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Kungens audiensvagn IV från 1874, nu bevarad på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Vagn 2904 hade inredning ritad av arkitekt Birger Jonsson. Möblerna i salongen är klädda med 
grågrön epingle. 
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Erik Sundström 

Kungliga vagnar 

Statsöverhuvuden har alltid brukat resa mer än 
sina undersåtar, för att besöka landets olika delar, 
för att träffa andra statsmän och för att ge kunglig 
glans åt jubileer och invigningar. I ett kungligt 
hushåll fanns det därför givetvis kungliga hästar, 
kungliga ekipage och kungliga lustjakter, så egent
ligen var det ganska naturligt att det skulle bli 
kungliga järnvägsvagnar och senare kungliga 
bilar också. En skillnad var att järnvägar ofta var 
avgränsade till en viss del av landet och i varje 
fall inte hade spår som ledde till det kungliga 
stallet, så det var naturligt att det inte var hovet 
utan banorna som tillhandahöll kungliga vagnar. 

Det första kända exemplet på att en kunglighet 
åkte tåg var 1842 då den engelska drottningen 
Viktoria for en sträcka påGreat WesternRailway, 
vilket hon gjorde med stor tveksamhet då det 
ännu fanns en stor grupp politiker som ansåg 
järnvägarna vara ett vulgärt tekniskt påhitt. Hon 
blev därefter en entusiastisk järnvägsresenär, 
eftersom hästekipage gick för långsamt och 
skakigt och de kungliga fartygen gjorde henne 
sjösjuk. Två år senare bjöd hon den franske 
kungen att åka tåg vid ett statsbesök, trots att hans 
regering ännu inte tillåtit honom att åka tåg 
hemma i Frankrike. Sedan blev det helt naturligt 
att länder som byggde järnvägar också skaffade 
vagnar för kungligheterna, i många fall också 
speciellt dekorerade lok för kungliga tåg. Egyp
ten skaffade 1862 till och med ett litet vackert 
målat ånglok med kunglig kupe i anslutning till 
förarhytten, så att khediven själv kunde stiga 
fram och köra loket. 

Järnvägsinvigningar 
I Sverige dröjde det till 1856 innan vi fick några 
järnvägar av sådan betydelse att kungafamiljen 
berördes. När vi efter långa politiska debatter och 

tvister om finansiering och organisation bestämt 
oss för att bygga stambanor var det stora projekt 
med statligt engagemang, och då var det naturligt 
att kungliga personer skulle delta i järnvägsin
vigningarna. När den första SJ-sträckan Malmö
Lund invigdes 1856 var Oskar I sjuk, så att det 
blev prinsarna Carl, Oscar och August som fick 
representera, och de tre första loken fick deras 
namn, eftersom vid den tiden lok skulle ha indi
viduella namn liksom fartyg. De allra första åren 
från 1856 använde man förstaklassvagnar, som 
hade tre kupeer med soffor på tvären och i lyx 
överträffade de hästfordon som var det enda 
alternativet. De hade sidodörrar till varje kupe, 
och på var sida av dörren dessutom ett fönster 
med rundat nedre hörn som på hästvagnarna. 

Snart insåg man att det behövdes speciella 
vagnar, som man till en början kallade "stats
vagnar" då de skulle transportera även landshöv
dingar, generaldirektörer och andra statsmän. 
Liksom övriga vagnar var de 1858-1863 till
delade distrikten, eftersom banorna från Malmö, 
GöteborgochStockholmintemöttesförrän 1864. 

Den första kända var en av de av Lauenstein 
byggda förstaklassvagnarna, som till invigningen 
av andra distriktet Göteborg-Falköping 1858 
blev ombyggd så att den fick en större salong och 
en mindre kupe med dörr emellan och i en gavel, 
medan bara mittersta dörren behölls på sidorna. 
Den fick nya soffor klädda med siden, speglar 
och guldlister, och fyra prydliga sidolampor. 
Gaveldörren användes för att prinsregenten Carl 
och hans bröder Oscar och August med gäster 
skulle kunna på en brygga gå över till utsikts
vagnen, som var en öppen vagn försedd med 
soffor längs sidorna och draperad med riksvapnet. 
Året efter nådde banan Töreboda, och då gick i 
tåget även en öppen godsvagn med bänkar för 
musikkåren. 
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De gamla statsvagnarna I och Il hade en stor 
och en vanlig kupe, 111 och IV hade bänkar 
runt väggarna och IV hade fått taket avtaget 
för att användas som utsiktsvagn, senare 
musikvagn. 

Kungliga köksvagnen V. 
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Ståndsmässig inredning 
År 1860 hade prinsregenten blivit kung Karl XV 
och besökte en militärmanöver vid Ljungbyhed 
tillsammans med kungen av Danmark och andra 
utländska furstar. Vid tredje distriktet blev då en 
Lauensteinvagn ombyggd på liknande sätt, men 
med något avvikande inredning som beskrivs i 
Snällposten: 

Den nya Kongliga Waggon som är byggd till härwar
ande jernwägslinie är särdeles wacker. Den är till 
storleken lika med en vagn av 1 :a klassen, och är 
indelad i 2 rum: salong och kabinett. Salongen är på 
wäggar och tak af hwitt blommigt siden, och är möb
lerad med 3 fristående soffor och 2 fåtöljer, till hwilka 
träarbetet är af mahogny med bildhuggeriarbete och 
öfwerdraget afblommigt siden. Midt i salongen står ett 
bord af mahogny hwars fot är utstyrd med wackert 
bildhuggeriarbete. Kring fensterne äro gardiner af gult 
siden med toffsar af blått och gult snörmakeriarbete; i 
taket är en lampa af kristall. - Dörren till kabinettet är 
försedd med förhänge utaf gult tjockt siden med blått 
och gult snörmakeriarbete. - Kabinettet är grönt; 
wäggarna och taket äro öfwerklädda med grönt blom
migt siden, rundt kring rummets väggar gå ottomaner 
klädda likaledes med grönt siden. På wäggen rnidt 
emot ingången är en spegel med bord, det sednare af 
mahogny och inredt för toilettbruk. Golfven äro 
betäckta med Brtisseler-mattor. Trappstegen äro klädda 
med blått kläde. - U twändigt är wagnen blå-lackerad 
med förgyllda riglar och handtag; på dörren är måladt 
Kgl. Swenska wapnet och särdeles wackert arbetadt, 
och på takets sidor nämnde wapen med kronor. 

Delar av inredningen skickades senare samma år 
med båt till Stockholm där också en vagn blev 
ombyggd för att användas vid första distriktets 
invigning Stockholm-Södertälje, tillsammans 
med en öppen utsiktsvagn, troligen ditflyttad 
från andra distriktet. I Aftonbladet den 26 okto
ber 1860 beskrivs dessa kungliga vagnar så
lunda: 

... två vagnar, nernligen främst en öppen vagn smak
fullt prydd med blå och gula draperier omslutna af 
guldlister. Denna öppna vagn kommunicerade med 
den egentliga statswaggonen medelst en dörr å dennas 
framsida, så att de kongl. personerna och de honoratio
res, som jemte dem begagnade statsvagnen, kunde 
efter behag ömsevis åka i den öppna eller i den täckta 
vagnen. Den kongl. waggonen är både till sitt yttre och 
sitt inre särdeles elegant och smakfull. I de fyra hörnen 
äro anbragta förgyllda kronor och på sidodörren det 
svenska riksvapnet. I hvardera hörnet är anbragt en 
prydlig lykta. Af vagnens inre, som är klädt med hvitt 
siden och afdeladt i två rum, är det större, upptagande 



Invigning av Södra stambanan vid Jönköping den 1 december 1864. Lok av B-typ följt av vagn för 
funktionärer, den öppna musikvagnen VI, en vagn för musikerna, den öppna kungliga vagnen IV, 
den vapenprydda statsvagnen I etc. På stations husets gavel de kungliga vapnen för Karl XV och 
hans bröder Oscar och August. 

två tredjedelar af vagnens längd, möbleradt såsom 
kabinett med ett divansbord i midten och små soffor i 
hörnen; det mindre kommunicerande med det förra är 
anordnadt såsom en vanlig första klassens kupe. Möb
lerna äro klädda med blått siden. 

Tredje distriktets vagn blev åter renoverad 1861 
med nya ornament och möbler. Den öppna musik
vagnen räknas 1862 in bland statsvagnarna, och 
1863 även en musikvagn med tak. Eftersom 
första och andra distrikten fått spårförbindelse i 
Hallsberg blev deras två salongsvagnar, utsikts
vagnen och de två musikvagnarna räknade som 
tillhöriga första distriktet. När även tredje di
striktet fått förbindelse 1864 slopades distrikts
tillhörigheten, och alla statsvagnar fick bilda en 
nummerserie med romerska siffror. Nr I-III var 
salongsvagnarna från andra, första och tredje 
distrikten, nr IV den öppna utsiktsvagnen, nr V 
den täckta musikvagnen och nr VI den öppna. 

I ett föredrag i Berlin 1866 inför Verein för 

Eisenbahnkunde beskrev överste Gärtner hur 
man av de svenska statsvagnarna ställt samman 
ett "på egendomligt sätt inrättat kungligt tåg. 
Mellan två stora täckta salongsvagnar befinner 
sig en liten helt öppen, endast med sidobänkar 
försedd vagn med bekväm möjlighet för påstig
ning från perrongen, som på sätt och vis tjänar 
som förrum för de förstnämnda, genom att till
träde till de stora salongs vagnarna sker från den. 
I den öppna vagnen mottar konungen de personer 
som på stationerna presenteras för honom, och 
under färd kan denna vagn även nyttjas till att vid 
gott väder vistas i det fria". Man undrar om det 
gick att vistas i den öppna vagnen när tåget hade 
full fart - redan på 1860-talet upp till 90 km/h. 

Objuden gäst 
En intressant skildring av resa i statsvagn finns i 
Claes Adelskölds Levnadsminnen, där han be-
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Dekorationer på Göteborgsdistriktets stats
vagn enligt ritning från 1862. 

skriver hur han som nära vän till Karl XV lyckas 
objuden åka med i de för kungen och SJ ledning 
reserverade vagnarna vid invigningen Stock
holm-Göteborg 1862: 

Strax i början av riksdagen i november månad inkom 
en skrifvelse från Kongl. Maj :t med omförmälande, att 
vestra stambanan nu efter åtta års arbete fullbordats, 
jemte inbjudning till ett visst antal af Rikets Ständers 
herrar ledamöter att närvara vid den högtidliga invig
ningen, som skulle ega rum den 3-6 november i 
närvaro af konungen, regeringen m.fl, äfvensom af en 
deputation af Norges storting. 

Jag var nog lycklig att få vara med bland de af 
ridderskapet och adeln utvalde, och hela färden var en 
af de mest angenäma, från början till slut. 

Tåget var ett festtåg i ordets hela bemärkelse, en 
storartad Eriksgata, som konung Carl XV gjorde ge
nom landet, varmt hyllad af sitt folk, hvar han drog 
fram. Måhända kände han sig aldrig så populär och 
lycklig som då. -

Första nattqvarteret togs i Örebro, der vi voro 
inqvarterade i familjerna, och en splendid bal gafs af 
staden . 

Dagen derpå var festmiddag i Falköpings stations
hus. Här mötte en deputation från norska stortinget 
under anförande af stortingspresidenten Harbitz. 

Under middagen var platformen fullpackad med 
nyfiket folk, som ville se kungen. H.M:t stod nära ett 
fönster utåt platformen och var så nådig att dricka ett 
glas champagne med mig. 

"Nu söp'en fjerde gången en stor sup!" - utropade 
en gumma, som stod utanför, vändande sig till sitt 
följe. Hon hade inte släppt konungen ur sigte och inte 
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kunnat föreställa sig annat, än att den ljusa champagnen 
var "svensk nektar". 

Konungen, som hörde utropet, skrattade och räckte 
gumman ett par dussin champagneglas till utdelning, 
och sedan klingade han med gubbar och gummor, så 
långt ut han kunde sträcka sig. Derefter yttrade han till 
mig: 

"Kom upp i min vagn, när vi fortsätta resan, ty jag 
vill tala med dig." 

För högstdensammes räkning funnos två vagnar 
särskildt sammanfogade, nemligen en täckt 1 :sta klass 
med trenne kupeer ur hvilken mellanväggarne uttagits, 
samt en öppen godsvagn med bänkar rundt omkring 
och behängd med blått kläde, på hvilket gula kronor 
voro fastsydda, hvarförutom en matta utbredts på 
golfvet. En brygga förband dessa båda, ingalunda 
kungliga vagnar. Anspråken voro mindre på 1860-
talet, än trettio år derefter. 

Till följd af H.M:ts befallning steg jag upp i den 
öppna vagnen. Tiden hade emellertid icke medgifvit 
att hemta min uniformskappa i den kupe hvaruti jag 
förut åkt. Jag befann mig således i uniformsfrack och 
mådde som en stackare, ty det småsnöade och var 
mycket kallt - och ensam stod jag derute i mörkret, ty 
alla högdjur, som inbjudits att åka med konungen, 
höllo sig inne i den andra täckta, varma och väl 
upplysta vagnen. 

Knappt hade tåget satt sig i gång, förrän friherre 
Ericson kom ut ur den täckta vagnen och yttrade 
temligen snäft: 

"Majoren tycks inte hafva reda på att dessa båda 
vagnar äro reserverade för konungen och de särskildt 
af honom inbjudna." 

"Jo, herr baron" - svarade jag - "detta har jag noga 
reda på, och jag ber baron vara fullkomligt öfvertygad 
om, att hade H.M:t inte särskildt befallt mig att stiga 
upp i hans vagn, så vore jag bestämdt inte här, utan 
hade stannat på min goda riksdagsmannaplats i tåget, 
der det är ojemförligt mycket trefligare än här, i kylan 
och mörkret." 

