järnvägen får inte
monopol på persontransporterna dit, ty det förutses en trådbusslinje från Köpenhamn som beräknas få en miljon passagerare om året. För järnvägens del föreligger inga kalkyler om resandeantal eller godsmängd.
Även frågan om järnvägens landanslutningar
är knapphändigt behandlad. Men av översiktskartan framgår att järnvägen efter att ha korsat
Amager och kommit över på Själland svänger in
på Hovedbanegården söderifrån, medan den på
svensk sida har anslutning till Malmö-Trelleborg och Kontinentbanan. Kostnaden för dessa
anslutningar tycks inte finnas med i totalsumman.
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"Som tsaren"
Ett par månader senare inflöt i Ingeniöre? en
artikel som reste invändningar mot Manmche.
Den var författad av arkitekt Dan Fink och var på
sätt och vis mer järnvägsorienterad trots att det
fortfarande handlade om ett enkelspår och samma
allmänna uppläggning.
.
Fink konstaterar inledningsvis att den för Järnvägen idealiska sträckningen är rakast möjliga
linje mellan centralstationerna i Köpenhamn och
Malmö. Han prövar först att låta banan gå i en
båge österut från Hovedbanegården, underjordiskt korsa sundet till Amager söder om Langebro och följa Christianshavns befästningslinje
innan den viker av mot Öresund och siktar rakt på
Malmö, där den i sned vinkel når kusten under
Turbinkanalens mynning och slutar vid en nedsänkt perrong inne på Malmö C. Men han finner
själv den allvarliga invändningen: det korta avståndet från tunneln under hamnen till Hovedbanegården nödvändiggör en andra, kostsam
etage på stationen och en komplicerad anknytning till det övriga spårnätet.
.
.
Därför lanserar han ett alternativ som visserligen är längre men som ger flera förde~ar. Där
lämnar Malmöjärnvägen K0benhavn H. at andra
hållet utmed Boulevardbanen från vilken den
avvik~r vid N0rreport samt fortsätter i tunnel
under Gothersgade och hamnen, kommer en kort
stund upp i dagen på Christianhavns Frelled och
når vattenlinjen på samma ställe som i det första
alternativet. Denna bansträckning sneddar över
Saltholm ungefär mitt på ön och får antas ha en
station där, även om det inte utvecklas i den korta
artikeln.
Men den har fler stationer, hela fyra stycken på
sträckan genom Köpenhamn: under Kongens
"For jernbanetrafiken er den ideelle linief9ring den
lige linie mellem K9benhavns hovedbanegaard og
Malm9 centralstation. "
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Nytorv, vid Nyhavns mynning (flygbåtarnas
nuvarande tilläggsplats), på andra sidan hamnen
i Christianshavn samt i industriområdet öster
därom. Här handlar det alltså om en utbyggnad
av Köpenhamns S-banaochjärnvägenfårdubbla
funktioner. Han skisserar även en päronformad
fortsättning ut på Amager som berör Kastrups
flygplats.
.
Manneche säger i en kommentar att när Fmk
drar en rät linje mellan centrum av Köpenhamn
och Malmö "som hin russiske Czar" verkar det
bestickande, och att huvudpoängen med hans
egen utredning inte har varit att föreslå_ en viss
linjesträckning utan att visa den tekniska utförbarheten. Men de omfattande tunnelarbeten
inne i Köpenhamn som Finks förslag innebär
kostar mycket pengar. Om spåren samutnyttjas
med en S-bana kan man visserligen få bidrag från
annat håll till anläggningskos tnaderna men trafikblandningen kan skapa problem, och särskilt för
godstrafikens vidkommande är det int~ såpraktiskt att komma in på Boulevardbanen vid N 0rreport. Dessutom blir tunneln två kilometer längre
mellan Saltholm och skånska kusten vilket reducerar järnvägens kapacitet.

Kastrup komplicerar
Därefter tycks de offentliga diskussionerna om
fasta Öresundsförbindelser ha legat nere några
år. Det var knappast läge för sådana projekt under
krigets senare del och den första efterkrigstiden.
1952-53 hade dock det dansk-svenskakonsortiet överarbetat sitt förslag från 1936. Prioriteringen av en linje Köpenhamn-Malmö kvarstod
liksom det allmänna utförandet, men ändrade
förutsättningar krävde nya dellösningar. På
Amager hade brofästet förskjutits söderut med
tanke på flygplatsens förestående utvidgning.
Tunnelmynningen skulle nu ligga söder om Dragör - ja, hänsynen till den växande flygplatsen
gjorde nu att en h_?gbro över ~rogden bedömdes
som olämplig. A ven korsmngen med Kal ve:
bodsrännan planerades som tunnel, med tanke pa
den planerade utbyggnaden av Sydhavnen i Köpenhamn.
Ytterligare en förändring mot 1936 var att
prognoserna för motortrafiken hade skrivits upp
avsevärt. Därför hade antalet körfiler ökats från
tre till fyra, på bekostnad av cykelbanorna. Det
senare beklagades av KF-direktören och Nordenvännen Albin Johansson på ett stort dansktsvenskt teknikermöte på våren 1953: kunde det

inte i anslutning till bron ordnas en linbana för
cyklister?
Huvudförslaget var dock fortfarande en kombinerad förbindelse, med en elektrifierad, enkelspårig järnväg och mötesstation på Saltholm här förutsattes vissa invallningar ty på grund av
hela linjens förskjutning mot söder bara nuddade
~~n vid öns. södra spets. Genomgående godståg
tanktes tydligen vända inne i Köpenhamn eftersom inget direktspår planerades till banan mot
Roskilde. Däremot ritades en anslutning till
Amagerbanen på vars sydligaste del en tynande
godstrafik ännu bedrevs. På skånsk sida fanns
fortfarande spåranslutning till f.d. MTJ och triangelanslutningmotf.d.MKontJ, medandeframskridna planerna på en omläggning av f.d. MYJ
tydligen inte hade noterats. Direktgående "Bornholms pilar" Köpenhamn-Ystad var tydligen inte
aktuella.
Ett läge Helsingborg-Helsingpr fanns dock
fortfarande med i bilden, och konsortiet skisserade både bro- och tunnellösningar i ett läge norr
0!11 ~~äderna. Och stä?erna i norr ville inte ge upp
s_a ~att. Debatten krmg det nya förslaget blev
hvhg. _Ett tungt inlägg kom från stadsingenjör
Vedel 1 Köpenhamn som naturligtvis sade ja till
det sydliga läget men som ville ha en separat
godstrafikanslutning till Roskildebanan. Han
framförde också tanken på en direkt, linjerak
sträckning mellan sydligaste Amager och Lernacken, utan beröring av Saltholm. Därmed skulle
hela förbindelsen hamna så långt från Kastrup att
den kunde utföras som högbro, vilket troligen
blev billigast.
Konsortiets slutsats av debatten blev det bearbetade förslag som det lade fram i januari 19 54:
en ren vägförbindelse i söder, eventuellt kompletterad med en nordligjärnvägsförbindelse i ett
senare skede. En ren väglösning skulle bli nästan
dubbelt så billig som en kombinerad, tack vare
snällare krav på belastning och stigningar. Det
anfördes också att de danska och svenska statsbanorna hade visat ett ljumt intresse för en fast
förbi~delse. Men dessa protesterade omgående:
om bilarna kunde köra över men inte tågen skulle
de senares konkurrensläge försvåras starkt. DSB
föresprå~ade starkt en förbindelse vid Helsingpr.
Anslutnmgarna skulle bli korta och tågen skulle
komma in på Kpbenhavn H. "från rätt håll". SJ
förhöll sej mer indifferent i valet mellan Helsingborg och Malmö men lutade åt en brolösning i
norr. Med de spännvidder och bropelare som i så
fall var aktuella skulle emellertid marginalkost-

naden bli blygsam för att komplettera en järnvägsbro med några vägfiler.
. Det privata "1936-konsortiets" sista livsyttnng v~r en överarbetning som gjordes 1965,
under mflytande av och i konkurrens med 1962
års statliga utredning som behandlas närmare
nedan. Nu var kombinationen motorväg i söder
och dubbelspårig tågtunnel strax norr om Helsingborg-Helsingpr. Denna uppdelningsmodell
skulle visa sig seglivad.

Landgräns med Danmark
"Öresund är ett grunt vatten, och min känsla som
lekman, när jag försökte tänka igenom dessa
problem, var att en fast bank på dessa grunda
~atten borde vara billigare än en högbro. Sedan
Jag väl funderat på alternativen fasta bankar
framstod möjligheten att avstänga vattenutbytet
genom Sundet mellan Nordsjön och Östersjön
helt genom två bankar."
Att Ruben Rausing trots sitt erkända lekmannaskap kunde få presentera sin djärva ide i en
tidning som Dagens Nyheter hängde säkert samman med att han var en framgångsrik och aktad
industriman. Men projektet låg i tiden. Holland
hade ~yss beslutat om sin stora Deltaplan och en
ny Zmderseebank efter de svåra översvämningarna 1952.
. En bank strax söder om Helsingborg och Helsmgör beräknades kosta 210 miljoner. I söder
skulle det räcka med 170-195 miljoner för en
bank mellan Limhamn och Dragör, men ville
man bevara hamnarna i Köpenhamn och Malmö
behövde banken vika av längs kusterna och kostnaden skulle stiga till en halv miljard. Fast värdet
av den vunna marken skulle ändå betala investeringen. Mängder av värdefull mark skulle vinnas
för både lantbruks-, stadsbyggnads- och fritidsändamål. Dessutom skulle de delar av Öresund
som ändå bevarades - en djupränna från banken
i norr och öster om Ven till i höjd med Barsebäck
- fyllas med värdefullt sötvatten och bli ett billigare alternativ till den överföring från Vänern
som hade utretts redan 1943. Länspumpningen
skulle för övrigt klaras av på fem år. Hur järnvägar och bilvägar skulle dras mellan de båda
länderna går Rausing inte in på, men det skulle ju
inte erbjuda några särskilda tekniska problem.
.. Om det skulle visa sej omöjligt att torrlägga
Oresund, av försvarsskäl eller på grund av dess
ställ~ing __ so1;1 internationell farled, tänker sej
Rausmg anda en enkel bank i söder eller norr. För
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sjöfartens del skulle det då, på grund av strömmen, behöva anläggas en sluss. Rausing nämner
inte järnvägen särskilt men för den skulle det
erfordras en rörlig bro.
Rausing återkom på sextiotalet med sitt projekt. Vid denna tid fördes i Danmark en seriös
diskussion om att anlägga en rad stora poldrar på
landets grunda vatten, och diskussionerna om
dricksvattenreserverna hade fått ännu större dimensioner. Både Hamburg- och Ruhrområdet
sades stå inför en framtida vattenbrist, och en
utväg skulle då vara en in vallning av Östersjön nu alltså dammar även i Stora och Lilla Bält som genom tillrinningen rätt snart skulle förvandlas till en sötvattensjö. Miljödebatten i allmänhet och diskussionen om fasta Öresundsförbindelsers miljöeffekter har onekligen utvecklats sedan dess.
Högbroar och undervattenstunnlar är dyra konstruktioner medan bank är förhållandevis billigt
på måttligt vattendjup, däri hade Ruben Rausing
rätt. Lågbro kostar heller inte så mycket. Ett
annat förslag som ventilerades i pressen vid
denna tid var just att bygga hela förbindelsen som
lågbro. Sjöfarten då? Jo för den skulle det på
Saltholm sprängas en kanal som järnväg och
bilväg fick dyka under!