Han svarade inte, utan gick hastigt in i den täckta 
vagnen, der kungen befann sig. 

Strax derefter kom H.M:t ut. 
"Sitt!" befallde han. - "E. tycks inte vara rätt god på 

dig - hvad sa' du till honom?" 
Jag berättade ordagrannt hvad som förefallit. 
Han skrattade, och sedan talades det om något 

obetydligt, hvarpå han slutligen yttrade: 
"Minns du våra jernvägsfunderingar under resan 

deruppe i Norrbotten? - Jag tror man kan vara stolt 
öfver hvad som redan realiserats deraf. Sjelf har jag 
sällan känt mig så tillfredsställd och belåten som i 
dag." 

"Ja" - svarade jag - "nog minns jag det, och Eders 
Maj :t kan med rätta vara stolt öfver den utsträckning 
vårajernvägar genom E.M:s intresse vunnit under de 
fyra år, som derefter passerat. Men E.M:t och landet 
stå å andra sidan i stor tacksamhetsskuld till chefen för 



Kungliga vagnen 1862, 
tidigare Il, sammanbyggd 
1891 av 1870-talsvagnarna 
I och 11, och använd av 
drottning Sophia, bevarad 
på Sveriges Järnvägs
museum sedan 1927, här 
fotograferad i Tomteboda. 

Kungliga vagnen 1861, 
tidigare I, sammanbyggd 
1892 av 1870-talsvagnarna 
111 och V, och använd av 
kungarna Oskar Il och 
Gustav V. Försedd med 
rullager redan 1925. 

Kungliga vagnen 1864, 
ombyggd 1932 för kron
prinsparet Gustaf Adolf och 
Louise, ljusblå/mörkblå och 
med rullager. 

_jj~ 
• •1 ,IIPI-- _____________ _.,,._,.,, ~ ~- ::; 
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statens jernvägsbyggnader, ty det är hans förtjenst, att 
E.M:t redan i dag kan åjernväg göra en Eriksgata tvärt 
igenom sitt land. Något sådant har ingen konung i 
Sverige gjort förr." 

Han såg på mig och <lerefter yttrade han: 
"E. skall också få något i afton, när vi komma till 

Göteborg, som jag hoppas skall fägna honom: han är 
svag för det som glittrar." 

"Tillåter E.M:t att jag går tillbaka till min vagn, när 
vi komma till nästa station?" frågade jag, då han reste 
sig. 

"Nej!" - svarade han. - "Jag vill att du åker i min 
vagn ända fram, så- ja, så får du se ståten bättre. Men 
kom in! Kom in!" - ropade han, när han skulle stiga 
tillbaka in i den täckta vagnen- "här ute fryser du ihjel, 
innan vi komma halfvägs till Göteborg." 

Detta var visserligen bra på ett sätt, men i verklig
heten mindre trefligt, ty jag märkte nog, att de förnäma 
och höga jernvägsherrarna derinne funno min närvaro 
minst sagdt överflödig. Men mig angick det ju inte, om 
de rätade upp sig och sågo aldrig så högtidliga ut, då 
det var varmt derinne, och jag steg in i sällskap med 
konungen. 

På detta sätt rådde jag inte för, att jag befann mig 
alldeles invid konungen bland hans "store" män, då 
han, sedan tåget stannat i den fint utstyrda och eklärerade 
banhallen i Göteborg, med några ord förklarade banan 
invigd och dekorerade friherre Ericson med Vasa-

ordens stora kors i briljanter (i förbigående sagdt värdt 
omkring 20,000 kronor) och f.d. kaptenerna och kam
raterna vid väg- och vattenbyggnadscorpsen, Norden
felt och Elworth, med Nordstjerneorden. 

I Göteborg voro vi äfven inqvarterade i familjerna 
och mottogs på det mest förekommande och luxuösa 
sätt. Jag hade för natten en hel elegant våning till min 
disposition hos en grosshandlare Bark. Hvar värden -
en rik fabrikant - och hans familj sjelfva kinesade, 
tänkte jag ej på förrän senare. 

Invigningsfirandet slutade i Göteborg med en 
öfverdådig festmiddag å börssalen samt galaföreställ
ning å teatern, hvilken senare dock flera af middags
gästerna, af lätt begripliga skäl, då den försiggick 
omedelbart efter middagen, der de ädlaste viner flödat 
i strömmar, funno sig förhindrade att öfvervara. 

Jag vandrade arm i arm till teatern med en af de 
förnämligaste gästerna, som omöjligt kunnat återfinna 
sin plymagerade trekantiga hatt, och derför kom att, 
mellan börsen och teatern, uppträda - för öfrigt rikt 
guldbroderad och ordensprydd - uti en vaktmästares 
anspråkslösa hufvudbonad. 

Dagen <lerefter återvände de festande till hufvud
staden, något dufna i hufvudet och med betydligt 
sämre magar, än då de foro derifrån; men med ett 
oförgätligt minne af den angenäma och storartade 
färden. 

Kungliga vagnen 1864, byggd 1909 för drottning Victorias resor till sin hemtrakt Baden via den 
nyafärjeförbindelsen Trelleborg-Sassnitz. 
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Kungliga vagnen 2904 byggd 1931, i ursprungligt skick med sidodörr för avstigning till röda 
mattan. 

År 1868 hade kungligajärnvägsresor blivit van
liga. De flesta stationer hade visserligen en res
taurang, men sällan med sådan klass att den 
kunde tillfredsställa kungligheterna. Därför blev 
en resgodsvagn inrättad som köksvagn för de 
kungliga med plats för fyra köksbetjänte och två 
järnvägspersonal, och fick nr V, då musik
vagnarna blivit återställda som öppna godsvagnar. 
Med eget kök och kanske inlånad köksmästare 
från exempelvis Th. Blanch, den tidens bäste 
krögare, kunde kungen njuta av måltiden även i 
ett invigningstält på bangården. 

Den öppna utsiktsvagnen användes 1874 för 
transport av Karl XV: s kvarlevor från Malmö till 
Stockholm, en transport som möttes av folk vid 
stationerna och beskrevs i tidningarna. 

Helt kungligt tåg 
Sedan Oskar II tillträtt tronen och järnvägs
invigningar börjat bli en allt viktigare del av den 
kungliga vardagen köptes 1874 från AG för 
Fabrikation von Eisenbahnbedarf i Berlin ett helt 

kungligt tåg om fem vagnar, liknande vad som 
byggts åt furst Bismarck. Kungen och drott
ningen fick varsin vagn nr III och I med salong 
och kabinett med sovplats. Vagn II var salongs
vagn för drottningen, nr IV audiensvagn för 
kungen och finns ännu kvar på Sveriges Järnvägs
museum i originalskick, och nr V var matsals
vagn för kungaparet. V agnarna var målade i 
mörkblått med guldränder och hade korta täckta 
övergångsplattformar vid gavlarna. Audiens
vagnen hade ett praktfullt förgyllt flätverk av 
smide under fönstren och en dubbeldörr mitt på 
långsidan så att kungen kunde stiga ut på den 
röda mattan, hälsa på honoratiores och mottaga 
folkets hyllning. 

De gamla statsvagnarna började därefter räk
nas bland vanliga trafikvagnar. Nr I och II blev 
litt. A nr 777-778 år 1877, men behöll den stora 
salongen. Köksvagnen II blev 1879 litt. G nr 
7694 och sedan 1887 litt. F4 nr 1628, och kvar
varande salongsvagnen nr III och den öppna nr 
IV blev litt. B6 nr 77 5-776 år 1881 efter att några 
år ha stått i reserv med nr V och VI. Alla fem var 
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även i fortsättningen reserverade för speciella 
tillfällen tills de slopades, nr 775-776 år 1895, nr 
777-778 år 1908 och 1901 efter ha omrnärkts till 
B6a samt nr 1628 år 1903. 

Alla statsvagnar hade hittills som brukligt var 
i England byggts utan plattformar, men i motsats 
till vagnarna för allmänna trafiken hade de oftast 
dörrar i gavlarna så att man kunde gå från en vagn 
till en annan, speciellt om man vill gå ut till den 
öppna utsikts vagnen. Det gällde också den smal
spåriga vagn som den förmögne ägaren till Fin
spångs bruk, Carl Ekman, lät bygga för att kunna 
bjuda Oskar Il på invigningen av banan Pålsboda
Finspång 1874, och därefter själv använde för 
sina resor på banan. Vagnen finns nu påjärnvägs
museet. 

En annan tillfällig kunglig vagn byggdes 1859 
då kung Karl XV gjorde en jaktresa i Värmland 
och åkte på den gamla smalspåriga banan Kristi
nehamn-Sjöändan. Vagnen tillverkades på ban
ans egen verkstad och liknade dess övriga primi
tiva vagnar, lågt byggd med små hjul, men av 
bättre ekvirke och med stora gavelfönster av 
slipat glas. Då banan var en tidigare hästbana 
med små utrymmen vid sidan av spåret hade 
vagnen bara gaveldörrar. Även denna vagn finns 
på järn vägsmuseet. 

På 1870-talet började man införa gavelplatt
formar för att göra det möjligt för passagerarna i 
åtminstone första och andra klass att gå till andra 
vagnar för att hitta bättre sittplats, bekanta att tala 
med eller en ledig toalett. Dessutom underlättade 
det för konduktören att visera biljetterna under 
resans gång. När norra stambanan byggdes upp
skattade man också att kunna stiga upp på tåget 
under tak, gå in i vagnen genom en korridor eller 
ett vindfång och öppna dörren till kupen utan att 
släppa in snö, och steg därför ombord på vagnen 
genom sidogrindar på plattformarna. I södra S ve
rige fortsatte man en tid med sidodörrar men utan 
sidogrindar då man ansåg att det gick fortare att 
stiga på och av. 

För världsutställningen i Paris 1878 hade Kock
ums Verkstad i Malmö tillverkat och ställt ut en 
särskilt lyxutrustad vagn av den typ litt. B 1 med 
fyra kupeer, korridor och plattformar som 1877 
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konstruerats för trafiken mot Norrland. Den be
lönades med guldmedalj och övertogs av SJ att 
användas för den kungliga uppvaktningen som 
nr VIII. Kronprinsessan Victoria fick 1881 en 
likadan egen vagn nr VI, ombyggd från nr 456. 
Kronprins Gustaf fick 1882 en vagn nr VII med 
tre kupeer och toalett, också byggd av Kockums. 

Alla de nämnda vagnarna hade fasta axlar 
vilket upplevdes som alltmer begränsande. Om 
vagnarnas axelavstånd var större än 4,4 m gick de 
tungt och stötigt i kurvor, och om det var mindre 
än 45 procent av underredets längd fick vagnen 
en slingrande rörelse i hög fart. Claes Adelsköld 
hade visserligen redan 1865 för Uddevallabanan 
infört radialaxlar som ställde sig snett när vagnen 
gick in i en kurva, men resultatet var diskutabelt 
och dessutom var Adelsköld illa ansedd inom SJ. 

Boggivagnar 
På 1890-talet var de gamla tvåaxliga vagnarna 
föråldrade , och boggivagnar hade blivit vanliga 
i utlandet och även använts några år på Västkust
banan med stor framgång. För att få behagligare 
gång byggde SJ då ihop de kungliga vagnarna 
parvis på boggivagnsunderreden. Drottningens 
sovvagn nr I och salongs vagn nr Il byggdes 1891 
ihop till boggivagnen nr I. De fyra tvåaxliga 
underredena användes till att bygga öppna gods
vagnar litt. Nl nr 5523-5526. Kronprinsessans 
vagn nr VI blev 1893 hopbyggd med litt. B 1 nr 
454 till boggivagnen nr III, varvid underredena 
användes till postvagnar litt DClb nr 868-869. 
Audiensvagnen blev kvar i originalskick efter
som inga personer skulle vara i den när tåget var 
i rörelse. 

När Gustav V blev kung 1907 övertog han 
boggivagn nr I. Victoria behöll som drottning 
vagn nr III till 1909 då den övertogs av kronprins 
Gustaf Adolf, medan hon fick en ny vagn bättre 
anpassad till tågfärjorna och kontinentens järn
vägar. Änkedrottning Sofia behöll vagn nr Il, och 
audiensvagnen nr IV blev avställd för ett bli
vande järn vägsmuseum. De övriga kungliga vag
narna fick nu inte längre gå i snälltåg. Kronprins
vagnen nr VII som från 1893 hetat nr VI blev 



nedklassad till litt. B 1 b nr 456, ett sedan 1881 
vakant nummer efter den vagn som blivit 
kronprinsessans. 

Den nya vagn nr 1864 som Victoria fick för 
att kunna besöka sin släkt i Baden på ett 
ståndsmässigt sätt var inredd med salong, 
sovrum och fem kupeer föruppvaktning, byggd 
av ASJ i Linköping och i övrigt utförd som de 
vagnar som byggdes för den nyöppnade färje
linjen Trelleborg-Sassnitz, plåtklädd och 
mörkblå med täckta plattformar, lanternin och 
förtöjningsöglor om färjan skulle möta ovä
der. Samtidigt fick de övriga kungliga vag
narna nya nummer 1861-1863, och utrusta
des med flera olika bromssystem för utrikes
resor, eftersom det inte fanns någon interna
tionell standard. 

Även dessa vagnar blev längre fram omo
derna när högre hastigheter och tyngre tåg 
krävde stålkonstruktion. Nr 1861 slopades 
1936, nr 1862 överlämnades 1927 till järnvägs
museet, nr 1863 ombyggdes 1930 till mätvagn 
nr2812 förbanavdelningen. Nr 1864 dispone
rades från 1932 av kronprins Gustaf Adolf och 
kronprinsessan, och slopades 1966. 

När man framför allt i Tyskland på 1920-
talet började bygga kraftiga kollisionssäkra 
vagnar med fribärande stålkorg utan separat 
underrede, utfördes de nitade eftersom man 
ännu inte kunde göra helt sprickfria svetsar. 
En föregångare i Sverige för stålvagnar var 
Ostkustbanan 1925, och SJ följde efter 1929. 
En nitad stålvagn nr 2904 för hela kungahuset 
byggdes 1931 av Kockums och målades mörk
blå nedtill, ljust gråblå i fönsterhöjd och med 
silverfärgat tak. Den blev ordentligt ombyggd 
1951 då man bland annat tog bort den sido
ingång mitt på vagnen som brukat användas 
tillsammans med den röda mattan vid högtid
liga avstigningar. Den fick senare internatio
nell UIC-märkning 51 74 89 46004 och mo
dernare MD-boggier. 

Som "nästan kunglig" vagn kan man even
tuellt räkna nr 2074 som i listorna beskrivs 
som extra sjukvagn litt. Bol0 för internatio
nell trafik och som 1927 ombyggts från sov
vagn litt. AFo2. Den hade extra stor sovsalong 
och lär ha varit permanent uthyrd till finans
mannen Ivar Kreuger fram till hans död 1932. 

Sidoingången på 2904 togs bort 1951 för att 
kung Gustav Adolf och drottning Louise 
skulle få var sin salong. Föregående sida: 
Drottning Sophias vagn. 

• 

• 
• 

-• 'L8 

•'Bl 
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Röksalongen i vagn 2904 hade mörka skinnmöbler och telefon. 

Kungliga vagnar vid SJ 

I Lauenstein omk. 1856 Il distriktet-> A nr 777 (1877) -> B6a-> slopad 1908 
Il dito I distriktet-> A nr 778 (1877) -> B6a -> slopad 1901 
III dito III distriktet-> nr VI (1874) -> B6c nr 775 (1881) -> slopad 1895 
IV dito öppen utsiktsvagn -> musikvagn (1868) -> nr VII (1874) -> B6d nr 776 

(1881) -> slopad 1895 
V täckt musikvagn -> godsvagn (1868) 
VI öppen musikvagn-> godsvagn (1868) 
V 1868 köksvagn -> G nr 7694 (1879)-> F4 nr 1628 (1877) -> slopad 1903 
I Eisenbahnbed. 1874 drottningens sovvagn-> boggivagn (1891) 
Il dito drottningens salongsvagn -> boggivagn (1891) 
III dito kungens sovvagn-> boggivagn (1891) 
IV dito kungens audiensvagn-> Sveriges Järnvägsmuseum (1908) 
V dito matsalsvagn -> boggivagn (1891) 
VIII Kockums 1878 uppvaktning-> Blb nr 456 (1901) -> slopad 1932 
VI dito kronprinsessans vagn (omb. 1881 från B 1 nr 456) -> boggivagn (1893) 
VII Kockums 1882 kronprinsens vagn-> nr VI (1893) -> Bla nr 675 (1907)-> slopad 1929 
I (omb. 1891 fr III+V) kung Oskars vagn-> kung Gustavs vagn (1907)-> nr 1861 (1909)-> 

slopad 1936 
Il (omb. 1891 fr 1+11) drottning Sophia -> nr 1862 (1909) -> Sveriges Järnvägsmuseum (1927) 
III (omb. 1893 fr 454+VI) kronprinsessans vagn-> nr 1863 (1909)- banavdelningens mätvagn 2812 

(1930) 
1864 Linköping 1909 kronprinsessan Victorias vagn-> kronprins Gustaf Adolfs vagn (1932) -> 

slopad 1966 
2904 Kockums 1931 kung Gustavs vagn-> kung Gustav Adolfs vagn (1951)-> 

nr 51 74 89 46004 
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Börje Thoursie 

The Great Crimean Railway 1854-1855 

Att föra krig är en gammal vanlig men inte 
särskilt intelligent metod för att lösa konflikter. 
Att föra krig med dåliga ledare och dålig organi
sation är ännu oförnuftigare. England hade, när 
man gav sig in i Krimkriget, inga militära ledare 
av högre klass och inga med krigserfarenhet från 
de senaste trettio åren. Det betyder en hel gene
ration som inte sett krigets vardag. 

Ett av de viktigaste problemen i samband med 
krigföring har alltid varit transporterna. Efter
som järnvägen alltsedan sin tillkomst har gett oss 
det bästa medlet för snabb masstransport, kom 
den tidigt att visa sin vikt. Bland de allra tidigaste 
exemplen är den engelska belägringen av fäst
ningen Sevastopol under Krimkriget 1853-55. 

USA-generalen vanFleet, som varmed i Korea
kriget etthundra år senare, skriver i sin intres
santa skrift Rail Transport and the Winning oj 
Wars , att hur stora resurser han än satte in i form 
av bombflyg var det omöjligt att hindra löpande 
järnvägs buren tillförsel av förnödenheter till fron
ten, var den nu fanns. Ju mer man förstörde spår, 
anföll tåg och sprängde broar så fann man att över 
natten hade en ny bro byggts, nya spår plockats 
ihop och nya tåg kördes. Det är precis samma 
erfarenheter som krigskorrespondenten Harri
son E. Salisbury berättar om från sin resa genom 
Vietnam 1966-67 i Behind the Lines - Hanoi. 

Det krävs inte bara kloka transporter - det 
behövs också en intelligent ledning. Många krigs
historiker har nog varit eniga om ledningens 
brister just i Krimkriget. Det finns många exem
pel på utebliven insats vid rätt tillfälle och insats 
vid fel tillfälle. Det värsta var nog att man inte 
räknade med ryska vinterförhållanden. Före vin
tern kommer vad som i tyska berättelser från öst
fronten kallas die Schlammperiode, en hemsk 
tillvaro där vägarna försvinner och blir till någon 
sorts välling av lera, som så småningom fryser till 
vad som kan beskrivas som ett fruset hav i vågor. 

Att vi nu efteråt vet en hel del om Sevastopols 

belägring, och om Krimkriget överhuvudtaget, 
beror på att detta var första gången man hade 
krigskorrespondenter med i fält, vid fronten. 
"Den förste och störste" krigskorrespondenten -
somdetstårpåhans gravhälli S:tPaulskatedralen 
- var William Howard Russel. Han blev inte så 
populär hos engelsk militär när han beskrev för
hållanden kring Sevastopol, men i sin tur ledde 
hans berättelser till Florence Nightingales initia
tiv och insatser till åstadkommandet av en ordnad 
fältsjukvård. Att Russel kunde berätta om allt 
elände för The Times beror givetvis också på att 
ett telegrafnät hade börjat växa genom Europa. 

Om vi nu tänker på Krimkrigets transport
förhållanden - hur försörjdes Krim? Ja, britterna 
seglade, och hade kanske också några ångfartyg, 
och även för Ryssland hade väl sjötransporter 
betytt något i krigets början, men sedan var det 
bara fråga om landtransporter. Tyvärr hade tsar 
Nikolaus I haft ett par kommunikationsrådgivare 
som hindrat de första planerna på att bygga 
järnvägen vidare från Moskva till Svarta havet 
och Warszawa, med motiveringen att Ryssland 
hade tillgång till billiga pråmtransporter längs 
Dnjepr, Don och Volga, och eftersom Ryssland 
inte har kolfyndigheter så skulle järnvägarna 
behöva elda upp landets skogar. 

Nå, efter denna långa inledning i historien 
börjar vi på allvar med Krimkriget. I september 
1854 var situationen följande. Den ryska befästa 
staden Sevastopol låg sedan länge under beläg
ring av en engelsk och en fransk arme. Om inte de 
båda armecheferna - general Raglan och mar
skalk Saint Arnaud - varit osams, hade det tidi
gare varit en enkel sak för dem att ta fästningen. 
Men nu var de inte sams, och istället för att 
anfalla grävde trupperna ned sig. Ryssarna hade 
under tiden fått förstärkning. I november var den 
allierade armen i trasor och i oordning och folk 
frös ihjäl. Generalerna hade komplett glömt bort 
vad de eventuellt fått veta om ryska vinterförhål-
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landen. Trupperna hade inget att äta, inget att 
dricka, inga vägar, inga kläder, ingen underhålls
organisation. Det enda de hade i överflöd var 
kolera. 

Trupperna låg grupperade längs en höjdsträck
ning ovanför Sevastopol, ungefär en mil från 
hamnen i Balaklava, där en enhet ur brittiska 
flottan låg. Den väg som en gång funnits mellan 
Sevastopol och Balaklava hade efter höstregn 
och vinterkyla blivit ett stelnat lerhav. Inget 
hjulfordon kunde komma fram; man klövjade en 
del transporter på hästar och kameler. Det hela 
liknade inte längre krig, det vara bara en hungrig 
och frusen skara sjuka soldater. 

När nyheterna om armens elände nådde Lon
don, stod det klart att om inte armen besegrades 
av ryssarna så skulle den i alla fall besegras av en 
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Rallare som i väntsalen på 
Euston inväntar tåget till 
Liverpool och Krim tar far
väl av sina familjer. Till 
höger undertecknas papper 
som föreskriver att en del av 
lönen ska utbetalas till de 
anhöriga. 

Rallare embarkerar i 
december till Krim på 
clippern Wildfire i Birken
head. 

rysk vinter. Men det hela fick en mycket okon
ventionell lösning. En av Englands största järn
vägsbyggnadsentreprenörer, Morton Peto, som 
byggt järnväg i både England, Frankrike, Dan
mark och Kanada, och visste vad engelska rallare 
kunde uträtta, korn fram till den goda iden att 
bygga en järnväg mellan Balaklava och de belä
grande. Lyckligtvis var Morton Peto också leda
mot av parlamentet, så vägen till försvars- och 
statsministrarna var inte lång. Peto lade fram sitt 
absolut omilitäriska förslag till lösning av pro
blemet. Tillsammans med sin kollega och svåger 
Edward Betts och ytterligare en partner i engelskt 
jämvägsbyggande, Thomas Brassey, erbjöd han 
regeringen att till självkostnadspris (no profit) 
transportera rallare och materiel till Krirn och där 
bygga en dubbelspårig järnväg upp till fronten, 



med grenspår till batteriplatser, och därefter sköta 
drift och underhåll. Det fanns ett villkor med 
erbjudandet: det skulle vara ett helt civilt företag, 
och det fick inte på något vis styras av militära 
regler eller krigslagar. Det gick under rubriken 
"The Civil Engineer Corps" (och där kanske vi 
haren början till våracivilingenjöreri motsats till 
ingenjörstrupperna). 

Regeringen accepterade, och redan 30 novem
ber (1854) hade Betts sin organisation klar. The 
Civil Engineer Corps skulle omfatta 200-250 
banbyggare, rallare och bergsprängare, tjugo 
tegelmurare, åttio timmermän med basar, tjugo 
grovsmeder med basar, maskinmontörer, ritare, 
tidskrivare, en överingenjör och två assisterande 
ingenjörer. Han preciserade också att denna styrka 
stod under direkt befäl av entreprenadfirmans 
överingenjör, den stod inte under militär lag. 
Firman Peto, Betts & Brassey annonserade efter 
folk och redan på lördagen den 2 december var 
deras kontor på Waterloo Road belägrat av gamla 
erfarna rallare. Efter två dagar kunde den bli
vande chefen, Beattie, hänga ut skylten NO 
MORE MEN WANTED. Många av de arbets
sökande hade arbetat under Beattie vid byggan
det av Grand Trunk Railway i Kanada. Stäm
ningen bland dem var så het att de "hellre ville 
slåss mot ryssen än gräva lera" och de uttryckte 
hoppet att armen höll ut tills de kom till hjälp. 

Det här gänget anställdes på sex månader och 
firman svarade för transport, mat, kläder och 
förläggning. Lönen var, allt efter specialområde, 
mellan 5 och 8 shillings per dag. Entreprenaden 
omfattadedubbelspårfrånhamnen till belägrande 
trupp och därefter grenspår till batteriplatserna. 
Dragkraften tänktes bli lindrift med fyra-fem 
stationära ångmaskiner. 

Peto, Betts & Brassey var en firma som rallare 
visste att de kunde lita på; de tre i ledningen var 
närmast dyrkade av de som jobbat under dem och 
som visste att PB&B aldrig lämnade sitt folk i 
sticket. De visste också att skilsmässan mellan 
civilt och militärt företag var ett livsvillkor för 
bygget- bara på det viset kunde de vara säkra på 
att all materieltransport blev businesslike, allt i 
rätt tid och i rätt ordning så att det inte (som det 
sades om militära transporter) landsattes folk 
utan tält, verktyg och materiel, eller "med full 
skeppslast av högerstövlar ... " 

Och det är klart att redan från början blev denna 
"rallararme" nationens hjältar. Redan i slutet av 
december var de första på väg ut - första avdel
ningen, 54 man, seglade 21 december- och man 

hade försenats någon dag eftersom någon kom
mit på en helt ny ide: man skrev fullmakt för 
PB&B att betala ut en viss del av lönen direkt till 
hemmavarande familj, och det var många som då 
skrev fullmakt på ett pund per vecka. 

Första skeppet ut var en clipper, The Wildfire, 
som PB&B hade inrett med förläggnings
möjligheter. Man hade hyrt in nitton fartyg och 
dessutom köpt fyra - det var lite svårt att få hyra 
vissa fartyg för att gå till en krigszon. Med 
manskap och materiel följde fem läkare, fyra 
sjuksköterskor och tre präster (av vilka senare en, 
många år efteråt, var stolt över att bli omtalad 
som "vår präst på Krim"). 