Krupps bro
De nordskånska och nordsjälländska intressena
kunde rimligen inte tyst foga sej i förslagen om
en fast förbindelse i söder. För långväga resenärer blir ju en övergång vid Sundets smalaste del
cirka femtio kilometer kortare och på färjorna har
både tåg- och biltrafiken alltid varit intensivare i
norr. I mitten av 1950-talet hade ansamlingen av
bilar och järnvägsvagnar blivit ett akut problem
i både Helsingborg och Helsingör sommartid. Så
ett konsortium med kommunal uppbackning formulerade 1956 ett förslag till fast förbindelse.
Tunnelalternativet utmönstrades, på grund av
vattendjupet och ventilationsproblemen men
också för att en bro med sin vida utsikt erbjuder
såmycketstörrereskvalitet-kanskeförstagången
som detta argument kom upp i Öresundsdebatten.
Nytt är även påpekandet att bron förutom trafiken kan bära el- och telekablar samt kanske
också ledningar för export av svenskt dricksvatten. Samt att bron ska ha fyra vägfiler. Även
cyklister och fotgängare är väl tillgodosedda
med dubbelriktade cykelbanor och trottoarer.
Tågen får som tidigare nöja sej med ett spår. Med
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dessa förutsättningar har förslaget utformats, och
eftersom detta gjorts av firma Krupp är det naturligt att det handlar om en stålbro.
Karakteristisk är uppbyggnaden med sidobroar
och mellanliggande huvudbro. De förra har brobanan i överkanten och en genomgående spännvidd av 100 meter i det grundare strandvattnet.
Huvudbron har en segelfri höjd av 45 meter
vilket eliminerar behovet av klaff, brobanan ligger i fackverksbalkens underkant och de fem
spannen har vidden 238-306-340-306-238
meter. Alla trafikleder ligger i samma plan vilket
sägs förbilliga tillfarterna. Järnvägsspåret är i
mitten. Man har rådfrågat expertis från Deutsche
Bundesbahn som anger kapaciteten på den 5,5
kilometer långa bron till 70-80 tåg per dygn även
om man har en enda blocksträcka. Ökar trafiken
till denna volym kan det långa blockfältet indelas
i kortare, och därmed sägs ett enkelspår räcka för
överskådlig tid. På svensk sida har järnvägarna
vid denna tid hunnit elektrifieras men på broschyrens illustrerande teckning saknas kontaktledning
över det framrusande dieseltåget.
Kostnaden för en bro i norr sägs vara hälften
mot en motsvarighet i söder, 148 mot 300 miljoner, och dessutom blir anslutningarna billigare
genom närheten till befintliga bil- och järnvägar.
De löst skisserade järnvägsanslutningarna på
ömse sidor är enkelt utformade. På Själland når
järnvägen K ystbanen strax söder om Snekkersten
efter att ha rundat Helsingpr. Kontakt saknas
med Nordbanen och ingen enkel lokaltrafik blir
möjlig till centrala Helsingpr. På skånsk sida
ansluter brospåret till Västkustbanan vid Gyhults
före detta hållplats men ett bispår som går i en
snäv kurva medger tågtrafik ner till Helsingborg
F.

Statsmakterna ingriper
Hittills hade alla initiativ till fast Öresundsförbindelse varit privata. Nog hade man förutsatt
medverkan, ibland även finansiell, från danska
och svenska staten men det var enskilda och
företag som hade ritat och utrett.
- Nej, frågan om fast Öresundsförbindelse är
inte direkt aktuell, svarade statsutskottet 1952
som svar på ett par riksdagsmotioner. Och riksdagen avslog förslaget om en regelrätt statlig
utredning men vissa kontakter skulle tas med
danskarna. Bland annat Nordiska rådet tryckte
dock på, och 1954 tillsatte de båda regeringarna
varsin delegation. Öresundsdelegationerna arbe-

tade i åtta runda år och 1962 kom alltså deras
omfattande utredning. De privata initiativtagarna
hade oftast haft en specifik ide som de drev, med
en konkret teknisk lösning och ett konkret geografiskt läge. Staterna hade intresse av en allsidigare utredning och även resurser till en sådan. I
och med 1962 års utredning var det staterna som
drev frågan. Privata projekt blev i fortsättningen
närmast krumelurer i marginalen.
1962 års utredning granskade mer eller mindre
grundligt hela tolv alternativa sträckningar: tre i
söder, tre i mitten och sex i norr - och därtill
några varianter. I första omgången gällde det
dock att sortera bort de mindre realistiska förslagen.
Dit hörde ideerna om en förbindelse över mellersta Öresund. En linje med broar via Ven skulle
utgå från Vedbrek vid Kystbanen och landa en
mil norr om Landskrona, men utredningen konstaterar att järnvägsanslutningen på det skånska
fastlandet var besvärlig att lösa. Och Riksantikvarieämbetet vände sej bestämt emot ett sådant
intrång på Ven. Ett alternativ där järnvägsanslutningen var enklare fast inte fullgod var en
tågtunnel från Skodsborg direkt till Landskrona,
men den skulle bli sjutton kilometer lång och
kosta därefter.Även det tredje mellanalternati vet,
med en kombinerad tåg- och vägbro, skulle utgå
från trakten av Skodsborg sedan danskarna sagt
nej till Tårbrek. Här blev dock sträckan tjugo
kilometeroch vattendjupet varrelativt stort. Därtill hade sjöfartsmyndigheterna invändningar mot
en bro i det läget.
Går vi norrut bedömdes även en bro mellan
Råå och Snekkersten vara till men för sjöfarten
och de själländska anslutningarna besvärliga att
åstadkomma i den täta bebyggelsen. Ännu längre
åt norr övervägdes först en bro mellan Pålsjö och
Marienlyst, men i både Helsingborg och Helsing0r
ansågs att ett sådant läge skulle begränsa städernas expansion så linjen försköts 700 meter vidare
norrut till H0jstrup-Sofiero. Bästa läget för en
tågtunnel var närmare respektive stadscentrum.
Mellan Köpenhamn och Malmö slutligen sorterade utredningen bort alternativen med en ren
motorväg som i väster skulle landa vid eller söder
om Dragör. I Saltholmsalternativet tittade man
på två varianter. Enligt den ena skulle det skånska landfästet bli i kanten av Kockums varvsområde och inte långt från Malmö V. Därmed
skulle man slippa den tids- och kostnadskrävande krök runt Malmö som drabbar alla brooch tunnelförslag som söker sej över södra Öre-

1962 års statliga dansk-svenska utredning gjorde
en mycket grundlig inventering av lägen för och
utformningar av en fast förbindelse.

sund där det är smalast, vid Limhamn. Stadens
hamn- och trafikmyndigheter hade emellertid
starka invändningar.
Därmed återstod som huvudalternativ de lägen
som de flesta förslag ungefär har brukat hamna
på: strax norr om Helsingborg-Helsingör, strax
söder om Köpenhamn-Malmö.

Dubbeltunnlar i söder
Det anges inte om svensk vänstertrafik eller
dansk högertrafik skulle gälla på dubbelspårig
järnvägsförbindelse. Däremot skulle man köra
till höger på motorvägsbron - Sverige hade ju
vänstertrafik ännu.
Sjöfartsmyndigheternas åsikter har berörts ett
par gånger. Förutom trafiken i närheten av hamnarna har man fått ta hänsyn till att Öresund är en
internationell farled med regler som bland annat
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stipulerades när den danska Sundstullen upphävdes 1857. Utredningen anslöt sej till den danska
uppfattningen att det krävdes 55 meters segelfri
höjd vilket skulle skapa lutningsproblem för en
järnvägsbro, särskilt i det norra läget. Utredarna
försökte begränsa maxlutningen till 14 promille
men tvingades i vissa fall acceptera 17. I tunnelalternativen begränsades fria höjden till 5,5 meter.
I det södra alternativet fickjärnvägen ta till sin
maximilutning redan på sträckan mellan Hovedbanegården och Sundet. Bron över Kalveboderne
skulle nämligen ha en segelfri höjd av 26 meter.
Däremot kunde man inte ha en bro mellan Amager
och Saltholm. Det gällde inte bara hänsyn till
sjöfarten utan också till flyget på Kastrup som
inte ville ha höga bropelare i närområdet. Tågen
och bilarna (inklusive cyklarna) tänktes ha skilda
tunnlar. I tågtunneln behövdes ingen ventilation,

inte ens vid dieseldrift. På Saltholm skulle det
finnas en station med förbigångsspår. Den 6,9
kilometer långa bron vidare till Skåne skulle ha
ramper med 15 promilles stigning. Den avsågs
att byggas i stålfackverk och mittspannet tänktes
ha en spännvidd av 330 meter. På skånsk sida
gick järnvägsanslutningen i detta förslag, som i
så många andra, tillFosieby station påKontinentbanan. En anslutning till den planskilt korsade
Malmö-Trelleborgs järn väg var inte längre aktuell.
Som variant undersöktes ett tunnelalternativ
även på den östra delen. Även här förutsågs skilda tunnlar för väg och järnväg, med tågtunneln i
söder. Nu var dock sträckan så lång att även
järn vägstunneln behövde ha ventilationstorn, fem
stycken.

1962 års utredning: anslutningar för järnväg och motorväg norr om Helsingborg.
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Olika projektörer har ofta visualiserat sina förslag. 1962 års statliga utredare tillhör de mer romantiska.

Norra läget
Den mellan Helsingborg och Helsing~r utredda
tågtunneln skulle bli 5,2 kilometer. Inklusive
landanslutningarna blev linjen 8,1 kilometer.
Den dubbelspåriga tunneln skulle ha cirkulärt
tvärsnitt och enligt huvudvarianten utföras i armerad betong med svetsad stålmantel. Tillverkningen kunde då ske i docka varefter segmenten
bogserades på plats och sänktes i en iordningställd ränna. Varianten med borrad bergtunnel
studerades inte närmare. Den skulle få förläggas
betydligt djupare och därmed bli närmare 20
kilometer lång, men ett överslag gav vid handen
att den trots det inte skulle kosta stort mer än
sänktunneln, så utredningen ville inte avskriva
tanken för all framtid.
En underjordisk station skulle anläggas under
plattformarna på bangården i Helsing~r och tunneln skulle på sin utfart delvis gå "en våning"

under Hombrekbanen. På skånsk sida skulle den
komma in i en sydgående kurva och gå "förbi
färjestationen in till Hälsingborg C". Det låter
logiskt, men det märkliga är att utredningen inte
närmare beskriver hur denna dubbelspåriga, troligen elektrifierade anslutning egentligen skulle
se ut, med tanke på hur "bangårdseländet" hade
stötts och blötts i den helsingborgska debatten.
Skulle det fortfarande gå en gubbe med röd
flagga framför tågen?
Det antyds att den föreslagna järnvägsförbindelsen kan "användas av specialtåg för
överföring av bilar" men terminalplatser har inte
skisserats, vilket nog hade varit önskvärt.

Kringgående bana?
Men även brolösningar hade alltså studerats i
HH-läget: en motorväg mellan H~jstrup och
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Sofiero kombinerad med enkelspår alternativt
dubbelspår. I det senare fallet tänkte man sig två
plan med järnvägarna i det undre, vilket skulle ge
dem en maximal stigning av 14,2 promille. Skulle
segelfria höjden behöva ökas till 67 meter - för
att släppa genom de största fartyg som kunde
vara aktuella - uppgick dock stigningen till 16
promille. Nöjer man sig med ett spår, som då
ligger mellan körbanorna, blir stigningen 13,2
promille.
Även för järnvägsanslutningen i Helsing(Z)r skisserades två alternativ. Det ena hade en delvis
underjordisk sträckning till plattformar under de
befintliga, ungefär som i förslaget med Öresundstunnel. Det andra innebar en bana i en vid halvcirkel kring staden ner till Espergrerde station på
Kystbanen. Lokal tågtrafikHelsingborg-Helsing(Z)r skulle bli omöjlig och linjen förlängas, men
banan kunde ges fördelaktiga kurv- och lutningsvillkor. På svensk sida tänktes dels en anslutning
till Västkustbanan ungefär vid Gyhults f.d. hållplats, dels ett spår ner till centralstationen.
Det var också detta som blev utredningens
huvudförslag: en kombinerad förbindelse med
fyra körbanor och enkelspårig järnväg, utformad
som högbro mellan H(Z)jstrup och Sofiero. På det
senare stället stod länge en skylt om att detta var
startpunkten för Öresundsbron.
1962 års utredning arbetade länge men gjorde
alltså en grundlig genomgång av problemet och
undersökte många alternativa lösningar. Rena
motorvägslösningar övervägdes men huvudförslagen innebar både bilar och tåg. Ja, man
kunde fortfarande tänka sej att ge plats för cyklar,
till en extra kostnad av 70-80 miljoner kronor.
Någon förvånas kanske över att man trodde sej
kunna få cyklister i de långa tunnlarna, men
faktum är att även de tunnlar som efter andra
världskriget ritades för Engelska kanalen hade
plats för cykelbanor.