Fartygens last var sammansatt med tanke på att 
bygget skulle starta genast vid ankomsten, och 
att kompletteringar tog lång tid. Man hade i den 
första transportvågen lastat 1800 ton räls, 6000 
slipers, 600 ton timmer, ett par tusen ton ång
maskiner, kranar, pålkranar, godsvagnar, block 
och stroppar, hackor och spadar och skottkärror 
och alla behöv liga verktyg för smeder och timmer
män. PB &B hade också gett sina rallare en grund
lig utrustning ifråga om kläder för rysk vinter. 
Jag kan inte låta bli att citera persedellistan: 

sjösäck och oljerock 
tre bomullsskjortor 
två flanellskjortor 
ett par mollskinnsbyxor 
en mollskinnsväst 
en vinterrock 
ett par vattentäta stövlar 
ett par fiskarkängor 
ett par kalsonger 
två halsdukar 
ett par benlindor 
en packrem 
madrass och kudde 
filt och två lakan 
ett par vantar 
en yllerock 
ett par yllestrumpor 
två pund tobak 

Man imponeras av hur väl genomtänkt detta 
företag var, redan vid starten från kajen i Liver
pool, och när fartygen började komma fram till 
Balaklava, efter en stormig färd över Biscayan 
och lite bättre resa genom Medelhavet och Dar
danellerna, så visade det sig att Beattie också 
hade ordnat en kaj där hans skepp kunde lossa. 
Man var då inne i februari, efter omkring sex 
veckors segling, och den ryska vintern hade 
börjat sätta in. Rallargänget satte fart och hade på 
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tio dagar byggt upp sin förläggningsstad och de 
första åtta kilometrarna bankropp. De fick till 
och med betyget av en engelsk kapten Clifford att 
de "säkert gjorde mer nyttigt arbete på en dag än 
ett engelskt regemente skulle ha gjort på en 
vecka" ( och eftersom Cliff ord så småningom 
blev både generalmajor och sir Henry var det 
tydligen inga kolleger som misstyckte om den 
bedömningen). Han hade föredragit att man 
byggde en enkel väg men blev i alla fall impone
rad av järnvägens trafikkapacitet. Men han kan
ske inte hade tänkt på hur "en enkel väg" hade sett 
ut i die Schlammperiode! 

V år "förste och störste" krigskorrespondent, 
Russel, beskrev målande hur rallarna förvand
lade Balaklavas hamnkvarter till bangård, och på 
det viset också röjde undan en hop sådant folk 
som på den tiden följde i armeernas kölvatten, 
när PB&B friskt röjer undan en kåkstad för att ge 
plats till början av The Great Crimean Railway. 
Han skriver också hur sällsamt det var att höra 
rullandet av järnvägsvagnar med sin last av ral
lare och räls - "det gav en hemkänsla mer än 
något annat han hade hört i Krim". 

Det byggdes snabbt, det var ju heller ingen 
hård terräng, och Russel skrev att han kände inte 
igen landskapet från den ena dagen till den andra 
- han beskriver målande hur järnvägen drogs 
genom gården till det ställe där han bodde, och 
hur rallarna drog omkull en stor poppel som föll 
rakt över hustaket och rev bort en balkong och 
slog sönder fönster. Russel tyckte egentligen inte 
om rallarna trots att han måste erkänna sin be
undran för deras arbetstakt och byggnadskonst, 
även om det blev ett slagsmål då och då ... Men 
allt sådant togs om hand av byggnadsledningen -
inga krigslagar här, inte! PB&B höll styvt på 
villkoren: The Civil Engineer Corps och inget 
militärt ledarskap. Och det var förresten bara en 
allvarlig incident som rapporterades, ett rån, som 
utreddes och klarades upp och den skyldige fick 
spöstraff (som han senare skröt om ... ) 

Järnvägens huvudlinje byggdes, så som över
enskommits, dubbelspårig, men kompletterades 
med plankläggning mellan rälerna så man kunde 
använda hästar som dragkraft. Branta lutningar 
försågs med på rullar löpande ändlösa linor, som 
drogs av stationära ångmaskiner. Så småningom 
lyckades Beattie transportera ett par ånglok från 
England. Som järnväg var The Great Crimean 
Railway lite bucklig både i sidoläge och i längd
profil, man kunde inte ta så hårt på radier och 
lutningskurvor; det var ju fråga om att bygga 

18 

snabbt. En kvarts engelsk mil spår ( 400 m) per 
dag klarade rallarna av. Vid ett tillfälle byggdes 
en bro över en flod - pålkranen lossades från 
fartyget på kvällen, på natten började kranen sitt 
arbete, och ett dygn senare var alla pålar slagna, 
pålkranen nedmonterad, en bro av timmer slagen 
och spår framdraget hundra meter på västsidan. 

Huvudlinjen var klar i slutet av mars 1855 och 
någon vecka senare också sidospåren till batteri
platserna, och alltså byggnadsentreprenaden slut
förd. Beattie rapporterade sin stora belåtenhet 
med både rallare och verk och sade att de hade 
lärt soldaterna att arbeta, och han trodde att efter 
rallarnas exempel gjorde femtio man nu mera 
arbete än hundra hade gjort förut. Helajärnvägs
bygget blev totalt 46 kilometer spår. 

Officerarna gillade inte rallarna. De var odisci
plinerade och hade mollskinns jackor, medan sol
dater skulle ha röda uniformer och vara exer
cisdrillade. Men felet var ju att de inte haft ett krig 
att öva sig på sedan 1815. Rallarna var i god form, 
väl underhållna, väl klädda och väl betalda, och 
de som varit med PB&B i Kanada visste vad 
arbete i sträng vinterky la betydde. Soldaterna var 
sjuka och uthungrade, illa medfarna och inte 
vana vid rysk vinter "och ledda av herrar som 
bäst kan bli ihågkomna som namn på klädes
plagg" (Cardigan och Raglan!). Summerar man 
ned fakta är det kanske inte så konstigt att om
kring 30 tusen soldater höll på att gå under i 
vinterkylan men räddades av omkring 400 rallare 
i ett väl planerat och väl organiserat järnvägs
bygge. Det kanske kunde blivit slut på beläg
ringen lite tidigare om militären vågat använda 
järnvägen nattetid men det vågade man inte -
trots att rallarna hade byggt natt och dag! 

Slutet gott, allting gott. Entreprenörerna kla
rade sitt uppdrag och England vann kriget. Rallar
na kom hem välbehållna och hyllades som hjäl
tar, och Morton Peto kunde skriva sig sir Morton. 
Illustrated London News skrev en bra slutkläm: 

Det hade än en gång visats att de män som gjort 
England stort genom sin skicklighet, företagsamhet 
och organisationsförmåga var av en helt annan kaliber 
än vanliga statstjänstemän. Och den engelske rallaren 
var kungen bland arbetare. 

Källa-förutom de i texten angivna: The Railway 
Navvies, av Terry Coleman, utgiven 1965 (och 
sedan omtryckt sju gånger). Hittad i York 1988. 

Navvies var det engelska namnet för rallare - egentli
gen railway navvies, för de första rallarna var kanal
byggarna, men de sista 150 åren har navvies räckt. 



Hjördis Matti 

Linjebor - 1908 och 1958 

På Sveriges Järnvägsmuseum har jag hittat ett 
dokument som är skrivet av A.S. Suneson som 
kom till Rensjön 1908, femtio år före mig. Han 
stannade där i tre månader, jag i fem år. Redan 
1902, när Sunesson var placerad i Trehörningsjö 
hade en cirkulärskrivelse om besättande av sta
tionerna "å under byggnad varande linjen Gelli
vare-Riksgränsen" gått ut till expeditionskunniga 
stationskarlar på femte distriktet. Då var han 
nyförlovad och kunde ju icke komma med en 
kvinna från södra Sverige upp i Lappland och där 
gifta sig, skriver han. 

Sunesson var stationskarl och kom från södra 
Sverige. Han hade sökt sig till Lappland för att 
hans lungsjuka hustru skulle kunna återvinna 
hälsan-hon var av läkare rekommenderad Norr
landsluft. Suneson skriver om detta: "Det visade 
sig att talet om den rena och härliga, ja lätta 
fjällluften är en from lögn. Fjälluften är icke bra 
ens för den starke, mycket mindre för den sjuke. 
Den är nedbrytande - och i högsta grad menlig 
för små barn, vilket jag kom att konstatera. 
Järnvägsläkaren, doktor Skantze, i Kiruna utgjöt 
sig i skarpa förebråelser för mitt sätt att kurera en 
lungsjuk. 'Vi vill helst sända våra lungsjuka till 
Italien, och Ni kommer från södra Sverige hit upp 
i fjällen. Sänd henne åter söderut fortast möjligt 
om Ni tänker få behålla henne i livet, jag skall 
hjälpa Er till återtransport omgående!'" 

Suneson berättar om resan till Rensjön: "Vi 
reste med Lapplands Express. Allt väl till Boden. 
I restaurangvagnen erhölls mjölk till barnen -
dyr, men nödvändig. Hade för flyttningen tagit ut 
200 kronor sparbanksmedel. I Boden uppstod en 
strid om platser- ty Expressen gick ej längre och 
alla resande måste som husvilla slå sig fram om 
plats i det förut från Luleå fullsatta tåget. 

En ruskig situation och än ruskigare med
resande som talade finska, lapska och norska. En 
del berusade eller 'glada' dock vidriga i os av 

smuts, råskinn och medhavd matsäck av renstek 
och dylikt. Man karvade den bruna renbogen 
med täljkniv och slukade spånorna och slickade 
de lortiga fingrarna. 

Det var gamla, söderut kasserade III-klass
vagnar, som här skakade fram och fanns i hela 
tåget blott en enda boggievagn, som naturligtvis 
var fullsatt och däri man låg i gångarna på golvet. 
Märk: tåget blev ett nattåg. Det fanns dock ljus
punkter. I Murjek serverades kaffe i en liten 
vacker paviljong å plattformen och i Gellivare 
var också möjlighet att få köpa kaffe och andas ut 
finnodören från tåget. Vi kom till Kiruna i ottan 
och beslutade oss för att här göra uppehåll - för 
proviantering och för barnens toalett. Vi hade 
piga med ända från Dingle, Axelina Hansson 
från Österby - hon som hemma odlade lök." 

Detta skrevs 1908 - för nittio år sedan. Mycket 
känns igen, t.o.m. fördomarna finns kvar! 

Minnena från min första tjänstgöring, min för
sta anställning, gjorde sig påminda. I mina tankar 
gick jag tillbaka till maj 1958. Det var då jag för 
första gången blev bekant med järnvägen. Jag 
var 19 år med en son som var sex månader och 
väntade mitt andra barn Min man Bror Sturk och 
jag kom från Tornedalen där det var ont om 
arbeten. Bror hade haft olika säsongsarbeten 
innan och varit arbetslös en kortare period. Nu 
hade han blivit anvisad ett jobb vid upprust
ningen av Malmbanan och var placerad hos ban
mästaren i Bergfors. Bostad för hela familjen var 
inte lätt att få. Många järn vägsanställda bodde i 
SJ:s bostäder vid stationerna och banvakts
stugorna efter linjen. Dessutom behövdes extra 
bostäder under veckorna till alla banarbetarna. 
De flesta veckopendlade till hemmen i Torne
dalen (20-30 mil). Vi blev anvisade banvakts
stuga 504 mellan Rensjön och Bergfors. 

Kamasstugan, bv-stuga nr 504, blev vårt första 
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gemensamma egna hem. Innan hade vi bott till
sammans med Brors fosterföräldrar. Vi gifte oss 
hösten -57 och hade ännu inte packat upp alla 
bröllopspresenterna. Det lilla bohag vi hade fick 
plats i vår PV 444, den var ny och köpt på 
avbetalning. För att få ihop pengar till bensin till 
första resan till Kiruna fick vi tömma min post
sparbanksbok (på någon hundralapp). Vi hade 
också plockat tallkottar och sålt till Domänverket 
så vi hade ett litet startkapital! 

Det här var tjugo år före Norgevägen. Vår nya 
PV fick vi parkera och lämna i Kiruna. Vi kom till 
Kiruna tidigt en måndagmorgon och åkte med 
Karven som folkhumorn i Kiruna döpt tåget till -
efter det norska brännvinet. Vi steg av tåget i 
Bergfors och åkte med motordressin till Kamas
stugan med vårt lilla flyttlass. Stugan hade inte 
haft några permanenta hyresgäster under de se
naste åren utan hyrts ut till tillfälliga gäster via SJ 
Fritidsförbund. Inne i stugan var ostädat, papper 
och annat skräp låg kringslängt på golvet. Alla 
uthus hade rivits, t.o.m. utedasset. Vatten fanns 
naturligtvis inte inomhus, alla ledningar var 
sönderfrysta. En brunn fanns som tur var ute på 
tomten, och för att få vatten fick vi knyta rep runt 
en hink och hissa ner och upp. I köket fanns en 
vedspis och i det andra stora rummet på botten
plan var en kakelugn. Hyran vi skulle betala var 
25 öre/dygn och dessutom hade vi fri ved. Hinkar 
till brunnen, sängar och stolar fick vi låna via 
banmästarexpeditionen i Bergfors. 

När jag lämnades ensam i stugan med barnet 
och Bror gick till arbetet, brast jag i gråt. Men jag 
minns att jag tänkte "detta skall jag klara av" och 
satte igång med att städa stugan. När jag sedan 
fick ta fram nya mattor som min mor och svärmor 
vävt, fick lägga fram nya dukar, gardiner för 
fönstren och ta fram bröllopsservisen och alla 
andra presenter kändes det mycket bättre. 