"Örestad"
En av reaktionerna på Öresundsdelegationernas
utredning kom från den danske ingenjören Niels
J. Gimsing. Genom att förskjuta den föreslagna
KM-linjen två kilometer norrut skulle förbindelsen komma så långt från Kastrups flygplats att
det blev möjligt att utforma den som högbro även
över Drogden. Flyttas flygplatsen till Saltholm
kan den samsas med Drogdenbron vid en placering på öns södra del, fast då får väg och järnväg
gå i tunnel under startbanorna.
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En av poängerna med att ha bro hela vägen var
att en utbyggnad i takt med trafikens växande
krav skulle bli enklare och billigare. Det var
"bara" att bygga på bropelarna i sidled och sedan
lägga på fler spår och motorvägsfiler. För när
bron väl är på plats kommer den att generera
mycken ny trafik som är svår att beräkna från
början, menade Gimsing. På skånsk sida skulle
bron landa strax söder om Ön i Limhamn och
järnvägen följa MLJ in till Malmö C. Facktidningen Ingeni(Z)ren var positiv när den jämförde delegationernas klumpiga stålfackverk med
Gimsings rena brobalk: "en grim bro (ville) stå
som en evig skamst(Z)tte over dansk brobygningskunst". Dittills hade de estetiska synpunkterna
varit tunnsådda i diskussionerna.
Gimsings tankar om en väldig framtida trafikökning kan sägas vara typiska för stämningarna
på det utvecklingsoptimistiska 1960-talet. Ett
ännu tydligare uttryck för detta var den plan för
en sammanvuxen "Örestad" som entusiastiskt
förkunnades av arkitekterna Peter Broberg och
Sven Langhans. Örestad blev för en tid ett närmast magiskt begrepp i debatten och har fortfarande sina avtryck i företagsregistret. (Ute i
Östraby på skånska bondlandet ligger till exempel Örestads Industri & Hushållsmaskiner AB.)
I Broberg och Langhans stora perspektiv får
Örestad 5-6 miljoner invånare år 2050 och då
behövs det fasta förbindelser i både norr och
söder.
Men även i mitten, närmast tyngdpunkterna
och så nära som möjligt den räta linjen Hamburg-Stockholm, och det var där de ansåg att
man borde börja. Broberg och Langhans förslag
går ut på en rak förbindelse från norra Amager
via Saltholms nordspets till halvön Vikhög fyra
kilometer sydöst om Barsebäck. Det är mycket
motorvägsorienterat och föga sägs omjärnvägsanslutningarna, men det konstateras att Kävlinge
blir en knutpunkt på den skånska sidan. Öresundsjärn vägen kommer in dit från söder, parallellt
med Västkustbanan. Författarna nämner också
att det finns en järnväg därfrån till Örtofta på
södra stambanan, men det visar att deras kunskaper i ämnet inte är helt fräscha. Spåret var vid
denna tid kapat mellan Kävlinge station och
Glaceläderfabriken, och industrispåret därifrån
på den f.d. tertiärbanan lämpade sej knappast för
tung internationell trafik.
En variant av "mittlinjen" var den sträckning
med landfäste söder om Lomma som den visionäre
länsarkitekentEbbe Borg lanserade ungefär sam-

Åtta miljoner invånare ville Broberg & Langhans ge plats för i Örestad. Varje skrafferad ruta tänktes ha en
folkmängd av cirka 100 000. Då förstår man att det behövdes tre fasta Öresundsförbindelser.

tidigt. Öresundsförbindelsens slutning till Södra
stambanan tänkte han sej i Uppåkra alternativt
Stångby.

Atmosfärisk drift
Det fanns på 1960-talet fler som hade storslagna
visioner. En var kommunikationsforskaren Jan
Henriksson på KTH.
Atmosfärisk drift enligt rörpostprincipen är en
gammal och i någon mån prövad ide i järnvägshistorien. Vid sexti talets mitt var den föremål för
nytt intresse. Man räknade på kostnaderna för ett
"Tube train" på sträckan Boston-New YorkWashington och sedan på ett liknande system för
det stockholmska Järvafältet som stod inför exploatering. Och kunde inte detta vara något även
för Öresund?
I så fall skulle resan Köpenhamn-Malmö bara
ta tio minuter, inklusive 3,3 minuters uppehåll
under flygterminalen i Kastrup. Topphastigheten
skulle nämligen vara 540 km/h. Liksom i 1872
års förslag till kabeldrift mellan Helsingborg och
Helsingör skulle kraften finnas i ändarna medan
skyttel vagnarna passivt sögs fram i det tättslutande
stålröret. (Vid maskinhaveri skulle en hjälpmotor
ombord på tåget driva fram detta med hjälp av en

fläkt.) För att eliminera vibrationer skulle både
rälsen och hela röret vila på bäddar av luftfyllda
plastkulor.
Som sagt var, på 1960-talet fanns det visionärer.
Under dess sista år lade Christiani & Nielsen
fram ett förslag till vägtunnel under Drogden
med inte mindre än tolv körfiler!

Tunnelfärja
"Två fasta förbindelser, en i HH och en i KM,
(skulle) kunna utföras till lägre sammanlagd kostnad än en förbindelse i Amager-Barsebäck-linjen." Därmed avfärdas det senare förslaget. Så
sker i en ny tvåstatlig Öresundsutredning som
kommer 1967, alltså redan fem år efter den förra.
Men innan vi går in på dess konkreta förslag ska
vi redovisa ett annat av dess avfärdanden.
Det gäller "tunnelfärja". För Engelska kanalen
började den lösning framtona som nu är förverkligad, det vill säga dubbel järnvägstunnel med
vanlig tågtrafik men även specialtåg för bilar.
Sune Hellroth vill i en artikel 1965 tillämpa
denna modell även på sträckan KöpenhamnMalmö. Syftet är närmast att få ner de totala
investeringskostnaderna för en fast förbindelse
och därmed frigöra kapital för andra angelägna
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projekt. Hellroth menar att överföringskapaciteten
blir lika stor som i Öresundsdelegationernas prognos för biltrafiken på en bro, nämligen sju miljoner överfarter om året. Som linjesträckning förutsätter han 1964 års KM-förslag men går inte in
på frågan om terminalernas läge.
1967 års utredning är alltså kritisk. Visserligen
finner den att bilisternas tidsförlust bara blir två
minuter med femminuterstrafik och 100 km/h,
men under lågtrafiktid har man förstås inte råd
med en sådan tågtäthet och i semesterrusningen
skulle det också bli längre väntetider. Och år
2000 väntas kapacitets bristen bli ännu mer trängande. Därmed behöver det då byggas även en
motorvägsförbindelse, och biltågsinvesteringama
(dubbeldäckade vagnar, terminaler omedelbart
innanför Amagers strand respektive norr om
Vintrie station på f.d. MTJ) får en relativt kort
avskrivningstid. Slutsatsen är att lösningen inte
erbjuder tillräckliga ekonomiska fördelar.

Spår runt Helsingborg
Vi har därmed refererat ett par kritiska reaktioner
på 1962 års utredning. Det kom fler, inte minst i
den omfattande remissrundan. Resultatet blev
alltså en ny utredning som arbetade från 1964 till
1967.
Vad är då annorlunda i den nya utredningen?
För järnvägens del kan bland annat konstateras
att man inte räknade med att de själländska
huvudlinjerna skulle elektrifieras inom överskådlig tid, varför förbindelsen skulle ordnas för

dieseldrift med lokbyte i Malmö respektive
Helsingpr. Vad KM-linjen beträffar skulle den
nu landa något sydligare och ingen station skulle
anläggas i trakten av Limhamn. Tre nya ankomstspår behövdes på Malmö rangerbangård och viss
utbyggnad förutsattes av Lundavägens och
Fosieby bangårdar.
I HH-läget hade man nu funnit att en sänktunnel
kunde ligga fyra meter högre än tidigare planerat,
vilket mildrade lutningarna till cirka 11 promille.
Vidare hade Helsingborgs kommun, förståeligt
nog, underkänt lösningen med ett dubbelspår i
ytläge mellan tunnelmynningen och Helsingborg C. För att minska landtunnlarnas längd på
båda sidor av Sundet hade därför hela Öresundstunneln förskjutits en kilometer söderut vilket
kortade avståndet mellan de båda stationerna
med halvannan kilometer. Den underjordiska
personstationen i Helsingpr hade då förskjutits
något åt söder. Spåret skulle komma i dagen vid
Grpnnehavevej och sedan få 15 promilles stigning upp till brofästet samt en minsta kurvradie
av endast 300 meter.
Det är klart att Öresundsförbindelsen skulle
kompliceras av mötet med den trassliga bangårdssituationen i Helsingborg. Det huvudalternativ
som utredningen fastnade för var att i öster låta
sänktunneln fortsätta som bergtunnel genom landborgen till Gyhult där en ny station skulle anläggas. För järnvägstrafiken söderut skulle det då
erfordras en kringgångslinje öster om Helsingborg söderut till Ramlösa.
En eventuell dansk bil tågsterminal skulle ligga
invid Nordbanen, med ett särskilt enkelspår till

En tågtunnel med denna sträckning var DSB och SJ villiga att bekosta 1969. Märk bangården vid Lundsgård.
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Nästa gång som frågan aktualiserades var det ett
nytt Helsingborg C under Kärnan som gällde.

den nya tunnelstationen. På skånsk sida föredrogs ett läge vid Lundsgård på kringgångslinjen. Det uttalas att signalerna på en dubbelspårig Öresundsförbindelse bör utformas för både
höger- och vänstertrafik.

Statsbanorna agerar
Inte heller 1967 års Öresundsutredning ledde till
något konstruktivt beslut. I det läget kom DSB
och SJ med ett överraskande utspel: Vi bryr oss
inte om de stora Öresundspaketen. Vi bygger
själva en enkelspårig tågtunnel mellan Helsingborg och Helsing0r, finansierad genom ordinarie
anslagsäskanden. För SJ:s del skulle den årliga
investeringskostnaden ändå bara bli hälften av
vad som krävdes för pendeltrafiken kring Stockholm.
Den lågprislösning som var aktuell förutsatte
ett tunnelrör som del vis vilade på bottnen, vilket
därmed minskade största djupet till -20 meter
och påverkade vattengenomströmningen. Vi fick
den dittills häftigaste miljödebatten kring Öresund. Än mer negativt för projektet torde dock
chefbytet i SJ ha varit. Erik Upmark hade omsider engagerats för en fast förbindelse men hans
efterträdare Lars Peterson visade allt större kallsinne, och ville i stället satsa på direktfärjorna till
Tyskland. Då hjälpte det inte att den danske
trafikministern Ove Guldberg drev på i frågan.

Förhastat beslut
I maj 1973 beslöt den svenska riksdagen att på
svensk bekostnad bygga en motorvägsbro mellan Köpenhamn och Malmö samt att med Danmark dela kostnaden för en enkelspårig tågtunnel
mellan Helsingborg och Helsing0r. Förbindelserna skulle stå klara 1985. Återigen fanns ett
klart samband med utvecklingen kring Engelska
kanalen. Samma år fattade engelska och franska
regeringarna beslut om en tågtunnel. Men det
blev ingen Kanaltunnel den gången, och heller
ingen fast Öresundsförbindelse. Som så ofta i
projekthistorien kring Öresund hade utvecklingen
infört nya och komplicerande moment i processen.
Det som senast hänt var främst att frågan om
Öresundsförbindelsen fastare hade knutits till en
flyttning av Köpenhamns flygplats från Kastrup
till Saltholm. Danskarna hade 1969-70 fattat ett
slags principbeslut om detta. Det var ett stort och
dyrt projekt och samtidigt fanns beslut om att
bygga en kombinerad väg- ochjärnvägsbro över
Stora Bält. Det var under insikt om dessa stora
danska åtaganden som svenskarna kom med sitt
"generösa" bud.
De hade då nekat att medverka till anläggningen av själva flygplatsen, trots att denna väntades få stort underlag även på skånsk sida. Inte
minst på grund av flygplatsen ansågs det nu inte
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Köpenhamns flygplats skulle flyttas till Saltholm som förstorats genom omfattande utfyllnader.

räcka med med fyra vägfiler. Mellan Amager och
Saltholm skulle det från början krävas sex och
den fyrfiliga fortsättningen till Skåne beräknades
slåikapacitetstaket 1990. Och då skulle kollektivtrafiken ändå separeras.
Vad denna beträffar presenterades tre alternativ. Billigast var bussar på egen tvåfilig väg
omedelbart intill bilarnas bro och tunnel. Men
man hade också räknat på S-tåg, med allmän
köpenhamnsk standard och dito elsystem men
åtta vagnståg med en total längd av 162 meter och
en vikt av 430 ton. Eftersom inga andra tåg skulle
trafikera bron kunde den ges samma lutning som
vägdelen, 35 promille.
Tre varianter skisserades för anslutningen till
Köpenhamns övriga S-banenät: längs K0gebugtbanen, längs västra eller utmed östra Amager.
Tidigare planerade högbroar (eller svängbroar)
över Kalveboderne var nu borta - det ansågs nu
räcka med sju meters segelfri höjd. Förhållandena i Köpenhamns hamn hade förändrats. I
Malmö skulle S-banan först gå österut till en
hållplats, Malmö Syd (med drive in-parkering)
för att sedan följa Inre ringvägen (som för övrigt
fortfarande har ett spårreservat!) och så vända
norrut i tunnel till en ändstation vid Triangeln.
Fast man kunde också tänka sej en fortsättning
till Lund. Man var inte blyg av sej under "rekordåren".
Ännu mer fantasieggande var emellertid det
tredje och sista alternativet till kollektivtrafiklösning mellan Köpenhamn och Malmö - sväv118

tåg. Sedan 1966 fanns en provbana med den
tekniken söder om Paris och Aerotrainbolaget
hade etablerat en liten skandinavisk filial. För
Öresunds del tänkte man sej svävtåg med 40
meters längd och en vikt av 40 ton. Deras bana
kunde gå intill körfilerna men på brosträckan var
en variant att lägga den i lådbalken under motorvägen. "Svävtågstekniken befinner sig fortfarande
på utvecklingsstadiet", konstaterar man dock.
För de "riktiga" tågens del gällde fortfarande
det norra läget. DSB och SJ utredde saken i ett par
omgångar och kom, efter bland annat kompletterande bottenundersökningar, 1972 fram med förslag till enkelspårstunnel. Det nya var anslutningen i öster. Tillsammans med Helsingborgs
kommun hade man utvecklat en plan som samtidigt löste "bangårdseländet", nämligen med en
nord-sydlig tunnel i landborgen och en personstation någonstans under Kärnan. Rulltrappor
och snedhissar skulle föra upp till markytan.
Det var denna kombination, med motorväg i
söder (utan specificering av kollektivtrafiklösningen) och tågtunnel i norr, som riksdagen
sade ja till 1973. Men danskarna sade ingenting.
De hade börjat tänka om när det gällde flygplats
på Saltholm.

Biltåg, bergtunnel
Det blev alltså ingen fast förbindelse. I stället
blev det en ny utredning, SOU 1978:18. I norr
gjordes grundliga undersökningar av hur olika

tunnelvarianter skulle anslutas till Helsingborg
och Helsingör, men det ur järnvägssynpunkt
egentligt nya i utredningen var en studie av en
tunnel i söder, med eller utan biltåg, i högt eller
lågt läge. Om kopplingen till vägtrafiken släpptes fanns det, sade man, ingen anledning att
utföra någon del av förbindelsen som bro.
Anslutningen på dansk sida är den gängse,
med en kurva norrut till K0benhavn H för persontågen och en direktanslutning västerut för
godset. Även i Sverige går man den "vanliga"
vägen, det vill säga fram till Fosieby. Det påpekas emellertid att Malmö rangerbangård inte
kan svälja den ökade godstrafiken och att det är
svårt att hitta plats för en ny på närmare håll än
strax söder om Eslöv. I så fall måste Lunds
bangård byggas om och ett tredje spår anläggas
därifrån till Arlöv. Konsekvenserna blir alltså
betydande.
Eventuella bil tåg kräver för det första en annan
lastprofil, med den fria höjden ökad från 5,5 till
6,6 meter. Terminalerna behöver ha fyra 800 m
långa lastnings- och lossningsspår plus ett antal
depåspår och en total yta av 90 hektar. I väster
kan en sådan terminal ligga på Västamager, i
öster utpekas åter trakten av BunkefloNintrie.
En fullortsborrad bergtunnel (dubbelrör med
pilottunnel) skulle med en maxlutning av 10
promille bli 18 kilometer lång. Skillnaden skulle
bli betydande för den tänkta mellanstationen i
Kastrup, som med en bergtunnel skulle få ett
avsevärt djupare läge.

Ett nytt klimat
När 1978 års Öresundsutredning publicerades
var den i viktiga avseenden redan överspelad. De
optimistiska sextiotalsstämningarna hade punkterats av oljekrisen med dess störningar i den
ekonomiska tillväxten. De tidigare trafikprognoserna reducerades starkt, och den svenska godsoch personstrafiken med kontinenten som destination tenderade att förskjutas från Öresund och
till direktförbindelserna med Tyskland och
Jylland.
En annan viktig förändring var att miljöfrågorna
med full kraft intog politiken i både Danmark och
Sverige. De fortsatta Öresundsprojekten har alla
haft mycket omfattande miljökonsekvensbeskrivningar, om en förbindelses effekter på bottnen i
Sundet och vattenkvaliteten i Östersjön, om buller, om trafikens emissioner. Nästan alla tidigare
KM-projekthadeutnyttjatSaltholmsommellan-

landning, ibland kopplat till en omfattande exploatering av ön för fritids- eller flygändamål. I
stället blev nu Saltholm naturfredat (1983) och
de fasta förbindelserna fick i fortsättningen hålla
sej på behörigt avstånd för att inte störa fågelliv
och annan natur.
En annan miljökonsekvens i det nya debattklimatet var att järnvägens betydelse ökade, inte
nödvändigtvis i praktiken men väl i den politiska
retoriken. Det var inte längre gångbart att lägga
fram förslag till fast förbindelse där järnvägsspåren utelämnades eller sköts på en obestämd
framtid. Men trots de miljöhänsyn som togs eller
förespeglades hade den allmänna opinionens
entusiasm för fasta förbindelser svalnat, och broanhängarna arbetade ofta i motvind. I Sverige
framtvingades ett landsomfattande rådslag inom
socialdemokratin. Utvecklingen var likadan i
Danmark, och socialdemokraterna där tog ställning för en bro först sedan de insett att staden
Köpenhamn höll på att hamna i bakvattnen och
behövde allmän stimulans.

"Spara 17 miljarder"
Det är Helsingborg-Helsing0r och KöpenhamnMalmö, med utvikning nertill Drag0r-Lirnhamn,
som i allmänhet har gällt under de tolv decenniernas planer på fasta förbindelser. Men det fanns
utöver de flyktiga diskussionerna om en Venlinje
åtminstone ett undantag: Jan Erik J arlås envetna
kampanj för ett mellanläge, en tågtunnel mellan
Barsebäck och exempelvis Tårbrek norr om Köpenhamn. Han presenterade iden i en skrift med
den anslående titeln "Tunnel Öresund mellan
Barsebäck och Danmark spar 17 000 000 000: -",
och den största uppmärksamheten hittills väckte
han nog i samband med koncessionsnämndens
hearing 1992.
Det är just mellanläget Jarlås ser som poängen
med sitt förslag. Han har funnit att Barsebäck
ligger vid (bil)trafiktyngdpunkten på skånsk sida
och jämfört med alternativen ger tidsvinster i de
flesta relationer. Sin närmaste inspiration tycks
han ha från den japanska Seikantunneln till
Hokkaido där 54 kilometer drivits med fullortsborr i dåligt berg.
Ur järnvägssynpunkt skiljer sej dock Barsebäcksförslaget avsevärt från Seikantunneln med
dess fjärrtrafik. J arlås tycks bara intressera sej för
biltågen, och även om det inte är utsagt i hans
skrift får man det bestämda intrycket att det rör
sig om en isolerad bana med specialfunktionen
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biltransport, utan samband med det danska och
svenska j ärnvägsnätet. För att uppnå besparingen
17 miljarder i förhållande till 1973 års KM/HHförslag nöjer han sig bland annat i första omgången med en enkelspårstunnel för bilskytteltåg, och hans kapacitetsberäkningar ger inte stor
marginal för någon trafik därutöver. Inte heller
säger han något om järnvägsanslutningar. Det
skulle på skånsk sida knappast räcka med att
återuppliva salig Kävlinge-Barsebäcks järnväg
utan också behövas kapacitetsförstärkning fram
till Södra stambanan.
Huvudtunneln ska enligt mönster från Japan
och Engelska kanalen (Eurotunneln höll på att
projekteras när Jarlås bok utkom 1983) kompletteras med en servicetunnel. Denna bidrar också
till tryckutjämning och gör att man kan nöja sej
med en tunnelarea av 6,85 meter och ändå köra
160 km/h. Det ska man för övrigt göra med 800
meter långa biltåg som behöver 30 sekunder för
acceleration från respektive retardation till stillastående på en bana som närmast ändpunkterna
lutar 1:40 i ett av profilförslagen, det som drar
tunneln i fast berg under "Alnarpflodens" lösa
avlagringar.
Men det är sant, J arlås tänker sej faktiskt en
funktion utöver bil transporterna för sin tågtunnel.
Han vill bidra till säkerheten för kärnkraftverket
i Barsebäck! Vid ett haveri erbjuder ju tunneln en
flyktväg i en ny riktning, västerut. "Bedömer
man som erforderligt kan, på lämplig plats, ett
tåg stå uppställt med plats för alla dem man anser
skall ha detta skydd . . . Tunneln torde, på sin
längd av 25 000 m, kunna härbärgera många
tiotusental människor. Vill man bryta trafiken
och ge ett långvarigt skydd i tunneln kan man
ställa upp tågsätt efter varandra så att god sittkomfort erhålles. Man kan även ha sovvagnar
och restaurangvagnar."

Officiell omprövning
Mindre nöjsam men mer realistisk än Jarlås förslag och ett steg på vägen mot en officiell omprövning var en svensk översynsrapport 1983
och en svensk-dansk rapport 1985. Vad gällde
vägförbindelsen i söder konstaterades i den senare att det kapacitetsmässigt torde räcka med
två filer, men eftersom marginalkostnaden för
fyra var måttlig föreslogs en sådan lösning. S-tåg
och svävtåg var nu helt borta ur bilden, och
kollektivtrafiken skulle ombesörjas med bussar.
Ändpunkterna på Amager och i Skåne låg som
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förut men förbindelsen gick nu på behörigt avstånd, 700 m, från det naturfredade Saltholm.
Järnvägen tänktes fortfarande gå mellan Helsingborg och Helsingizjr samt trafikeras med tvåströmslok - DSB hade nu träffat sitt val om
elektrifiering med 25 000 V och 50 kHz. På den
själländska sidan förkastades nu av naturskyddsskäl alternativet med en linjeföring runt Helsingizjr och därmed genom Teglstrup Hegn. Återstod
då en ingångslinje direkt till stationen norrifrån.
Även mot detta hade det funnits opposition, men
genom att minska kurvradien från 600 till 400
meter skulle man få en smidigare dragning som
tog större hänsyn till den gamla stadsbebyggelsen. (Maxhastigheten skulle samtidigt sjunka
från 100 till 80 km/h.) Man hade också tagit
intryck av den ekologisk-hydrografiska debatten
("Östersjötorskens överlevnad") och sänkt tunnelläget med tio meter.
I Helsingborg fanns det nu ett nytt bangårdsavtal mellan kommunen och SJ att anpassa sej
till. Planerna låg klara för "Nya Knutpunkten"
med dess genomgående trafik i nedsänkt läge.
HH-tunneln skulle i motsats till tidigare förslag
inte få någon direkt anslutning till Västkustbanan
i trakten av Gyhult utan enbart till Helsingborg C.
I den stationstunnel som stod klar 1991 finns det
också en ansats till ett tunnelinslag västerut, men
det kan allvarligt ifrågasättas om spårsystem och
plattformar har kapacitet för någon mera omfattande trafik till Danmark.

Samlad lösning i söder
Resultatet av 1984 års utredningsrapport blev det
vanliga - beslut om en ny, fördjupad utredning.
Men när denna stod klar 1987 hade något väsentligt inträffat i omvärlden: ett definitivt beslut var
träffat om en tågtunnel under Engelska kanalen,
och ett avgörande var på gång om en fast Storabältsförbindelse.
Den nya utredningens främsta uppdrag hade
varit att uppdatera huvudförslaget från 1985: väg
i söder, järnväg i norr. Dess rekommendation
blev emellertid den nya, eller nygamla, modellen
KM 4.2, det vill säga en kombinerad förbindelse
mellan Köpenhamn och Malmö med fyra vägfiler och dubbelspår.
Flera faktorer låg bakom denna förändring.
Tillkomsten 1986 av DanLink-färjan mellan
Helsingborgs sydhamn och Tuborg hade befriat
Kystbanen med dess täta persontrafik från godståg men inneburit ökat godstrafik på spåret

Hellerup-V anl~se, vilket hade lett till protester i
de berörda bostadsområdena. Med en HH-lösning skulle det senare problemet bestå eller förvärras samtidigt som godstågen återkom på Kystbanen. Å andra sidan hade man uppvärderat
värdet av spårbunden persontrafik från centrala
Köpenhamn till flygplatsen (en rad flygfältsbanor hade under 1980-talet öppnats ute i Europa). Men viktig var också den nya politiskekonomiska konstruktion enligt vilken järnvägen
av miljöskäl skulle "prioriteras" men inte behöva
betala mer än en marginalkostnad, medan bilisternas vägtullar skulle stå för huvuddelen av investeringen. Då var det logiskt att lägga spåren på
"bilarnas" bro.
Utfarten från Hovedbanegården erbjöd inga
större nyheter. Efter en sänktunnel under Kalvebodel~bet skulle järnvägen gå fram till den transportkorridor för vilken mark delvis fanns avsatt
tvärs över Amager och slå följe med motorvägen
till bron, huvusakligen i öppet schakt för att
reducera bulleroch visuellt intrång. Tårnby skulle
få en hållplats. En andra hållplats, med fyra
perrongspår, skulle anläggas i en tunnel under
flygplatsens utrikesterminal. Därefter skulle
motorväg och järnväg föras i separata sänktunnlar
under Drogden, fram till en konstgjord ö söder
om Saltholm och upp på en lågbro och så småningom en högbro med 50 meters segelfri höjd i
Flintrännan. Det skulle ge järnvägen en stigning
av 17 promille på en tre kilometers sträcka.
Spåren tänktes ligga mellan körbanorna.