Suneson skriver om Kiruna: "Studiet av Kiruna 
var intressant. Ett ungt men försigkommet sam
hälle inpassat i naturen med fjällbjörk som träd
gård nästan å varenda gård. Jag fäste mig vid 
Järnvägsparken och Stadsparken genom vilka 
uppfarten till staden kryssade sig upp, nu genom 
ett blomsterhav i fjällflora. I järnvägens park stod 
fyra granar. De voro svarta mer än gröna, nästan 
kvistfria, som 'flaggstänger'. De voro utposter 
för granskogen, de sista i väster. Ett par mil 
längre västerut står de sista tallarna. Ångsågen. 
som demonstrativt reser sig på stranden av sjön 
mellan de två malmbergen Kirunavaara och 
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Luossavaara", beskriver Suneson som Sveriges 
första sensation! - "En ångsåg på en skoglös 
tundra. Andra sensationen var samhällets eller 
stadens spårväg. Verklig spårväg från plats 'mitt 
i byn' till Kirunavaara för gruvarbetarnas färder 
mellan bostaden och arbetsplatsen, dock till
gänglig för utomstående. [Nedlagd i maj 1958.] 

Vi såg lasarettet eller sjukstugan, ett lågt vit
målat hus i en park av fjällbjörk. Läkaren doktor 
Skantze var också järnvägsläkare. Vi såg 'driv
bänkar' i trädgården. Det var stora lådor av plank 
fyllda med jord vari odlades grönsaker och rotsa
ker. Näppeligen förekom någon undervärme i 
dessa bänkar. Värmen var väl solvärmen som 
verkade på träramen och genom denna transpor
terades in i lådans jordbädd. Utanför staden låg 
allt stadens avfall av tomlådor, skrot och glas -
samt hopar av fyllhundar kring flera dussin 
ölbuteljer, detta på Luossavaaras sluttning. Det 
fanns dåligt folk även i detta idoga samhälle men 
smutsen avsätter sig alltid på ett kärls väggar och 
botten, här sågs den i utkanten av samhället, i 
buskarna. 

Mat fanns att köpa i Kiruna - ja, allt man 
önskade sig - men icke mjölk och ändå fanns det 
mjölkaffärer i nästan varje gathörn! Butikerna 
sålde torrmjölk som enligt Suneson var ett mjöl 
som liknade rågkli. Ett kilogram torrmjölk fyllde 
en femkilogramspåse. Suneson skriver vidare, 
att i Kiruna ersättes mjölken med svagdricka och 
öl - och kaffe utan grädde." 

Ja, det var mycket som familjen Suneson hann 
uppleva i Kiruna medan de väntade på att tåget 
skulle gå till Rensjön. 

"Vi kom med uppgående persontåget på aftonen, 
det egentliga tåget med post, mjölk och resande 
(94:an på min tid). Mottogs av stinsfamiljen och 
fick som vanligt är kaffe. Stinsen hette Lalander. 
Mellan mig och stinsen rådde vänskap och för
ståelse. Han klagade inte på min företrädare, 
Björklund, men jag fick senare veta att mellan 
dem rått strid och att stins en gång måst 'klå upp' 
karlen för närmanden mot hustrun, fru Lalander. 
Makarna Lalander var i 40-årsåldern, han ljus
lätt, medelstor, hon lite mörkare med fylliga 
former och harmonisk kropp, en godtagbar skön
het, särskilt här uppe i ödelandet en ögonfägnad. 
De hade två gossar, åtta och tio år. 

I stationshuset var tre lägenheter, en för stins 
om två rum och kök ( där min familj sedan kom att 
bo), en för stationskarlen om ett rum och kök i 



"Framför förrådsbyggnaden i Rensjön; lapparne bjuda ut huden efter en ovanligt stor björn, som 
de dagarna straxt förut skjutit, då den passerade över järnvägs banken. Byggnadsingeniör Höijer 
synes luta sig mot björken och Doktor Skantze står 2:a man t.h. om honom." Alla foton Svlvm. 

övre våningen samt en på ett rum och kök bredvid 
stins, för banvaktsfamiljen Jonsson." I den lägen
heten bodde vi några månader med två små barn, 
1959. "Dessutom expedition till vänster- medan 
ingången till höger var för banvakten - och 
mellan de två dörrarna uppgången - trappan till 
stationskarlslägenheten. Huset hade T-form med 
övre armen som fasad och nedre som blindtarm, 
från banan, rymmande stins rum med egen in
gång och stationskarlens 'finrum'. 

Stinsfamiljen var från Bräcke men banvakten 
var från trakten av Luleå och gift med en svensk
finska av blandras. De hade inga barn.Vi var 'på 
kaffe' även hos dem och höll genkalas." 

Banvakten Rudolf Elfstrand med hustru Judith 
och dottern Elvy som flyttat till Rensjön från 
Hillerstorp i Småland drygt ett år före oss, bodde 
i hus 9. Judith var känd för sin goda mat och sitt 
godakaffebröd. Underdeårvi vari Rensjön hade 
hon alltid minst sju sorters kakor att bjuda på. Jag 
försökte vara lika duktig och bakade till mina 
"genkalas". 

"Hos stins stod på byrå och hyllor 18 st. blom
vaser av porslin eller glas, ett blomsterflor i 
dekoration men i vaserna inga blommor. Hos 
banvakten stod även vaser och på skänken ett 
dussin 'de allra grannaste tekoppar' i färger och 
guld, köpta av frun själv i Petersburg. Han hade 
haft plats i Ryssland. Våra övriga grannar var en 
banarbetarfamil j med flera småbarn som bodde i 
en rallarebarack sedan järnvägsbygget, ett par 
hundra meter från stationshuset. På en kulle öster 
om denna barack stod ett sex- eller åttakantigt 
hus som en karusell eller dansbana, också kvar 
frånjärnvägsbygget. Där bodde ett par ungkarlar 
som också arbetade vid banunderhållet. 

Omkring en kilometer norrut från stationen låg 
ett lågt rödfärgat hus som var indelat i fack som 
ett kyrkstall, med dörr vid dörr. Det var lapparnas 
magasin. Stationshuset och ladugården med tvätt
stuga, materialbod och tre avträden var också 
rödfärgade - och denna röda klick bröt starkt mot 
markens bruna och gröna färgton ." 

Ja, så berättar Suneson. Jag fascineras av hans 
konstnärliga sinnelag och blir mer och mer nyfi-
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Manuellt banarbete mellan Bergfors och Rensjön. Riksgränsbanan är elektrifierad men har som 
synes fortfarande grusballast och träslipers. 

ken på honom i vars spår jag följde femtio år 
senare. Mitt i all denna exakta beskrivning av alla 
byggnader så flikar han in: 

"Just som vi kommit - den vackra aftonen - såg 
vi en flock människor på banan åt Bergfors till, 
fina damer med uppslagna parasoller. 'Damerna' 
varbanarbetaresomhadevittmyggfloromrallare
hatten och parasollen var den blanka spaden som 
glimmade i solen." 

Sommaren 1958, min första sommar i fjällvärl
den i Kamasstugan mellan Rensjön och Bergfors 
(Rsn-Bfs) var speciell. Standarden i stugan var 
inte den bästa, men vad gjorde det. Vi var unga 
och lyckliga över vårt första gemensamma hem. 
Vi hade ett barn och det andra på väg. Vi skulle 
bara bo i stugan över sommaren. Många släk
tingar, vänner och bekanta besökte oss, för det 
var ju trots allt spännande att vi bosatt oss i 
väglöst land. Ingen av oss hade någon järn vägs
bakgrund. Jag hade gjort en enda tågresa, en 
skolresa till Stockholm som 13-åring. Bror hade 
aldrig åkt tåg och bilar var hans största intresse. 

V åra närmaste grannar bodde några kilometer 
från oss i banvaktsstugan Solberga, nära Berg-
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fors. De hette Johansson och kom från Boden. 
Lars Johansson var "trallkusk". Eftersom lands
väg saknades fick vi gå efter järnvägen när vi 
skulle besöka varandra. V år son bar vi i en "baby
lift" och ibland tog vi trampdressinen till hjälp. 

Vid ett tillfälle kom en tillfällig bekant på 
besök en fredagkväll. Han hade rest trettio mil 
med bil till Kiruna och sedan tagit tåget till 
Rensjön. Vi hade ingen aning om att han skulle 
komma. Han betedde sig rätt underligt, hade ett 
gevär med sig och verkade vara deprimerad. Vi 
var bortbjudna till våra grannar Johanssons kväl
len därpå. Gästen fick följa med och mitt i natten 
gick vi hem längs järnvägen. Eftersom detta var 
i juni månad så lyste solen dygnet runt. När vi 
kom fram till stugan tog vår gäst sitt gevär med 
sig och gick ut mot fjället Aurivaara. Vi undrade 
naturligtvis, men begrep inget. Jagade gjorde 
man ju inte den här tiden på året! Han återvände 
inte, men via stationspersonalen fick vi veta att 
han tagit sista tåget söderut, söndag kväll. Flera 
år efteråt träffade vi honom igen, och då berät
tade han att han när han kom till oss varit fast 
besluten att ta sitt liv och försvinna bland my
rarna. Besöket hos oss och vårt sätt att tackla livet 
hade fått honom att ändra sig. Fjälluften, ljuset 



och livsglädjen under besöket hos oss hade gjort 
sitt. 

Posten hämtade vi på poststationen i Rensjön. 
Trampdressinen var vårt fortskaffningsmedel, 
det var drygt två kilometer till stationen. Rensjön 
var då bemannat med en stationskarl som också 
bodde i en lägenhet på övre våningen i stations
huset. Stig Markstedt hette han och kom från 
Boden. Hustrun hette Ingegerd. Fjärrblockeringen 
var på gång men var ännu inte fullt genomförd. 

Det var oftast min man som fick hämta post, 
ringa rikssamtal, beställa mat osv. Han steg upp 
vid femtiden på morgonen och trampade dressin 
till Bergfors där banmästarexpeditionen låg. 
Därifrån åkte mannarna med motortralla ut på 
linjen och bytte slipers och räls. Man kan säga att 
de var den tidens rallare. Efter dagens skift tram
pade Bror dressin igen hem till Kamasstugan och 
sedan var det dags för posten m.m. 

Jag gick ensam i stugan med min lille son. Jag 
hade fått höra att Rensjöns station skulle bemannas 
med en plats vakt, så jag fattade pennan och skrev 
till trafikinspektören i Luleå, Erik Orvandt, och 
anmälde mitt intresse för tjänsten. Jag hade tagit 
realen året innan och läst engelska, tyska och 
franska som kunde vara en tillgång med tanke på 
turisterna som kom till Rensjön. Finska behärs
kade jag i tal och de flesta samer talade hellre 
finska än svenska. 

Tjänsten fick jag också senare. Jag fick också 
användning för språkkunskaperna. Vid ett flertal 
tillfällen kom utländska turister till Rensjön och 
jag fick förutom att vara guide även bjuda på 
kaffe och mat. Turisterna var inte alltid beredda 
på att Rensjön saknade affärer och serveringar! 
Räls brott, elavbrott m.m. kunde också medverka 
till att utflykten blev längre än beräknat. Det 
hände även att jag fick ordna med nattlogi till 
främlingar. Väntsalens hårda träbänkar eller golv 
dög inte alla gånger. 

En solig, vacker sommareftermiddag när Bror 
kommit hem från rallarskiftet ringde stationskarl 
Markstedt och meddelade att det fanns post till 
mig- tre brev. Vi hade ingen rikstelefon i stugan, 
endast bantelefon. Våra anhöriga hade ingen 
annan möjlighet att nå oss än genom att skriva 
brev. Vi var överens om att han först skulle vila 
en timma och sedan trampa dressin till stationen 
för att hämta breven. Jag satt vid fönstret i köket 
och bytte blöjor på barnet när det plötsligt small 
till i fönstret, inte bara i ett utan något slog på 
varje fönster på nedre botten i stugan. Jag hann se 
att det var något som såg ut som en grå vinge. Vi 

rusade upp bägge två och sprang ut på gården för 
att se vad det var. Ute var lugnt och stilla, solen 
sken, småfåglarna kvittrade. Plötsligt slog det 
mig: någon av våra anhöriga har dött. Bror om
bads att omgående trampa iväg och hämta bre
ven. Han protesterade inte utan skyndade iväg. 
Väl återkommen med breven slet jag dem ifrån 
honom och såg att det var ett brev från min mor. 
Jag letade bara efter dödsbudet och mycket rik
tigt min farmor, 82 år gammal, hade somnat in. 
Hon hade inte varit sjuk innan men dött av 
hjärtsvikt i sömnen. Det var nu tre dagar sedan 
hon dog och jag hade inte hunnit få meddelandet. 
Om farmor levat och någon annan dött och tre 
dagar gått utan att alla anhöriga meddelats hade 
hon varit mycket bekymrad. Farmor hade också, 
fick jag senare höra, tänkt väldigt mycket på mig 
som fanns däruppe i" obygden" med ett litet barn 
och ett till på väg. Hur skulle jag klara det!? 
Kanske kom detta varsel för att lindra den chock 
jag annars skulle fått när jag läste brevet. Nu var 
jag förberedd på dödsbudet. Vem vet!? 