Efter landningen vid Lernacken skulle väg och
järnväg skiljas åt, med järnvägen i söder. Sex km
in i land skisserades hållplatsen "Malmö Syd" för
park-and-ride men kanske också som centrum i
ett stort exploateringsområde. I åttitalets förnyade expansionsstämningar var tilltron stark till
brofästets attraktionskraft. Sen blev det "i vanlig
ordning" anslutning till Kontinentbanan vid
Fosieby, planskilt men utan direktspår mot Trelleborg och Ystad. Vissa nya arrangemang skulle
erfordras vid Malmö C för att öka kapaciteten
och möjliggöra snabba vändningar: en planskild
korsning med stambanan och ny plattformsdisposition med pågatågsspåren i banhallens mitt.
Kort ska nämnas ett antal alternativ som utredningen avvisade efter mer eller mindre noggrann
prövning. 1) En direktare anslutning i MLJ sträckning. Alternativet förordades av Malmö kommun och skulle ge genomgående tåg 5-8 minuters tidsvinst men merkostnaden var betydande.
2) Borrad tågtunnel Köpenhamn-Malmö: miljövänligt men ingen betalande vägtrafik. 3) Dubbelspårig (huvudsakligen) tågtunnel mellan Ramlösa och Snekkersten, eventuellt i kombination
med vägtunnel: alltför dyrt.

Borrad tunnel utreds
Utredningsförslaget ledde till en omfattande debatt på båda sidor av sundet, och det var framför
allt olika miljöaspekter som diskuterades. Vissa
ansåg att en fast förbindelse var obehövlig, andra

Underjordisk station i Kastrup enligt den utredning som låg till grund för regeringsöverenskommelsen.
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ville tydligare prioritera järnvägen och helt reducera inverkan på vattengenomströmningen. För
dem blev "borrad tågtunnel" (KM 0.2) nyckelordet. Främst för att tillgodose den opinionen
gjorde de statliga Öresundsgrupperna en ny utredning som kom 1989.
Den nya utredningens huvuduppgift var alltså
att utreda den borrade tågtunneln. Dessutom skulle
man räkna på en etappindelning av bygget som
gav järnvägen ett tidsmässigt försprång, en modell som skulle tillämpas vid Stora Bält. (Tekniska problem med tågtunneln kom där att i
huvudsak eliminera försprånget. Järnvägen fick
viss ekonomisk kompensation.)
Mer översiktligt hade alltså en borrad tågtunnel prövats redan 1987. En nyhet nu var att det
föreslogs en pilot- och servicetunnel förutom de
båda huvudtunnlarna, alltså samma lösning som
under Engelska kanalen. Spårtunnlarna skulle
ligga på 30 meters inbördes avstånd och ha en
innerarea av 7 ,2 meter, jämfört med äldre förslag
en ökning som skulle ge plats för nödperrong
utmed hela sträckningen. Förbindelsetunnlar
skulle finnas på 300-500 meters avstånd. Förutom två alternativ Kastrup-Lernacken undersöktes en direktlinje till Malmö C.
En nyhet på den själländska sidan var ett djupalternativ för Lufthamnens station, med perrongerna 28 i stället för 9 meter under jord. Fördelen
skulle bland annat vara mindre intrång i bebyggelsen på Amager.
Mot en direktlinje till Malmö C anfördes den
bil- och bussanhopning som skulle uppstå utan
en av lastande station av typ "Malmö Syd". Överdäckning av bangårdsområden var på modet vid
denna tid (Stockholm C, Stockholm S) och skulle
erbjuda en lösning men befanns vara alldeles för
kostsamt i Malmös fall.
Och etapplösning? Nej. Det mesta måste av
konstruktionsskäl ändå byggas från början.
Alternativet med borrad tågtunnel och biltåg
avvisades. Det blev i stället en modifiering av
modellen i 1989 års utredning som utgjorde
grund för den dansk-svenska regeringsöverenskommelsen i mars 1991.

Invändningar
Debatten fortsatte emellertid.
I Malmö fortsatte man att söka efter andra
järnvägsinfarter än via Kontinentbanan, även
sedan direkttunneln och linjen över Limhamnsfältet hade spolats. Det nya alternativet blev
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Citytunneln, som i modifierad version innebar en
sträckning från underjordiska plattformar söder
om stationshuset Malmö C i en båge till en
hållplats i närheten av Stadsteatern och så för
persontrafikspåren genom ett parkstråk och i en
båge västerut till Lernacken. På den fortsatta
vägen skulle ytterligare två hållplatser anläggas.
De största fördelarna vore kortare gångtid för den
genomgående trafiken och nya pågatågsstationer
med stort upptagningsområde, vilket skulle ge
nya möjligheter för lokaltrafiken från Trelleborg
och Ystad. Malmö kommun gick hårt in för
denna lösning medan det statliga brobolaget inte
ville ställa upp på extrakostnaden.
Olika miljögrupper fortsatte pläderingen för
enbart borrad tågtunnel. Gentemot invändningen
att denna skulle bli för dyr svarades det att biltåg
skulle ge god ekonomi (som enligt prognoserna
för Kanaltunneln) och att de statliga utredningarna väl lättvindigt hade avfärdat biltågslösningarna, bland annat genom att räkna med alltför vidlyftiga terminalanläggningar.
Föreningen Framtida Järn vägstrafik och Greenpeace lät tillsammans göra en alternativutredning
med sådan inriktning. Även här föreslogs en
modell med två trafiktunnlar och servicetunnel,
men i de förra har innerdiametern ökats till 7 ,6 m
för att ge plats åt tvåvånings biltåg. Sådana biltåg
skulle gå med normalt 30 minuters intervall men
tätare i rusningstid. En underjordisk station med
personplattformar skulle anläggas omedelbart
norr om Mamö C medan biltågsterminalen i första hand skulle vara förlagd till nuvarande containerterminalen vid Sjölunda. På den danska
sidan skulle övergången väg/järnväg ske på västra stranden av Amager. Det innebär att biltåg
(och godståg) skulle passera förbi Kastrups station, och av utrymmes skäl tänks dessa förbi gångsspår vara förlagda under personplattformarna.
Till mångas förvåning och Öresundskonsortiets
förtret (avbetalningsperioden skulle förlängas)
accepterade den svenska regeringen Citytunneln
1996. Förutom argumenten om järnvägens konkurrensförmåga och ett rationellare lokaltågsnät
torde det krisdrabbade Malmös behov av en
ekonomisk och psykologisk injektion ha spelat
in. Främst av miljöskäl frångicks den först planerade cut and cover-tekniken. Citytunneln borras
i stället i kalkberget. Den tills vidare enda stationen mellan Malmö C och Hyllie förläggs i närheten av Triangeln. Tunneln får, om inte den
ekonomiska kalkylen spricker, en gren med anslutning åt både Trelleborgs- och Ystads banorna,

Alternativen ville stärka tågens och minska bilarnas roll. Här FJT:s föreslagna park and ride-station i Burlöv.

vilket skapar ett rätt komplicerat spårsystem kring
Fosieby. Den planeras bara för persontrafik, och
den starkt ökade godstrafik som väntas på Kontinentbanan genom Malmö har väckt stark opposition i de berörda stadsdelarna. Ett yttre godsspår står dock långt ner på Banverkets prioritetslista.

Designtävling
Ärendets fortsatta behandling visade att förbindelsens tekniska utformning inte var så given
som regeringsöverenskommelsen kunde ge sken
av. Hänsynen till vattenflödet ledde till en (fördyrande) förskjutning österut av tunnelinfartens
konstgjorda ö och därmed en något längre tunnelsträcka.
På dansk sida har korsningen av Kal vebodlpbet
bli vit en lågbro, medan banan i gengäld grävs ner
på sträckan utmed Sydhavnsgade och det blir
separata godsspår till Vigerslev där Kpgebanan
korsas. På sträckningen närmast Tårnby centrum
blir det en överdäckning vars finansiering vållade ett visst politiskt rabalder. Tårnby får en
station och Öresundsförbindelsen får en betydande roll för den köpenhamnska lokaltrafiken samtidigt som en "minitunnelbana" är under anläggning ut till Amager.
Öresundskonsortiet utsåg genom tävling "husrådgivare". Det vinnande förslaget hade originellt nog placerat järnvägsspåren i brons ytterkanter med körbanorna däremellan, något som
uppdragsgivaren dock genast ville vända på.
Tvåan föreslog en tvåvåningsbro med järnvägen

underst. Beslutet blev också en sådan tvåplanslösning, vilket har väckt opposition hos järnvägsintressena: tågpassagerarnas havsutsikt riskerar
att bli sönderhackad av stöden som bär upp
bilbanan.
Fjärr- och regionaltåg från både Stockholm,
Göteborg och Karlskrona ska fortsätta över Sundet. För Y2-orna från det senare stället innebär
detta inget problem, men i övrigt krävs tvåströmslok. Även de speciella Öresunds tåg som
ska ombesörja pendeltrafiken mellan Själland
och Skåne byggs för både dansk och svensk
strömart. Pågatågen norrifrån får däremot vända
i Hyllie, om man nu inte förverkligar en plan som
övervägs inom Länstrafiken: att länka in dem på
ScanCems för närvarande oanvända industrispår
från det gamla kalkbrottet och anlägga en slutstation i Limhamn. Detta skulle ge möjlighet att via
Malmö-Limhamns järnväg behålla växlingen
till Malmö V, som lär få sin spårförbindelse till
Malmö C kapad av den nya högskolan.
Ett antal mindre konventionella förslag lockades fram av debatten, bland annat två som ställdes ut i Malmö hösten 1993. Det ena var en
"ekologisk" bro som ville driva på vattenflödet i
sundet med propellrar för vilka kraften alstrades
av vindmöllor i toppen av bropelarna. Att tågspåren hade placerats i en våning över bilfilerna
tyder dock inte på någon större insikt om respektive trafikmedels lutningskrav. Ett fantasifullt
inslag var den genomgående växtridå som placerats mellan körbanorna. - Den ovannämnde Peter Broberg föreslog för övrigt på allvar (?) att
brobanan skulle kantas med hus för olika ändamål, som på Ponte Vecchio i Florens.
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Det andra av de utställda förslagen lät bron i
Malmö landa på den stora, outnyttjade utfyllnad
som en gång gjordes för Saabfabriken. Tvärtemot nu gällande tendenser att gräva ner alla
järn vägsspår i stadsmiljö drog det in tågen på en
högbana till högt belägna plattformar på Malmö
Central.

Inte bara Öresund
Eurotunneln och Storabältförbindelsen har efter
många problem bli vitklara. Fasta spårförbindelser
diskuteras för Fehmarn bält, Messinasundet och
Bosporen, ja rentav för Gibraltar sund. Så har i
vissa fall gjorts i över hundra år, men projekten
tycks nu stå närmare sitt förverkligande. Den nya
generation av långa alptunnlar som just nu planeras är en annan parallell.
V ad gäller Öresund har de tekniska problemen
och ekonomiska vanskligheterna genm tiderna
komplicerats av de nationella skillnaderna, av att
opinioner och beslutsfattare på ömse sidor inte
har gått i takt. Rivaliteten mellan söder och norr,
mellan KM och HH, har inte gjort saken lättare.
Den lever för övrigt vidare. Helsingborg och
Helsing!ZSr genomför just nu en ny tunnelutredning,
för vilken SJ har visat intresse. I dess vision av en
snabbtågstrafik i 350 km/h mellan Stockholm
och Hamburg är svängen om Limharnn en oacceptabel omväg.
Skämtet att man hade kunnat gå torrskodd över
Öresund på alla utredningar som gjorts genom
decennierna är förvisso överdrivet. Men man kan
imponeras över all genialitet och energi som har
lagts ner på projektet att skapa en fast förbindelse
mellan Själland och Skåne.