"Vi kom mitt upp i sensationen av en röd 
smålands gård med rågåkrar kring stugan. Rågen 
stod manshög, vajande och i rågen lyste blåklint 
och baldersbrå. Där 'skvatt' kaniner ut och in - ty 
stinsens pojkar hade kaniner. Luften var full av 
hussvala som jagade mygg och hade bo under 
taklisten. Lika som boet var däruppe, var dyng
högen därnere, vilket vittnade om att ungarna 
snart voro fullvuxna och färdiga att med de 
gamla flytta på svalans flyttedag - gamla Kors
mässan i slutet av augusti. Allt samverkade till 
intrycket av en liten smålands gård. Men så vände 
man sig om och såg över den höga och långa 
snöskärmen stationens egetfjäll, det vackraAuri
vaara, en unge blott bland fjäll men i graciös 
resning och med betagande färger, med en snö
driva kvar låten som blixtrade i solen. Bakom den 
långa snöskärmen låg Rensjön i stenig, tuvig och 
risig terräng, litet sjukt, litet vått, litet orent, ty 
sandland saknades. Ganska stor sjö, men liten i 
jämförelse med andra sjöar som har namn, en 
tjärn således. 

Inte odlas råg i Lappland, 20-30 mil ovan 
polcirkeln? Nej, den rågåker vi såg som statio
nens prydnadsplantering var tillfällig. Det gröna 
som funnits var allt för skralt som prydnad. Ett 
extra tåg med matjord från station söder om 
Boden hade dirigerats till Rensjön för gräsmat
tor. Banmästaren hade låtit utbreda jorden, men 
som gräsfrö icke fanns att få, tog han råg som 
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sänts som foder för höns och svin och sådde. 
Rågen hade övervintrat galant men fick ej stå 
kvar till mognad. Den vackra rågen med blåklint 
och prästkragar togs till grönfoder för ban
mästarens kor. 

Men tjänstgöringen är lindrig; blott gå till norra 
= västra växeln, södra= östra växeln vid tågmöte. 
Signalen fälles genom ledning från plattformen. 
Fyra persontåg och sex eller åtta par malmtåg. I 
paret tåg: ena från Kiruna till Narvik, andra ett 
tom vagnståg från N arvik till Kiruna. Här i Ren
sjön 4 tågmöten. Stationen anses som välbelägen 
för möten. Ett malmtåg utgöres av 28 malm
vagnar, vardera med 35 ton malm, samt en tåg
finka. Finkan är utrustad med s.k. hästvårdare
bänkar för ev. resande. Som ordinarie resande 
räknades barnen på väg till och från skolorna i 
Bergfors. Morgon- och aftontåg stannade vid de 
banvaktsstugor där skolbarn fanns. 

Stins berättade att bolaget som drev gruvdrif
ten måste innan tåget expedierades i Kiruna 
betala 3000 kronor för varje tåg i frakt. "Hade 
bolaget ingen fraktkredit", frågade jag. 

Stationens "utstyrsel" var den enklast tänk
bara: ingen plattform för de resandes på- och 
avstigning, en liten lös trappa att flytta intill tåget 
fanns. Men här fanns ju inga andra resande än 
järnvägens eget folk och lapparna. Ja lapparna 
behövde varken trappa eller plattform, ty värre 
'kliv' gör de i fjällen än här. Ende herremannen 
som sågs var fjärdingsmannen som kom ett par 
tre gånger med indrivningshandlingar på heder
lige stationskarl Björklund, som innan han läm
nade Rensjön ekiperat sig från topp till tå i Kiruna 
och rest från skulder. 

Lastkaj fanns icke. Men som det hänt att kor 
forslats, och som man icke kan lyfta kor ner från 
vagn eller upp i vagn fanns en lös brygga av plank 
att bära fram till kovagnen och på den skulle kon 
gå. Stins skulle ha två kor i sin ladugård, ban
vakten en - att döma av antalet bås i fähuset. Men 
stationskarlen hade icke ladugård och koutrymme. 
Skada att kor icke fanns ty mjölkförsörjningen 
från Sävast var besvärlig. Varje kund erhöll Tra
fikinspektörens skriftliga medgivande till trans
port av mjölk, till pris 1 öre litern." 

När vi kom till Rensjön 1958 fanns inga spår av 
varken getter eller kor. Vi köpte vår mjölk från en 
bonde i Södra Sunderbyn, i närheten av Sävast-
420 km från Rensjön. Södergående Nordpilen 
tog med sig tomma krukor som nästa dag kom 
tillbaka med Nordpilen mot Narvik, fulla med 
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mjölk. Vi hade en fyraliters mjölkkruka märkt 
RSN i rött på ena sidan och SBS i gult på den 
andra. 

"Godsmagasin saknades. Vågen stod i material
boden i uthuset. Där stod lamporna, lyktorna och 
oljorna. Man föreställe sig trevnaden att stå i den 
hallen, godsboden, i trängseln av bråte och där 
utföra puts och att ute bära lamporna. Där för
varades lampolja för signallyktorna samt foto
gen. Huru kunde ansvariga för stationens vitala 
utrymmen förlägga puts och oljor till lokal dit i 
oväder och snöstorm knappt någon kunde ta sig 
fram - tvärs över gården? Man får tro att lokal 
fanns men att denna tillagts stins bostads
utrymmen. Än värre brist: Här fanns icke väntsal 
men resande i tjogtal under Augusti-September 
då lapparna kom till Rensjön i sin sista etapp i 
fjällen. När de närmaste fjällen avbetats drog 
hopen nedåt skogarna och getterna legdes in hos, 
här finnar, till boskapen på hösten löstes. 

Lapparna trängde sig in hopvis på expeditio
nen och satte sig på räcket vid dörren,ja t.o.m. på 
bordet där stins hade sina papper. Vidare fanns 
inget stängsel om stationsplanen. När getterna 
kom blev allt prisgivet och avbetat, inpå dör
rarna. I närmaste omgivningen fanns rönnar men 
ehuru dessa träd voro gamla som Metusalem 
höjde de sig icke över markens tuvor utan voro 
gnagda och bitna in på rothalsen, dock levande. 
Man talar om naturskydd - men där getter finns 
kan intet skyddas. 

Två spår och ett stickspår avsett för tågmöte 
och avställning av vagnar. Här var ingen annan 
trafik än järnvägens egen, d.v.s. banavdelningens 
grusvagnar, slipersvagnar, rälsvagnar, flyttsaks
vagnar och varmgången malmvagn. 

Varmgång förekom. Man måste 'gå med vag
nen' tills den avkopplades, ty skjutsa eller knuffa 
eller rycka var vågspel, ty en malmvagn på om
kring 45-50 tons totalvikt kan icke hejdas med 
handkraft. En besvärlig procedur att frånkoppla 
en malmvagn. Bromsinrättningen visade likhet 
med vakuumbromsen, men rycktes slangen isär 
utan att de två kranarna avstängts small ett skott, 
slangarna kastades upp och luften rusade ut med 
stor kraft. Det var tryckluftsbroms enligt 
'Westinghousesystemet' (jag vill minnas att nam
net var så men kanske minns jag orätt). Efteråt 
fick man veta vad broms det var och nu med illa 
dold ilska." 

Fjärrblockeringen infördes när jag kom till Ren-



Boställshus i Rensjön 1914. Borg Meschfotograferade. 

sjön. Jag hade som platsvakt hand om biljettför
säljning och godshantering utöver uppgifterna 
som poststationsföreståndare. Vid flera tillfällen 
fick jag bryta plomberingen i ställverket och 
lägga om signalerna manuellt efter anvisningar 
från fjärrställverket i Kiruna. Godsmagasin fanns, 
där förvarades vågen i vilken fraktskrivet gods 
vägdes. Rensjön var en av Sveriges större same
byar och renslakten på hösten var en stor hän
delse som lockade mycket folk. Handlare, pri
vata uppköpare, Kirunabor och turister. Bl.a. 
Karlgrens slakteri i Gällivare kom varje höst för 
storuppköp, hela vagnslaster fraktskrevs från 
Rensjön utöver privatkonsumenternas inköp. Vi 
köpte varje höst en ren till vårt eget hushåll. 

"Mellan stationshuset och södra växeln var på 
norra sidan en sidoschakt och berggrunden var 
blottad. Här syntes en järngruva och en koppar
gruva - den senare en vit stenart som liknade 
marmor. Jag trodde att marmorn var svavelkis, 
som innehåller koppar. Jag tog en bit sten och 
bearbetade den till en pjäs att ha till minne, och 
har den ännu. Det kom ett arbetarelag medför-

ande plank, slägga, stenborr, dynamit. De gällde 
'försvarsbrytning' i inmutade malmfält 3 km 
norr om stationen. Varje år måste en fyndighet 
bearbetas och arbetet avsynas. Mankerar inmuta
ren försvarsarbetet kan en annan inmuta gruvan. 
En vacker söndag i slutet av månaden tog jag och 
min hustru en promenad upp till gruvorna. Stigen 
var ren och torr. Vi passerade ett rengärde och 
uppe i sydslänten av höjden en skog med reslig 
björk. Annan björk var låg och knäandes d.v.s. 
med stammarna böjda i flera krökar. Stora sten
rös ledde oss fram till målet ty låg den utsprängda 
malmen i höga rös, synliga lång väg. Här låg 
järnmalm och andra malmer samt upplag av 
plank till landgång, skottkärror, spadar, spett och 
andra verktyg - allt utan tillsyn år från år. 
Inmutningarna ägdes av Frejabolaget i Kiruna 
samt ett österrikiskt konsortium. Man borrar och 
spränger några skott och transporterar malmen 
till röset, där den ligger tills om hundra år gruv
drift öppnas. Det påstods vara värdefulla gruvor 
- men när samma sorts malm finnes närmare 
banan sparas dessa fyndigheter tillsvidare. Men 
Rensjön kan bli storstation om dessa gruvor 
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öppnas på allvar. Förresten finns malmen var 
man gräver och spränger. Allt är järn och männi
skan slites mellan jordmagnetismen och elek
triska strömmar att hon aldrig känner sig som 
herre över sin kropp. 

När man står på höjden av inmutningarna har 
man en flera mil vid utsikt bortåt Torneträsk. 
Närmaste terrängen är ett slätthyvlat jökelplan 
med sjö intill sjö och småpölar oräkneliga. Mel
lan dessa vatten slingrar banan fram till Bergfors. 
Lappsjön föreföll vara grund. Stationens förste 
stins - Perman - hade föresatt sig att utgräva 
denna sjö och få sjöbotten till slåtteräng. Experi
mentet misslyckades, ty avloppsdiket blev Per
man ett för drygt arbete." (Permans tilltag minns 
jag att samerna berättade om. Någon storstation 
lär nog däremot Rensjön aldrig bli.) "Men han 
lyckades fördärva den lilla sjön därhän att lap
parna icke längre nådde vattnet med mindre de 
måste plumsa ut i strandgyttjan - ty märk: sjön 
var lapplägrets hushållsvatten. Man såg huru 
lapparna i förtret slungat sina ursupna brännvins
kaggar- de där billiga av bleckplåt, två liters - ut 
i sjön, ty till avstjälpningsplats kunde ju Permans 
starräng duga! 

Man kan tröttna på starrkärr och videsnår - och 
man tröttnar. Vänta tills lapparna kommer, då 
blir här annat liv! - Vi behövde icke vänta ty 
invasionen kom fortare än vi anat. Banmästaren 
hann knappast slå av rågåkrarna förrän 'ohyran' 
av getter var över oss. Först kom stänk av lapp 
uppifrån sommarlägret vid Abisko på rekogno
sering, stänk då och då och därefter flockar som 
kom och for - med tåget. En afton var persontåget 
fullsatt av lappar som vällde ut på Rensjöns 
station. Förpatrullerna var hopen tillmötes och 
föll de anländande i famn. Man hälsar med famn
tag i lestadianskt bruk och kristlig kärlek. De 
flesta äro religiösa, ärliga, hjälpsamma, men 
'svarta får' finns och deras syndighet består i 
törst efter brännvin, och får de brännvin super de 
sig fulla, skriker litet, sjunger litet och 'går och 
härjar utan att slåss. Vi utomstående hade intet 
obehag av detta fylleri. Hälsa först och därpå 
rusning till finkorna för att häva ut och stapla 
stänger, renskinnsbuntar, knyten, skrin, akkjor, 
grytor, mjölsäckar, magasinslådor, sockerlådor, 
allt, allt i bohagsväg. 

Två stora högar av resgods - en för varje läger. 
Ena lägret slog upp vid 'Lappsjön' eller Permans 

Elever i Abisko (märk Lapporten i bakgrunden) framför sitt skoltåg. Lennart Nilsson tog bilden 
någon gång på 1950-talet. 
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sjö och det andra strax söder om södra växeln i 
sluttningen mot Rensjön. Som myror släpar och 
drar till stack så släpade alla var till sitt läger och 
högarna voro snart försvunna. Men medan karl
arna drog och bar godset rusade kvinnorna utan 
förbarmande på björkarna närmast stationen och 
högg ett tiotal träd med stubbe i armhöjd. De 
högg runt, runt som en bäver gnager, kvistade 
stammarna och drog iväg med varsinn börda 
grenar med löv. Detta björkris lades som golv i 
kåtan. Så fulla av ont: vid lägret höggs inga träd, 
men vid stationen, där kunde man hugga och 
detta utan att säga till! Stins som sett det där varje 
år borde ju ha ingripit mot kalhuggningen, men 
kanske han hade en annan uppfattning om land
skapsbilden. Jag beklagade vandalismen. Men 
lappen gör så, skövlar, skövlar var han drar fram. 
Turisten har munnen full av pris om det han sett 
lappen göra, men tänker icke en enda oskyldig 
tanke om det icke tillbörliga lappen gör sig skyl
dig till varje dag. Lappen är kronans skogvaktare 
lika god som bocken som trädgårdsmästare. Dock 
är processen icke avgjord om vem som äger 
Lapp land, kronan eller lappen!" 

Därefter beskriver Suneson mycket utförligt sam
ernas bostäder, kåtorna, renslakt, renskiljning 
m.m. som han iakttagit. Han både förfasar sig 
över deras liv och beundrar dem. Jag tror att han 
skulle ha ändrat uppfattning i mycket om han 
varit kvar i Rensjön längre tid än tre månader. 

"Vi hade en livlig trafik. Gods kom, gods avsän
des och lapparna var ett resande folk. Än bar det 
av till Abisko, än till Kiruna i - väldigt viktiga 
affärer! Godset var alltid väntat med visst tåg och 
när tåget kom stod flera man på post för att 
avhämta. Tyvärr måste vi ha noga tillsyn, ty detta 
lilla formella krav vi hade att godset skulle ut
kvitteras förstod ej lappen. Godset var betalt och 
frakten var betald! Vi fick nu se vad lapparna 
lever av. Jo, de lever precis som andra människor 
av paketerat spis bröd, av fläsk, ost, smör, marga
rin, russin, risgryn, havregryn, kaffe, te - och 
choklad! Vi såg ju på varorna vad lappen lever 
av. Pratet om lappens enkla kost av renkött, 
renost, renmjölk, märgben, blodmagar och laven 
i renens magsäck som bröd är rena rama lögnen. 

Möjligen levde lappen av den maten för ett par 
hundra år sedan - men inte nu. Nej , renen och 
renköttet är handelsvaran och de lystna svensk
arna äter det som lappen skylles äta - laven 
undantagen! Må de äta och vara lika evinnerligt 

dumma, som de äro nu, och strö pengarna. Lap
pen vet att ta bra betalt. ' Köp renkronan av mig 
- bara tre kronor, fin, fin renkrona!' För kosthål
let hålles getflocken som lämnar mjölk. Geten 
'mjölkar litern i målet' , och en geflock på 80-100 
djur förser ett par lappläger med mjölk till vete
mjölsvällingen, som är lappens mat allt i allom, 
liksom den är det i Ångermanland och Västerbot
ten. 

Lappynglingarna trängdes på expeditionen.Jag 
var stins ibland och fick stå dessa ungdomar till 
tjänst med upplysningar. De rekvirerade läro
böcker samt som andra pojkar jämväl varor från 
Åhlen & Holm. Flickorna voro allt för blyga för 
att visa sig. Troligen levde de i karlskräck. Att få 
se dem i någon intim situation lyckades icke. 
Sina naturbehov gömde de till natten. Man fick se 
sig om fötterna runt lapplägret att man icke 
trampade i exkrement, men aldrig sågs en män
niska huka sig." 

Jag minns hur mycket folk som brukade samlas 
i väntsalen när posten kom med Nordpilen på 
eftermiddagen.Jag öppnade de plomberade säck
arna och delade ut posten i postfacken. I Rensjön 
fanns då ett trettiotal hushåll med drygt hundra 
invånare. De flesta var renskötarfamiljer som 
bodde i de två lapplägren som Suneson beskrivit. 

Utöver min familj som bodde i stationshuset 
bodde där senare en banvakt, Erik Huuva, i 
lägenheten efter stationskarl Markstedt. Famil
jerna Elfstrand och Boström bodde i hus 9, när
mast stationen. Ett tiotal samefamiljer hade också 
hus nära stationen. I flera av renskötarfamiljerna 
var någon av männen säsongsanställd vid järn
vägen. Vi hade dagligen besök av någon ur 
samefamiljerna, jag fick ofta hjälpa till med 
kontakter med myndigheterna per telefon eller 
via skrivelser. Även deklarationer hjälpte jag till 
med. Jag är mycket tacksam för det förtroende 
som visades mig. Tiden i Rensjön har i mycket 
format mig till den människa jag i dag är. 

"En dag i slutet av augusti kom kvinnorna bä
rande stora bördor starr, de hämtat uppe i fjällen. 
Bördan hängde ända nere på ryggslutet, ej på 
axeln, ej på ryggen - således i det mest olämpliga 
läget. Nästa dag sammaledes o.s.v. Vi kom upp i 
lägret och fick se detta gräs - beredas till skohö. 
Där stod vid varje kåta en eller flera kvinnor och 
slog lockar gräs mot en sten. Handfånget piska
des och piskades så det ven i luften och när 
fibrerna krossats vreds ett garn av den gröna 
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tussen. Märk nu: kvinnorna högg björkarna, bar 
björkstammarna, högg veden, bar hem skohöet, 
gjorde allt arbetet i lägret men - voro absolut fria 
från alla ärenden till stationen. Men nog hade de 
lust till svenska karlar fastän lusten till ytterlighet 
be tvangs. 

När lapparna rest blev stationen en död och 
tråkig ort. Nu hade vi blott våra egna att umgås 
med. Man var isolerad - och man gick och strök 
i de tomma lapplägren och leddes vid. Tänk om 
det blott synts en enda rykande kåta! Den enda 
rök som syntes var från tågens lokomotiv. Den 
var enastående ty den liknade röken från någon 
stor fabrik från skyhög skorsten. Vi såg bortåt 
Bergfors och ibland stod där två lok och rök. Tre 
således med det tåg som var på väg dit- och dess 
rökpelare gav illusion av skånska slätten med 
sockerbruken. När de tunga malmtågen kom 
märktes ankomsten genom skakning i jorden på 
flera kilometers avstånd." 

Röken från några ånglok såg man inte 1958 men 
det gick många fler tåg. Som mest kunde man 
räkna till ett 50-tal tåg- 25 i vardera riktningen, 
persontåg, godståg, malmtåg, gruståg, skoltåg 
m.fl. Malmtågen hade som regel minst 60 malm
vagnar och jag kan än idag inom mig höra deras 
speciella ljud när de drog förbi, när de bromsade 
in vid signalerna och sedan rasslande gick igång 
igen. 

"Tågen blev vårt sällskap. Någon gång kom 
bärplockerskor från Kiruna. När hjortrontiden 
var kom flockar med kvinnor från Kiruna. Sedan 
två a tre i sällskap för blåbär, för lingon. Men 
åkerbären på banslänterna hade kvinnorna ingen 
vetskap om. Dessa bär blev mitt sällskap in i 
september. De bruna, nästan svarta bären fanns 
överallt, dock endast på jord som varit uppriven, 
här på dikesjorden från bandikena. Det var att 
följa diket." 

Åtskilliga litrar med hjortron plockade vi på 
Kamasmyrarna men åkerbären var sällsynta. 
Blåbären hann inte mogna varje år innan frosten 
kom och tog dem.Norrmännen brukade invadera 
alla myrar som låg nära järnvägen innan 
hjortronen -"myltebären" - hann mogna och då 
var det bra att ha sina egna hemliga ställen. Men 
bär fanns så att det räckte till alla. 

"Stins tog sin semester. Jag var stins . Banvakten 
biträdde vid tågmöte. Litet konstig telegraf. Äldre 
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modell att först lyfta 'nyckeln' för att få ström. 
Jag var van vid den nya att blott trycka. Här 
således ganska stor svårighet. 

Jag ordnade återtransport och skrev till Ström
bom, som svarade med vänligt brev. Samtidigt 
skrev jag till arbetschefen vid Orsa-Härjedalens 
järnväg och fick ett lovande svar. Flera stationer 
att välja och bli föreståndare och förman. Jag 
önskade ett avslag från Strömbom men kunde för 
skam skull icke taga tillbaka min ansökan när han 
för den gjort sig så mycket omak. Som sagt: jag 
önskade ett ' bleklagt nej '. Men min hustru med 
barn och piga sändes åter till hennes föräldrahem 
i Småland. På detta fick jag en månads ungkarls
liv - och jag hade kunnat leva ungkarl ordentligt 
om jag varit samvetslös - ty här gavs möjligheter 
till kurtis. En nämner jag icke, den andra var en 
vacker och trevlig flicka från en stad i N erke som 
vistades hos stins för svagt hjärta. I ensamheten 
var det roligt att ha flickan i sällskap, men jag 
vågade icke ta henne med på långa promenader
ty jag kunde ju riskera att få bära henne hem. 

Jag fann en avledare för tristess i arbetet. Man 
märkte vilka idealister här bott i ett halvtjog år. 
De hade tydligen njutit tillvaron på en avstjälp
ningsplats och trivts utmärkt, ty huru eljest för
klara dessa högar av sopor, avfall från vedbodar
na, tomlådor, tomtunnor, halmförpackning, lump 
och sönderslaget porslin? Jag började med att 
röja upp och räfsa upp bråten och få det bränn
bara på tork. Ju mer jag grävde ju mera blev min 
eld matad. Den rök som en vulkan dag och natt. 
Men vad som var förmultnat blev utbrett till 
gräsmatta - där jag härmade banmästaren men 
sådde vallmofrö. Det skulle vara intressant se 
detta fält nästa år då vallmon blommade. 

Stins och banvakten hade båt i sjön och siknät. 
De voro ute varje dag och fiskade och fick 
stundom mera sik än de kunde konsumera. Sjön 
hade bara sik - och sik nappar ogärna på mask. 
Den vill helst ha fluga. Sik i alla sjöar men 
laxöring i bäckarna. Laxöring hugger på mask -
men jag fick icke tid att försöka laxöringen i 
bäcken som forsar ner från Aurivaara. En afton 
kom banvakten hem med en korg stor sik. Kor
gen ställdes vid väggen tills vidare. När fisken 
skulle hämtas var varenda fisk borta liksom stu
len. Lyckligtvis anade den som var bestulen vem 
som var tjuven - en vessla som på fint språk 
kallas hermelin, här lekatt. Men var fanns fisken? 
Vi letade förgäves. När jag om en månad flyttade 
och rullade mitt stora bykkar ur källaren då fanns 
sikarna nergrävda i källarens jordgolv under ka-



ret. Här fanns gott om hermelin men djuret sågs 
sällan. Så var förhållandet med andra vilda djur. 
De fanns men man såg dem aldrig. Banvakterna 
hade merendels ett gevär liggande på trehjul
ingen för skott på varg och björn, ja järv och lo. 

Nu stod banmästaren i Stenbacken station på 
sin förstubro och skjöten varg. Det talades mycket 
om bravaden - och för lapparna framstod ban
mästaren som en hjälte. Banvakten hade geväret 
med som skydd - men jag gick alltid obeväpnad, 
och allt jag såg verkade så oskyldigt, så ljust och 
öppet mot Smålands mörka skogar och bergs
klyftor. Men djuren fanns likväl i fjällens stenras 
som kallas ur." 

Elfstrand och maken var flitiga sportfiskare men 
i "lappvattnen" fick de ej gå. I Rensjön tilläts vi 
"svenskar", som samerna kallade oss, ej att fiska. 
Det fanns dock andra vatten, öring- och harr
bäckar på längre håll, om man löste fiskekort via 
Kiruna jakt- & fiskevårdsförening. 27:e bäcken 
vid Njuotjanjaure var ett säkert tillhåll där bl.a. 
många barrar togs på mask och/eller fluga. 

"Lustigt nog så gick här både landsvägsriddare 
och gårdfarihandlare. De kom och gick banan 
och steg åt sidan för tåg och dressin. De kunde 
icke antastas för olovligt beträdande av banan, ty 
banan låg utan stängsel. Allt är en enda stor 
egendom utan hägnad. Man äger allt och intet. 
Staten är ägare till allt, och alla som tar sig något 
före är tjuv - såvida man icke skaffat sig till
låtelse. Utfattiga lappar försörjer sig med fiske -
och kallas fiskelappar. De har ett nät eller också 
en not som de bär på ryggen och drar ensam. De 
lider inte andra fiskare. 

Dm3 med tomvagnståg på 
Malmbanan 1960. 

Företrädaren till banvakten på Rensjön station 
var son till Killing-Ante i Trehörningsjö. Han 
hade haft ko och hade sått starrmyrar uppemot 
Aurivaara. Slå går väl an men att frakta hem höet 
på milslång stenig stig är värre, och det allra 
värsta är att fodret måste vara hemma och inom
hus innan renarna och getterna kommer, ty står 
höhässjan då kvar blir höet uppätet i hässjan. Här 
stod nu de tomma hässjorna. Han hade använt 
rälsspik i st.f. träpinnar i hässjekrakarna. Nu 
månde man resa monument över sista kon. Varje 
stins, varje banmästare och varje banvakt hade 
haft ko, alldeles som Molin sade, men när ingen 
tjur fanns i hela Lappland blev kon efter ut
mjölkningen blott ett slaktnöt och gick till slakt
bänken. Sedan skedde mjölkförsörjningen ge
nom mjölkköp i stationen Sävast nere vid Boden. 
Men kofrågan hade ju lätt kunnat ordnas genom 
kobyte. Den utmjölkade kon kunde ju ha bytts ut 
mot en ko färdig att kalva - och denna kunde ju 
stått i en statens kocentral i Kiruna. Så mycket 
besvär, så många ladugårdar, kobryggor på alla 
stationer och vid alla banvaktsstugor - och så 
fullständig brist på sunt förnuft i dyra ledningen! 
Betesmarker fanns, foder fanns och foder kunde 
lätt anskaffas genom besådda odlade åkrar, vil
ket rågåkern i Rensjön vittnade. Och vilket säll
skap sedan för banvaktshustrun, att ha kor i 
ladugården att sköta, i st.f. att sitta och kika ut i en 
gränslös ödemark och lida lappsjukans kval!" 

Några landsvägsriddare eller gårdfarihandlare 
såg vi aldrig till. Däremot "globetrotters" och det 
var kanske detsamma som Sunesons landsvägs
riddare. Jag är glad att jag som platsvakt slapp 
bestyret med korna, det var betydligt bekvämare 
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Lok Ma 658 med malmtåg i Rensjön den 6 augusti 1903. 

att köpa mjölken från Sunderbyn! Lappsjukans 
kval hade jag inte tid att känna efter om jag led 
av - två små pojkar, yrkesarbete sex timmar/dag, 
hushållsarbete m.m. fyllde mina dagar. 