Litteratur
Tore Attelid, "Bro över eller tunnel under Öresund?", Tidning för byggnadskonst, 1957
Michael R. Bonavia, The Channel tunnel story,
1987
"Bro över Öresund", Järnvägs-Teknik 1/1954
Peter Broberg & Sven Langhans, "0restad",
Arkitekten 25/1964
Citytunneln. Sammanfattning av utredning om
teknik och kostnader, 1996
Richard Ek & Per Olof Hallin, "Geografiska
visioner och drömmen om en fast Öresundsförbindelse", Svensk geografisk årsbok 1996

124

Johan Ekeroot, "1886 kom första förslaget till bro
vid Helsingborg", i Helsingborg - staden vid Sundet, 1960
[Gustaf Evers & Ture Norder], "Bro över Öresund",
Teknisk tidskrift, VoV 10, 1935
Fasta förbindelser över Öresund, SOU 1967:54
Fasta Öresundsförbindelser, SOV 1987:41
Fasta Öresundsförbindelser, SOU 1989:4
Dan Fink, "0resundstunnelens linieforing",
Ingeni9ren 49/1941, med kommentar av N.J.
Manniche
Förslag till bro över Öresund mellan Malmö och
Köpenhamn, 1936, samt överarbetad version 1952
Sune Hellroth, "Öresundsförbindelsen", Teknisk
tidskrift 21/1965
Ingeni9ren 14/1953 [temanummer om Öresundsförbindelsen]
Jan Erik Jarlås, Tunnel Öresund, 1983
Järnvägstunnel under Öresund, 1993
Kungl. Maj:t:s proposition nr 146, 1973
Rudolf Lilljeqvist, Förslag till direkt järnvägsförbindelse mellan de skandinaviska länderna och
den europeiska kontinenten, 1889
N.J. Manniche, "Vej- ogjernbanetunnel under
0resund", Ingeni9ren 22/1941
Motorveje med broer over Storebtelt og 0resund,
1936
Heinrich Ohrt, "Om Tunnelbanen K0benhavn-. _
Malm(IS", Ingeni9ren 15/1919
Mogens N0rgaard Olesen, Helsing9r-Helsingborg
overfarten gennem tiderne, 1992
På väg mot Öresund, 1995
Albrecht Qvistgaard, "Tunnel under Öresund",
Jernbanebladet 6/1909
Ruben Rausing, "Varför inte landgräns med Danmark?", Dagens Nyheter 25.3.1953
Lars von Rosen, "Öresundsförbindelser genom 100
år - broar, tunnlar och torrläggning på tapeten",
ÖSJ-bladet 1/1994
Gunnar Sandin, "Gamla järnvägsprojekt med ny
aktualitet", Kring Kärnan 1992
Richard Smedberg, "Äldre förslag till tunnel under
Öresund", Daedalus 1937
Tågtunnel Malmö-Köpenhamn. Synpunkter inför
alternativet, FJT, 1988
Birger Wilcke, Damptog til Drag9r. Amagerbanens
historie, 1986
Öresundsbro Hälsingborg-Helsingör, 1956
Öresundsförbindelsen, SOU 1962:53-54
Öresundsförbindelser. Rapport av 1984 års danska
och svenska Öresundsdelegationer. DsK 1985:7
Pressklipp i Sydsvenska Dagbladets redaktionsarkiv
Broschyrmaterial från Öresundskonsortiet
Form/Design Center
Nyhetsbrev Sund & Bro

Robert Sjöö

Sveriges Järnvägsmuseum 1996

40 006 besökare. Ett prydligt besöksrekord för
museet, ett gränsöverskridande och ett uppnått
delmål. Besökstalet säger naturligtvis bara något
om verksamheten vid museet, men det är ett av de
få mätetal som finns och därför ett intressant
kvitto. Det är svårare att med mätetal ange kvaliteten i vårt arbete, representativiteten i samlingarna, vårdbehovet eller informationsvärdet i utställningarna. Det finns naturligtvis metoder som
vi också använder, som insamlings- och vårdplaner, klimatmätningar, enkäter osv., men det är
inte helt lätt att utifrån dessa presentera tydliga
resultat i form av framgång eller brister. Genomgångarna av ett passerat år på Sveriges Järnvägsmuseum i Spår kan kanske betraktas som jämförbara storheter - i alla fall för de som har en
komplett uppsättning årgångar i bokhyllan (vilket om så inte är fallet fortfarande är möjligt att
ordna). I stället för att stirra sig blind på fina
besökssiffror finns det därför anledning att ge en
vidare bild av vad som hände på museet under
1996.

Personal
Den fasta personalen har under året varit intakt
med undantag för Ingeborg Andersson, som var
tjänstledig för utbildning under våren. Robert
Herpai tog dessutom även officiellt kli vet fullt ut
in i arkiv och bibliotek utöver arbetet med fastigheten. För uppordnande av arkiv och arkivrutiner
var Katarina Thurell projektanställd arkivarie
under nio månader. ALU-personalen har huvudsakligen varit sysselsatt med uppförande av lokhus, med undantag för Michael Lundin som
tidigare varit utlånad till museet och nu deltog i
arkivprojektet. Arbetskraften vid museet såg
under året ut som följer:

Fast personal:
Robert Sjöö, museichef
Hjördis Matti, program och administration
Ingeborg Andersson, reception (tjänstledig januarimaj)
Olle Andersson, butik och ekonomi
Robert Herpai, fastighet, arkiv och bibliotek
Sten Holm, fordon och teknik
Göran Jäderholm, föremål och kontorsteknik
Elisabeth Kronhöffer, reception (halvtid)
Gunilla Lundberg, konferens och marknadsföring
Kjell Palen, järnvägshistoria och dokumentation
Claes Zachrisson, teknik
Extra personal:
Katarina Thurell, arkiv (75 %, mars-december)
Helena Westland, reception (vikariat januari-maj)
Inlån från SJ:
Ted Nyberg, vaktmästeri och foto
Ulf Oja, fastighet och teknik Uanuari-oktober)
Börje Steen, föremålsregistrering
Morrgan Claesson, visstidsprojekt
Arvoderade:
Renee Edlund, reception och guidning
Eva Hagström-Mattsson, reception och guidning
Peter Landström, fordon och teknik Uanuarifebruari)
Ulf Lidfors, fastighet Uuni-augusti)
Veronica Silen, reception och guidning
Annika Swahn, reception
Helena Westland, reception och guidning Uuniaugusti)
Gunnar Wallinder, fordon och teknik Uanuarifebruari)
Rehabiliteringstjänst:
Gunnar Johnson, fordon och teknik (augustidecember)
ALU-personal:
Michael Fernqvist, Kristoffer Gotthold, Stefan
Hemsen, Bo Hjalmarsson, Rolf Johnson, Peter
Keleman (AMI), Luis Lundin, Michael Lundin,
Björn Norlin, Kalle Persson, Rune Sers, Ulf Strand
och Bengt-Olov Söderman.
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Som vanligt har Karl-Erik Eggefjord kört rälsbuss ett antal turer mellan museet och Gävle C i
samband med gruppbesök, teater eller andra evenemang. Andra som anlitats vid projekt eller
specialarrangemang, framför allt på museidagen,
har varit: Leif Andersson, Gävle; Kent Bengtsson, Stockholm; Tommy Bergqvist, Göteborg;
Jan Billock, Borlänge; Gert Ekström, Tekniska
museet, Stockholm; Dan Falk, Borlänge; Arne
Haglund, Gävle; Johnny Hallgren, Stockholm;
Anders Henriksson, Malmö; Bill Hidfors, Oxie;
Patrik Hjelm, Stockholm; Torbjörn Holmberg,
Hässleholm; Mats Holmgren, Vännäs; Örjan
Johansson, Falun; Gunnar Jonsson, Gävle; Rauli
Joutsijärvi, Grängesberg; Kenneth Landgren,
Långsele; Per-Åke Lampemo, Vara; Arne Lindh,
Mariestad; Malte Ottesjö, Vännäs; Herbert
Paahlberg, Västervik; Erland Pettersson, Ludvika; Göte Sjöö, Västerås; David Spoor, USA;
Dan Thunberg, Grängesberg och Börje Westlund, Borlänge.
I samband med modelltågsutställning och
modul vecka på museet var medlemmarna i Gävle
Modelljärnvägsklubb hårt engagerade, varvid
påskhelg och påskvecka fick läggas på visning av
såväl den egna som modulanläggningen. Bland
museivännernas egna aktiva måste som vanligt
nämnas vår frivillige helg- och extraguide Börje
Thoursie samt Olle Olsson som körde museets
minitåg under sommaren. Erik Sundström och
Anders Hendel har vid ett flertal tillfällen också
ställt upp som guider i museet. Den senare var
också engagerad i och inför marknaden på järnvägsmuseidagen tillsammans med Erik Hedlund,
Anders Svensson, Lennart Svensson och Per-Ulf

Utställningen "Från pojkstreck
till skön konst ", Anders Österlins rörliga trälok och i bakgrunden hans vinnande affischförslag till SJ hundraårsjubileum. Foto Ted Nyberg.
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Tegner. Säkert har något namn ändå slunkit undan men museet riktar sitt tack till alla nämnda
och i värsta fall någon glömd.

Programverksamheten
Som sagt slogs alltså besöksrekordet under 1996.
Föregående års ökning på 13 procent späddes på
med ytterligare 19 procent fler järnvägsmuseibesökare. En glädjande trend som vi måste arbeta
hårt för om den skall hålla i sig. Tillströmningen
verkar framför allt ligga i närområdet, vilket i så
fall visar att satsningen på tillfälliga utställningar
och specialevenemang burit frukt. Fullt medvetet har vi prioriterat mångfald för att visa upp så
många sidor som möjligt av järnvägens historia.
Detta gav önskat gensvar utom från publik även
i media.
Under 1996 har vi haft åtta tillfälliga utställningar på museet:
Järnvägens kvinnor
1-15 januari. Om kvinnornas roll i svenskjärnvägshistoria.
Blanka knappar och gyllene tränsar
20 januari-3 mars. Uniformen som prydnad och
statussymbol.
Järnvägar på Irland
9-24 mars. Från Dublin till Tralee. I samband med
irländsk vecka i Gävle.
Mmm ... modeller
30 mars-14 april. Massor av modeller i olika skalor.
Från pojkstreck till skön konst
20 april-12 maj. Konstnären, imagisten och reklammannen Anders Österlin.
7 banor- 7 stationer

Gävle Modelljärnvägsklubb ställde upp mangrant i samarrangemanget med uppbyggnaden av en modulanläggning på museet. Klubben utgörs till 9/11 av från vänster Bengt Lindberg, Bertil Pettersson, Anders
Hendel (omgiven av två modulbyggarefrån Borlänge), Leif Ekström, Gunnar Jonsson, Anders Larsson, Lars
Jonsson och Lennart Svensson samt fotografen, Kjell Palen.

19 maj-17 november. Gävles egen järnvägshistoria.
I samband med Gävle 550 år.
Så fungerar ångloket
7 september-31 december. En ordentlig inblick i
ånglokens anatomi.
Järnvägsskyltar
1 december-8 februari 1997. Små, stora, gamla,
nya, snälla och stränga skyltar.

Ett antal specialevenemang har också genomförts under året. Fjolårets rallardag under namnet
Ånga, kol och korv upprepades en dag under
sportlovet, 27 februari. Museet bjöd på utflykt
med ångtåg och grillad korv vid ångpannegrillen
medan rallartrubaduren Agge Theander sjöng
och berättade för närmare fyrahundra barn om
hur det kunde gå till när järnvägarna byggdes. Att
bygga modelljärnväg är en lättare men definitivt
inte enklare form av rallararbete. Modulsystemet,
som kort innebär att den enskilde bygger en
mindre del med fast in- och utgång för sammanfogning med ett önskat antal Ml-rallare, introducerades av några Västeråsbyggare för att underlätta för de med otillräckliga utrymmen. Vi inbjöd i samarbete med Gävle Modelljärnvägs-

klubb till modul träff på museet under påskhelgen
i anslutning till modellutställningen. Därefter
kunde en ansenlig och för tillfället unik anläggning visas för en nyfiken och mångtalig publik
under påsklovsveckan.
För sommarens resesugna berättade två av
landets mesta interrailare, Margareta Lindblad
och Willy Westby, om tjusningen med tågluffning. De som i stället eller dessutom använde en
del av sommaren till besök hos oss, kunde för
första gången ta en tur med museets egna, elektriska minitåg och vid behov intaga varm lunch i
Cafe Ångvisslan. Verksamheten i vår serveringsvagn och för catering togs under året över av
familjen Vesterinen, som driver Järnvägskrogen
på Gävle C.
Sommarens höjdpunkt var crescendot på samarbetet med teatergruppen Pegasus, föreställningen Det stora tågspektaklet. Manus till tvåakterspjäsen skrev av författaren Bernt-Olov
Andersson och för regin svarade Folkteaterns
chef, Ulf Fembro. Sedan var det cirka fyrtio
entusiastiska skådespelare från teatergruppen som
levandegjorde ett stycke dramatiserad järnvägs127

F 1200 i full och tiondels skala.
Modellen är byggd av Gregor
Levin och utlånad till museet
för visning i sina beståndsdelar.
Foto Ted Nyberg.

historia med trådar in i verklighetens 1800-tal
och tidiga 1900-tal. I spelet uppträdde historiska
gestalter som Per Muren, som var mannen bakom
tillkomsten av GDJ, Baltzar von Platen d.y. med
intressen i UGJ, samma banas direktör, Magnus
Fick, och politiska kändisar som Maja Qvist och
Hjalmar Branting. Viktigaste skådespelarinsatsen
för museet med den äran gjorde loket Eljkarleö
som agerade UGJ-lok nr 4, Flink, trots avsaknad
av porträttlikhet. Recensionerna var översvallande och för museets del var det ett både mycket
roligt och mycket krävande samarbete. Närmare
tretusen personer kom för att beskåda någon av
de femton föreställningarna.
Knappt var teater- och sommarsäsongen över
förrän museidagen stod för dörren. Dagen skulle
gå i ångans tecken. Vattenångan som steg upp
stod sig dock slätt mot droppformen som föll ned.
Återupprepningen av fjolårs vädret med ihållande
regn och bruket av nya begrepp som "museidagsväder" har fått oss att fundera på om det var rätt
att flytta dagen från oktober till september. Men
dårars envishet håller vi fast vid första helgen i
september även under 1997. När detta läses har vi
fått besked om detta lönade sig gott eller illa. De
som hade mest besvär av vädret var marknadsdeltagama, som i det nyuppförda lokhuset inte
hade det bästa klimat att vistas i. Bättring utlovas.
Annars trivdes nog de som var här med det som
bjöds, bland annat i form av treB-lokunder ånga,
varav de hembesökande depositionerna från
Grängesberg, nr 1281, och Nynäshamn, nr 1136,
med tåg dånade fram i parallellkörning förbi
museet. Museets nr 1312 stod för allmän beskådan vid stallcirkeln. Ångtågstrafiken mellan
museet och Gävle C sköttes av S 1-loket. Mycket
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uppskattat var också rälsbuss turerna till museets
magasin på Nynäs/Blåsåsen med visning av
gömda skatter varur flera säkert har någon personlig favorit.
Utställningen Så fungerar ångloket öppnades
på museidagen. Från den bör särskilt nämnas
Gregor Levins deponerade modell av F 1200, i
skala 1: 10, som visas i delvis isärplockat skick.
Gert Ekström höll från plattformen på NBJ postoch andraklassvagn nr 22 ordning på händelserna och förmedlade dessa till besökarna. Skånska Jernbanekapellet stod för musikaliska sköntoner, vilket också gäller för delar ur tågspektakelensemb len från Pegasus som framförde sånger
från skådespelet inne i museet.
En krävande dag för många, och mer skulle det
bli för B-loket 1281 som med lok- och tågpersonal och ett ihopsamlat träboggivagnståg drog åt
Hälsingland för filminspelning. Denna dokumentation var föranledd av ett filmprojekt för TV
om Sveriges järnvägars historia producerat av
Björn Kullander, mannen bakom boken med
samma namn och texterna i museets basutställning. Under några sommarveckor togs många
spännande scener på museets fordon, föremål
och folk som förhoppningsvis kommer fler till
del via televisionen.
När vår sky ltutställning invigdes konkurrerade
vi med den lokalajulhandeln med en egen skyltsöndag. Utöver skyltningen bjöd museet på ångtåg
och en mindre julmarknad. Återigen kunde vi
konstatera att ånglok drar mycket folk, 788 personer på en dag är undantaget museidagarna
rekord.

Konferenser och gruppbesök
En allt viktigare del av museets verksamhet är de
beställda besöken, vare sig det är fråga om gruppvisningar i museet eller konferens. Eftersom vi
kan erbjuda hela paket med konferensrum,
guidningar i museet, kaffe och mat i kafä, restaurangvagn eller i museet samt inte minst transport
i tåg eller rälsbuss utgör vi ett spännande och
annorlunda besöksmål där nytta kan förenas med
nöje. Att lära med lust är den bästa pedagogik
som finns. På konferenssidan kommer till vår
glädje många av våra kolleger på SJ hit. Andra
trogna kunder under året var olika avdelningar
inom Banverket, Sand vik och ABB. Det är också
trevligt med kollegiala besök, såsom att SJKForskning och MRO höll sina vårmöten hos oss.
När det gäller övriga grupper saknar vi fortfarande skolbarnen. Det är ingen nyhet att skolorna inte har råd att göra längre resor. Kanske
har vi också svårt att konkurrera med nöjesland
och djurparker för endagsutflykter. Barnens intresse för tåg är en viktig investering för framtiden och dessbättre såg vi många barnfamiljer
bland våra övriga besökare. Pensionärsgrupper-

na visade oss fortsatt stort intresse. Flera bussresearrangörer var stadigt återkommande.

Marknadsföring
Naturligtvis är det så att det krävs en bra marknadsföring för att locka besökare. Eftersom vi vet
att vi erbjuder en bra produkt är uppgiften väldigt
tacksam. Det är dock en kostnadskrävande sektor som kräver noggranna val av media och form.
Från förra årets kampanj upprepade vi receptet
med temaannonser i persontrafikens Tur och
Retur, och distributionen av Anno 1996, årets
program, med ett antal dagstidningar i Mellansverige. På stations-TV rullade bilder från museet till en tuff melodislinga.
Vi har samannonserat med Furuvik och/eller
museerna i Gävle i specialbilagor till bland annat
DN och !CA-Kuriren och i en särskild kampanjbroschyr om Gävle som turistort, som distribuerades liknande våra egna program. En samfinansierad turistbuss mellan besöksmålen, museerna och Furuvik visade sig vara ett misslyckande. Det är svårt att för det enskilda besöks-

Från föreställningen "Det stora tågspektaklet" som utspelades på stallplanen framför OKB-stallet. Ett
rallarlag är i färd med att skrämma vettet ur ett bondepar som haft fräckheten att framföra klagomål på
rallarnas framfart. Foto Ted Nyberg.
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Fryckstad under ånga för filminspelningen "Sveriges järnvägs historia" I Att ångan inte åstadkommits av
stenkol utan av en räkpatron gör ju inget i bild. Foto Ted Nyberg.

stället utvärdera de gemensamma ansträngningarna, men samverkan bör sannolikt koncentreras
på specifika projekt eller paket om den skall få
någon mätbar effekt. Klart är dock att järnvägsmuseet drar betydligt fler turister till Gävle än
vad Gävle som besöksort ger oss.
Lokal utbudsannonsering har vi med tillgång
till egna geniknölar och datorkraft producerat
själva utan byråhjälp. Det är alltid svårt att sätta
betyg på eget arbete, och därför var det så mycket
mer välkommet när annonsen för skyltsöndagen
och julmarknaden under rubriken "Rykande
ångtåg och glögg" blev utsedd till landets bästa
lokalannons för december månad efter anmälan
från tidningen Arbetarbladet. Annonsen tävlar
för övrigt vidare i avdelningen årets bästa. Vi har
hur som helst fått det kvitto vi behöver för framtiden.
I mars gick tidernas första museimässa av
stapeln i Göteborg och Järnvägsmuseet deltog
med en monter. Likt bokmässan skulle museerna
ut och synas med föreläsningar och seminarier. I
samband med mässan hölls också den årliga
museiveckan medsedvanligtinnehållr. Med tanke
på att det var första gången evenemanget ägde
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rum skall man nog ha överseende med att det i
ärlighetens namn mycket blev ett forum för inbördes synpunkter. Kontaktnätet är dock viktigt
och bör inte underskattas. Media och allmänheten får möjlighet att på allvar upptäcka mässan
när den återkommer 1998.

Fordon och föremål
Som framgår på annan plats i Spår har 1900talsvagnarna varit dåligt representerade på Järnvägsmuseum. Följaktligen har vi inte kunnat
skapa hela tåg efter det förhållandevis stora antal
ånglok som ingår i samlingarna. Lyckligtvis har
museiföreningarna tagit vara på en del, men det
mesta av trävagnsparken har gått förlorad eller
fullständigt förlorat själen genom hårdhänt ombyggnad till tjänstefordon. På stålvagnssidan är
det i alla fall vad gäller nitade vagnar god representativitet i föreningarnas samlade innehav. För
vår egen närtrafik används tre B 13-vagnar som
sedan fem år varit utlånade från Bergslagernas
Järnvägssällskap och i skrivande stund är överförda till museet. Trots att dessa vagnar väl fyller

sin funktion saknas ett trävagnsalternativ för
traf~k. Beträffande planerna för museets trävagnsproJekt hänvisas till artikeln "1900-talets trävagnar - en brist i samlingarna".
För ordningens skull skall dock här omnämnas
de trävagnar som under 1996 övertagits från
museiföreningar. Från Nynäshamns Järnvägsmuseum f.d. C3a 1314, från Östra Skånes Järnvägar C3b 1683, från Skånska Järnvägar f.d.
Bo5a 2287 samt från Föreningen Veteranjärnvägen i Klippan f.d. Fol 25733 och kylvagnen
H3 26851. Dessa vagnar kommer inte att komma
ut från verkstaden i nyskick nästa år utan övertagandena måste ses som en investering för framtiden, och primärmålet är att stoppa fortsatt förfall. Samtliga fordon förvaras nu inomhus. Bristfällig förv~ng av järnvägsfordon är ett viktigt
p_roblem. A ~en Järn vägsmuseum har en del på
sitt sam vet~ 1 form av uppställda depositioner på
ett antal mmdre lämpliga platser. Vi kräver nu
inomhus förvaring för samtliga depositioner ur
våra samlingar, vilket naturligtvis kommer att
innebära en del omflyttningar under 1997.
Från SJ Persontrafik har flera fordon tillförts
samlingarna, nämligen elloken Ra 987, 988 och
991 samt Da 896 och personvagnarna B6 3451,
3758, 3826, 3828, 3932 och 4074 samt WL9
434 7. Samtliga vagnar och två av loken kommer
att deponeras hos föreningar. Från AB Trafikresta~ranger överfördes fyra specialtågsvagnar
med mtressant förflutet: f.d. ABo3a 2769, Kockums 1929 (restaurangvagn i SJ första svenska
stålvagnsbeställning), Ao3 3945, Kalmar 1947
(SJ och Gd representationsvagn) samt Bo5b 3604
och 3992, Kalmar 1945 respektive 1948. De båda
första vagnarna känner museets trogna besökare
som redan uppställda på museiområdet sedan en
längre tid. De f.d. Bo5b-vagnarna är inte helt
~ompletta men kan utgöra utmärkta komplettenngsenheter i ett stålvagnståg.
På loksidan görs den stora satsningen på W
1229. Sed~n pannan godkänts utan anmärkning
kunde proJektet startas för iordningställande till
driftdugligt skick. Loket som blivit mycket illa
medfaret under sin tid som utelok i Skåne har
krävt omfattande plåtarbeten, vilka med kunskap
och omsorg utförts i Grängesberg under ledning
av Dan Thunberg. Särskilt cylindertäckplåtarna
har påkallat stor uppfinningsrikedom. Ny skorsten med överdel till sotskåpet och arbeten med
bland annat överhettningselementen liksom nya
hjulringar står på tur. Målsättningen är att loket
skall vara färdigt till sommarsäsongen 1998.

Fastigheten
Uppförandet av lokhus har varit det stående
ALU-projektet. Det kärva vinterklimatet medförde en del tidsförskjutningar, men det första
lokhuset stod i det närmaste komplett till museidagen och marknaden därstädes. Det återstår
naturligtvis mycket tätnings- och justeringsarbete
samt inte minst spårläggning innan skjulet kan
husera de fordon det är tänkt för. Nedskruvningsarbetet av delarna till lokhus nummer två har
också fortsatt. Avstånden till kandidaterna är
långa och vi får lov att plocka ner dem etappvis.
I samband med elektrifieringen av Bomhusbanan förbi museet gjordes med benäget bistånd
fr!n Ban~erke t förberedelser för elektrifiering in
pa mus_e10mradet. Stolpar har satts upp längs
sparet till museet och omedelbart innanför grinde_n. Elektrifieringen skall inte inverka på miljön
krmg banvaktsstugan och lastkajen. Tanken är
att ett elloksdraget tåg skall kunna backa in till
museet med vagnarna till plattformen. Banverket
?ar också hjälpt oss att lyfta och snygga till
mfartsspåret. För att skydda de små spåren har vi
också uppfört en banhall vid påstigningsplatsen
för minitåget.
l!ppsnyggning av område och utrymmen har
~ant ett _löpande arbete. Trots att vi har god
tillgang till momhusutrymmen räcker de inte till.
Att få en ny järnvägsvagn betyder för vår del en
ti~l växt p~ samlingen som kan motsvara volymen
pa ett mmdre museums hela föremålsbestånd.
För att komma till rätta med förvaringen krävs
~tgallri~g men framför allt uppsortering av
mventanerna. Ett viktigt steg togs i och med att
e~t skepp i 1!,G!-stallet _togs i anspråk för uppförande av forrad, varvid ett trägolv har byggts
över befintliga spår och gropar. Utrymmet kan
således på sikt återställas. Tillsammans med verkstaden kommer denna del av stallet att bli central
för den tekniska verksamheten. Överhuvudtaget
skall UGJ-stallet utnyttjas för museets egna behov av arbete och förvaring. Utrymmen som
istället kommer att i möjligaste mån göras tillgängliga för specialintresserade är lokhusen och
delar av Nynäsverkstaden. När det gäller UGJstallet bör naturligtvis omtalas att Järnvägsmusei
Vänner nu disponerar ett eget rum i vattentornet.
0

0

0

Utanför museets gränser
Ett ständigt pågående samarbete är det med alla
museibanor och järnvägsmuseiföreningar, i vilka
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ett stort antal medlemmar lägger ner åtskilliga
timmarpåattbevaraoch vårda järnvägens bidrag
till det svenska kulturarvet. Konkret handlar det
mesta av våra direkta kontakter om depositioner
och överföringar av fordon. För övergripande
frågor har vi även under 1996 haft givande samverkan med Järnvägshistoriska Riksförbundet
och Museibanornas Riksorganisation. Tillsammans med de senare och redaktionen för tidningen Tåg producerades en presentation av landets järnvägsmuseer, museibanor och andra
besöksmål i form av en turistbroschyr, Tågsommar 1996. Förutom att den ingick som bilaga
i Tåg distribuerades också särtryck till turistbyråer,
museer och andra institutioner genom Järnvägsinfoförlagets och MRO-föreningarnas försorg.
När det stundande Banmuseet i Ängelholm
öppnar 1998 (se artikel på annan plats i Spår)
kommer Järn vägsmuseum att bidraga med en hel
del av de utställda föremålen. Vårt eget utställningsutrymme har inte riktigt räckt till för att ge
till exempel signal- och kraftdelen rättvisa, var-

för Banmuseet kan bli ett utmärkt komplement
för den som vill fördjupa sig. Vi har utöver utlån
av föremål haft ett fruktbart utbyte av kunskap
och erfarenheter som bör ha alla förutsättningar
att fortgå.
Det äldsta av våra nordiska järnvägmuseer
finns i vårt västra grannland, närmare bestämt i
Hamar. Museet, som efter delningen av NSB
blev tillhörigt Jernbaneverket, fyllde hundra år
1996, vilket uppmärksammades under festliga
former den 16 juni i vilka museichefen hade nöjet
att deltaga. Den viktigaste nyheten för museet
var att man fått kontakt med järn vägsnätet via ett
stickspår till stationen i Hamar, något som alltså
tidigare saknats i ett helt sekel. Ett premiärtåg
bestående av NSB 17, Caroline (Robert Stephenson & Co. 1868) och ett så kallat Karettåg av
nyrestaurerade 1880-talsvagnar genomförde premiärturen. Tåget skulle sedan användas i sommartrafik mellan museet och Hamar station. Härvid
har man fått erfarenheter som vi kan lära oss av
för våra egna planer. Järn vägsmuseum har också

Från Auto & Technik Museum, Sinsheim. På området står Tysklands största och sist använda ångkran,
Ardeltwerke 1949, med ett ångackumulatorlok på kroken. En imponerande syn, men samtidigt ett utsatt offer
för angrepp från jordens element. Foto Robert Sjöö.
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ett annat gemensamt problem med det norska
Jernbanemuseet. Vi erbjuder båda mycket attraktiva produkter cirka två timmars resväg från
respektive huvudstad i turistiskt sett mindre intressanta delar av våra länder.
En annan internationell exkurs företogs till
södra Tyskland i samband med årets 1ATMkonferens, 22-27 september. Temat för året var
"Museet mellan kultur och kommers". Värd för
konferensen var Auto & Technik Museum i
Speyer som i detta sammanhang var ett väl valt
studieobjekt. Tillsammans med ett systermuseum
i Sinsheim, bara ett fåtal mil bort, bedrevs i
stiftelsform en verksamhet som verkade både
imponerande och avskräckande. Här återfanns
mängder av bilar, flygplan, ånglok, maskiner och
prylar från alla tider i en salig blandning, ofta de
första, största, dyraste, enda osv., i bästa fall med
skyltar vid föremålen och ibland en kortare text.
Naturligtvis ett eldorado för den specialintresserade, men frågan är om verksamheten kan kallas museal. Man måste väl böja sig för att 300400 000 besökare årligen per "museum" i Speyer
respektive Sinsheim avspeglar att konceptet är
en kommersiell succe. Men museiverksamhet
måste också vara vård och kunskapsspridning,
inte bara bevara och visa.Av hänsyn till värdarna
ifrågasattes inte det museala i affärsiden i klar-

text, men minnet av årets konferens gav blandad
smak i mångas munnar.
Jag hoppas att slutsatsen av det ovanstående
inte är att museer inte kan väcka intresse utan det
spektakulära. Det får i varje fall inte bli lösningen
i en besinningslös jakt på ständigt ökande besökssiffror och fullständig kostnadstäckning. Därmed kommer man osökt in på det stöd som
kommunikations- och teknikhistorien kräver för
långsiktighet och kulturhistoriskt ansvarstagande,
nämligen det från våra kulturvårdande myndigheter. 1996 fanns inget regel verk och inga pengar
för något stöd till järnvägsmuseal verksamhet.
De försenade pengarna från 1995 års ansökningar för Kulturrådets lotterimedel på 250 000
kr till museijärnvägar fördelades, men årets bidrag frös inne. Järnvägsmuseum beviljades inte
heller i den andra ansökningsomgången medel
från Kulturdepartementet av de så kallade Sesam-medlen på totalt 235 miljoner för föremålsregistrering. Jag vill inte tro att kulturpolitiker
och dito cheftjänstemän ser järn vägsmuseer som
kommers och inte som kultur. Kanske är det helt
enkelt så att de inte ser dem alls. Här har vi en
viktig uppgift i att synliggöra oss. Jag hoppas
kunna redovisa resultat i kommande redogörelser för ett gånget år på Sveriges Järn vägsmuseum.
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Stickspår

Öknamn på lok och motorvagnar
Den alltid närvarande folkhumorn har under åren
gett nya namn på offentliga personer och byggnader men även på lok och motorvagnar.
.
De från järnvägarnas tidiga barndom vanligaste öknamnen på lok anknöt till tillverkare.
"Amerikanaren" eller "tysken" var därför vanliga benämningar. Exempel finns från bland annat DONJ med lok nr 6, som var tillverkat av
Baldwin i USA, och från 0KB med lok nr 1, som
kom från Borsig i Berlin. Denna namngivning
finns också dokumenterad från Danmark, där de
elva F-loken från SJ kom att gå under namnet
"svensker".
Dala-Hälsinglands järnväg införskaffade under 1900-talets början två ångspårvagnar från
Stockholm, som efter insättandet i trafik omgående blev döpta till "Sofia Jansson".
Exempel på öknamn bärstammande fran mus~ kens värld finns bland annat från Malmö-Kontinentens järnväg där lok nr 1 av folkhumorn
döptes till "Glada änkan". Från litteraturens värld,
närmare bestämtfrånLubbeNordströms på 1930talet mycket omdiskuterade bok Lort-Sverige,
härstammar det kända öknamnet "Lubbe", som
gavs till UGJ:s stora tanklok av en förtvivlad
eldare vilken oljig och sotig kröp fram efter att ha
smort ut innervevarna.
•

0
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Djurens värld är rikt representerad. SWB anskaffade under 1890-talet sex godstågslok från
England. Loken var vid leveran~en må~ade i en
rödbrun färg, vilket var anledmngen till att de
omgående fick öknamnet "Räven". Så kallades
även Ostkustbanans båda H-lok från 1928, nr 24
och 25, som från början hade rödlackerade ramverk.
Två elektrolok, det ena från Roslags banan och
det andra från SJ, kom att bli införlivade med
svinrasen. SRJ ellok BaP 3250 fick många år
göra tjänst under namnet "Grisen". I 1950-ta~ets
början byggde SJ om D 135 till axelan~rdnmg
l 'Dl', det vill säga loket blev symmetnskt anordnat med två drivaxlar på vardera sidan av
blindaxeln, vilket gjorde det cirka två meter längre än vanlig D-lok. När det kom i trafik fick det
av lokpersonalen omgående namnet "Galten".
Ett av SJ första elektrolok, Z 31, blev efter en
lindrig olyckshändelse på tidigt 1920-~al ~p~~allat efter den bedrövade lokföraren vid tillfallet
och kom att gå under namnet "Sundlövarn".
I denna folkhumorns värld finns även namn
som "Stumpen", "Geten", "Kamelen" och "Kaffebrännarn". Redaktionskommitten tar gärna emot
fler, för ett register över "Svenska lok och deras
öknamn".
Bernt Forsberg

Föreningen l ärnvägsmusei Vänner
0

Arsberättelse 1995-1996

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 19951996.
Föreningens styrelse har under året varit:
Anders Hendel, ordförande
Erik Hedlund, sekreterare
Per-Ulf Tegner, kassör
Börje Thoursie
Morrgan Claesson
Erik Sundström
Hans-Fredrik Wennström
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum

Då föreningens stämma 1995 beslutade att verksamhetsåret ska överensstämma med kalenderår
har verksamhetsåret sträckt sig från 1995-07-01
till 1996-12-31, alltså 18 månader.
Föreningens medlemsantal 1996-12-31: 863
personer, varav fyra ständiga medlemmar och 40
familjemedlemmar.
Under året har styrelsen hållit nio protokollförda sammanträden.
Föreningen har under året sänt ut medlemsinformation.
Föreningen hargivituten väggkalender, "Jemvägskalender 1996".
Föreningens årsstämma hölls den 14/1 0 på
Sveriges Järnvägsmuseum.
Föreningen har fått en ny möteslokal belägen i
UGJ-stallets vattentom.
Årsboken Spår har utkommit två gånger under
det förlängda verksamhetsåret. Spår 95 utkom i
september 1995 och Spår 96 i oktober 1996.
Föreningen har tillsammans med Sveriges
Järn vägsmuseum deltagit vid Hjulmarknadema i

Stockholms stadshus december 1995 och december 1996.
Som gåva till Sveriges Järnvägsmuseum vid
åttioårsjubileet bekostar föreningen den lågående renoveringen av museets modell av rstabron. Föreningen bekostar även en monter till
modellen.
Följande projekt ingår i Föreningens verksamhet att stödja Sveriges Järnvägsmuseum:
• Föreningen har avsatt medel för att bidra till det
eventuella återförandet av F 1202 från Danmark.
• Föreningen har avsatt medel för att bidra till att
"Kungavagnen" från Hudiksvalls järnväg kan
införlivas i museets samlingar.
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till
medlemmar, företag och privatpersoner för det
gångna verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktas
till de som bidragit till föreningen med gåvor, ett
annat till redaktionen för Spår.
Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade om fortsatt framgång
för föreningen och dess verksamhet.
Gävle den 15 februari 1997
Anders Hendel
Erik Hedlund
Per-Ulf Tegner
Börje Thoursie
Erik Sundström
Morrgan Claesson
Hans-Fredrik Wennström
Robert Sjöö
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Bokslut
Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter 1
Gåvor
Försäljning: årsböcker mm
Intäkter Jvm-dagen
Ränteintäkter

Kostnader
Inköp för J vm
Årsbok: tryck, distribution
Kostnad för kalender mm
Kostnader för Jvm-dagen
Porto
Administration och kontor
Reklam
Bankkostnader

Överskott 94-07-0195-06-30
Underskott 95-07-0196-12-30

95-07-01- 94-07-0196-12-31
95-06-30

111 245
10 530
42 416
33 510
33 147
230 848

131325
170 7202
43 750
18 135
15 281
9 310
288

104 995
4 854
13 245
8 670
18 918
150 676

10 000
75 726
1 034
6 695
5 701

__filli

---

389 610

99 150

51520
158 762

6 875
101 855
875
40
1600

2. Avser kostnader för 1995 och 1996 utgåvor av
årsboken Spår.
3. Föreningsgiro
Postgiro Jvm-dag
Girokapital J vm-dag
Fasträntekonto 2 år
Fasträntekonto 1 år

4. 1 037,3019 andelar
kurs 101,32 96-12-31
Inköpt för 100 000 1996
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Tillgångar
Postgiro och bank3
FB Penningmarknadsfond4
Fordringar
Varulager

Skulder
Leverantörsskulder
Reserverade kostnader Jvm

Eget kapital
Kapital från föregående år
Periodens överskott
Periodens underskott

Summa skulder och eget
kapital

Noter
1. Medlemsavgifter 1995
Medlemsavgifter 1996
Medlemsavgifter 1997
Familjemedlemmar 1995
Familjemedlemmar 1996

Balansräkning

96 898
18
1 627
100 000
54 739
253 282

105 099

96-12-31

95-06-30

253 282
110 046
5 497
_ _l
368 826

398 099
1 108
_ _l
399 208

150 000
150 000

1 620
20 000
21 620

377 588

326 068
51 520

158 762
218 826

---

368 826

399 208

377 588