"Min hustru reste den 31. augusti med sista 
Lapplandsexpressen för året. På kvällen mulnade 
det, på natten blev det storm och snöstorm. Det 
tjöt i fönster och dörrar och knakade i väggarna 
att man trodde huset störtade. På morgonen var 
allt begravt i djup snö och de gröna björkarna 
hade böjt sig i någon ny krök. Träden böjde sig 
men fläktes icke. 

Det var en hemsk syn, ett vinterlandskap uppe 
i sommaren. Men strax före middag var snön 
smält, solen strålade och september blev en klar 
och vacker månad. Nu jagade dock hösten fram 
och varje kväll såg man solen tog en ny kugge i 
den tandade bergsryggen i söder, ja stor flytt 
varje dygn. Man borde tagit tid och satt en kalen
der för solens försvinnande. Solen, som den 1 
augusti var blott en gnutta under horisonten, var 
nu den fördömda och jagade som flydde som för 
själva den lede, var nu en förrädare som överläm
nade allt åt mörkret och kölden. Och himlen var 
en bedragare, en dubbellögnare, ty 'de gnist
rande och vänligt blinkande stjärnorna' blinkade 
och blixtrade inte alls utan liknade litet snö i 
rymden, litet dimma. Stjärnorna kan icke stråla i 
denna tunna lapplandsluft. När stjärnan strålar i 
Narvik eller Strömstad eller i Luleå, då har den 
lånat klänning av den vattenmängda atmosfären 
nere vid havsytan och verkar stor som då månen 
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stiger i grantopparna, men utan klänning är stjär
nan blott litet snö och så fattig att man ville spotta 
åt fattigdomen, vi som sett stjärnor i bättre dagar. 
Och norrskenet, det av alla poeter och lögnhalsar 
skildrade undret, det syntes icke.Jag var ute varje 
kväll och stod vid semaforen och vaktade och 
kikade, jag såg aldrig något norrsken. Det kom
mer väl till jul då värsta mörkret är över. Bäst är 
attt säga som det är: Här saknas luft, här saknas 
källvatten, här saknas sol, här saknas stjärnor, här 
saknas norrsken, här saknas vett- tyvärr, ty med 
vett och förutseende skulle mycket i Lapp land bli 
annorlunda." 

Stackars Suneson! Norrskenet var alls ingen lögn 
och stjärnhimlen hade han behövt få skåda en 
kall vinternatt. Vi bodde kvar i Kamasstugan till 
november månad. Vi hade sökt lägenhet i sta
tionshuset men dit ville många andra med oss och 
en överklagning gjorde att vi fick bo kvar så 
länge. Jag vaknade en natt i Kamasstugan och 
trodde att det brann, men det var norrskenet och 
kontaktledningen med ett malmtågs strömskena 
som blixtrade i den kalla höstnatten. Jag skrämde 
Bror rejält, när jag väckte honom med att det 
brann och dessutom kom jag i förskräckelsen inte 
ihåg hans namn. Jag försökte med Bo, Bertil, 
Birger med flera namn som börjar på B. Det är ju 
bara norrsken, lugnade han mig. Kakelugnen var 
också skrämmande, jag visste att det var något 
med spjället som kunde vara farligt. Jag var i 
sjunde månaden och började känna av mitt till
stånd. 



"Jag tror att man skulle kunna slopa de flesta 
stationerna, slopa bansträckorna och ha persona
len i centraler där den liksom i Kiruna kunde ha 
umgänge och ljus. Vad vaktar en banvakt här där 
intet finns att vakta? Intet träd finns som blåser 
ner och bråkar med loket, ingen vägövergång 
riskerar tågets obehindrade framfart, inga män
niskoliv finns att freda- mer än gårdfarihandlar
na, som nämnts, som har ögon både fram och bak 
och inga kreatur finns mer än renhjordarna, och 
dem har tåget patent på att massakrera utan 
banvakts ingripande, vilket skett i hundrade fall. 
Snöröjning är för ensam banvakt omöjlig sak och 
banunderhållet kan utföras av arbetslag - på 
sommaren. Återstår upptäckt och räls brott. Detta 
fel upptäcker banvakten om han far tre mil lika så 
visst som om han far tre kilometer. Tänk vad 
trevnad personalen kunde ha om all personal 
inom viss sektion voro sammanförd på en station 
belägen på en i och för sig behaglig plats!" 

Sunesons önskan har gått i uppfyllelse, nu finns 
ej längre någon personal på stationerna längs 
"linjen". Han verkade vara mycket för centraler 
av alla slag, ko- och banpersonalcentraler! 

Tågen körde ofta in i renhjordar och jag har 
hanterat åtskilliga tjänstekuvert med avskurna 
renöron. Dessa skickades till banmästaren i Berg
fors, och genom jacken i öronen kunde man se 
vem av samerna som var ägare och som skulle ha 
ersättning från SJ. Utbetalningskorten och peng
arna var sedan ett ärende för posten i Rensjön. 

"Min förre kamrat vid Svea Artilleri och vid 
Statens Järnvägar konstapel och stationskarl Falk 
var nu stationsmästare i Bergfors. Han hade 
föredragit att icke söka transport utan stannat 
kvar i det vackra Bergfors vid Nakerivaaras fot. 
Men vilken karl och vilken figur! Stor och med 
gästgivarevolym- av välmående, mat eller öl är 
stora frågan. Annat än då han gick som extra polis 
i Härnösand, skuffades av Hjelm i Själevad, 
förtvivlade i Vännäs, och kom hit till Lapp land 
för att växa sig fullväxt! Jag träffade honom ett 
par gånger och fann ännu kamraten. 

Det var i början av september, en vacker sön
dag och jag hade frisöndag. Jag hade nästan varje 
minut kastat blickarna till Aurivaara som om jag 
varit förälskad. Jag måste gå dit. Flickan som var 
från Nerke ville bli med, men jag vågade icke 
utsätta henne för ansträngning. Jag ångrade mig 
men senare välsignade jag mitt nej, ty Aurivaara 
var ingen lättfångad sensation. Först vada över 

ån som avbördar Rensjön, så rätt västerut i vild 
terräng över kärr och moras. Värst var vide
snåren av gråvide med väg under grenverket om 
man blott gick dubbel och höll rätt kurs. Men här 
var ett nät av renstigar som icke ledde till något 
än en oändlig labyrint. På andra ställen gapade 
stora fält av blocksten som lagda av människo
hand, s.k. ur som av frosten sprängts ur någon 
fjällsida, fallit på glidande is och med eller på 
isen åkt snålskjuts för att på lämpligt ställe tvär
stanna och bli ett stentorg för evigt. Längre upp 
bredde sig torra hedar där det strida gruset bands 
av små enbuskar och lingonris. Vid foten av 
fjället bröts terrängen av en djup ravin med brant 
sydkant och i botten fradgade fjällbäcken under 
en låg skog av fjällbjörk. Som om jag stått i en 
botanisk trädgård eller i en förnämlig stadspark 
stod jag här inför en självplanterad trädgård med 
friska lysande blommor bland andra brudborsten 
- Cirsium heterophyllum i tusentals exemplar. 
Allt var rent och vårfriskt och jag kunde uppleva 
en vår fastän hösten eljest stämplat all vegeta
tion. Uppför och uppför genom kråkris och ling
onris, dvärgbjörk och enebuskar och snart var 
Auri vaaras topp nådd. Min station först i kikaren. 
Den låg därnere men så oändligt långt borta att 
husen knappast skönjdes. Detsamma gällde ban
vaktsstugorna-men järn vägslinjen bröt sig skarpt 
i terrängen, och härifrån kunde jag se huru linjen 
slingrade sig mellan ett nät av sjöar. 

Men tav Ian var vacker - och detta kan sägas om 
Rensjön att ingen station i Sverige har ett så fritt 
läge. Kommer gruvdrift igång vid de försvarade 
inmutningarna, då blir läget utnyttjat för en stad. 
Här verkar förvänt perspektiv. Vi såg Aurivaara 
så nära att man tyckt sig kunna räkna enbuskarna 
däruppe. När jag såg ner i samma perspektiv var 
avståndet tiodubblat. Det led mot aftonen och jag 
måste skynda ty vildmarken måste mätas med 
mina steg. Gå ensam i vildmark och fjäll är ett 
vågspel men lyckan står den djärve bi. Först en 
titt på den vänligt blinkande 'drivan'. Den var 
smutsig och blå svallis i en svacka. Sommarens 
värme räcker icke för att smälta den och den blir 
av varje vinter föryngrad. Jag tog en liten sten 
som minne - Aurivaaras hymen - och hasade 
mig utför branterna och kom i fjällfoten uppi en 
lös gyttja till knäs där Flora frossade och trivdes 
som ingenstans eljest. I sommarsol är här ett 
naturens orangeri. 

Nu bredde sig torra hedar och jag kom ut på en 
platå som hyst ett rengärde som nu var nerruttnat. 
Där låg renhorn i högar, tonvis och där växte 
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buskar av röda vinbär med grenarna tyngda av 
bär- dem Kiruna fruar gått miste om. Jag bröt av 
en fjöl på ett renhorn och tog den som minne, 
kom in i videsnår och avanserade dubbelvikt i 
detta gråa inferno, plumsade i kärr och lekte 
stenget på långa, långa urar utan att bryta benen 
- och det var som om jag gått efter tidtabell: Jag 
kom verkligen hem just som terrängen sväljdes 
av mörkret. Skada att jag icke fick tid att följa 
bäcken ner till Rensjön, Floras och Aurivaaras 
förtjusande spegel. 

Överallt i Sverige utom i Västergötland klagas 
det över snåla och förslagna västgötar. Även i 
övre Norrland idkades samma förtalskampanj. 
På 1890-talet var Stationsinspektor C.N. Noren i 
Luleå en omtalad västgöte, som härskade och 
regerade egenmäktigt och tillsatte folk efter sitt 
urval av västgötar från trakten av Herrljunga. 
Karlarna voro nog icke värre eller sämre än andra 
men med Noren som ryggstöd uppträdde de 
bland kamrater som övermän. Alla 'sparkades 
fram till befordran' och linjen välsignades med 
packmästare och konduktörer ur Norens livvakt. 
Den resande allmänheten, stationskarlar och stins 
på station hade dessa herrars skäll och gläfs över 
sig vid varje sammanträffande. Här hade de tagit 
sig friheten att tvärt emot skick på alla andra 
statsbanelinjer icke gå ut på stationsplattformen 
utan hängde de sig ut genom ett kupefönster och 
lät sig expedieras med stationens handlingar, Ti
väska, order o.s.v. En tjänstgörande stins och 
stationskarl har vid tåget annat att göra än idka 
kapplöpning med tåget för att hinna och passa en 
hand utsträckt genom fönstret. Vi fick lida detta. 

Trafikinspektör i Luleå var Brink. Honom kände 
jag från hans besök i Hjerpen. Han var måg hos 
stationsinspektor Erdtman. Noren var 'under
inspektör'. 

Huru verkade klimatet på personalens barn? 
Som sagts - menligt. Barnen voro 'satta i växten' 
ehuru deras aptit var oerhörd. Men förståndet var 
ingalunda förkrumpt ty verkade barnen i gemen 
'lillgamla' och bortskämda. Svordomar och 
'styggtal' som av vuxna slynglar hördes av små
barn. Naturligtvis var lärdomen uppsnappad i 
hemmet och spreds i skolan. Man hade väl i detta 
utslag ett eko från rallaretiden. Skolan för små
skola och folkskola var förlagd å Bergfors station 
- och sannolikt voro alla skolans hus därstädes 
bekostade av Kirunavaara-Luossavaara AB men 
i järnvägens regi och åt Jukkasjärvi socken som 
regerar Torne lappmark. 

Omsider kom svar med transportorder från 

32 

Trafikinspektör Strömbom. Han hade varit sta
tionsinspektor i Jönköping och kände Bankeryd 
som ort med len luft för lungsjuka. Dit kom jag 
och erhöll befordran till förman fr.o.m. 1 okto
ber. Men om befordran var intet nämnt, ty en 
stationskarl där 'stod i tur' och lyckades genom 
upprepade resor till Trafikdirektör Maechel med 
jämmer och låt riva åt sig min befordran. Om 
detta visste jag likväl intet förrän vid ankomsten 
till Bankeryd. Om detta icke skett hade jag kom
mit till Orsa-Härjedalens järnväg, dit jag trådde. 

September gick, det höstades mer och mer men 
vädret var vackert. Hade nästan varit bättre om 
det varit mulet på aftnarna så att man sluppit se 
solnedgången. Solen flydde som jagad överfjäll
kammen och det blev långa kvällar. För mig var 
dock tiden icke jämmern - men stinsen spelade 
fiol jämmerligt att jag tyckte allt grät. Frun reste 
och reste bort sin leda än till Kiruna, än till 
Narvik. Medan jag hade hustrun kvar var vi en 
tur till N arvik - och detta var ett reelt nöje för oss 
båda. 

Mitt nöje var att ströva i markerna och inspek
tera de tomma lägerplatserna efter lapparna. litet 
vedhuggning - och passning av tågen. Samarbe
tet var det bästa och det förekom icke ett ont ord 
mellan mig eller någon av alla dem som bodde i 
Rensjön. 

Den 28 september 1908 hade jag lastat min 
flyttsaksvagn och reste med nedgående morgon
tåget = middagståget. Natten hade varit första 
frostnatten och banvakten och stins hade på mor
gonen gett sig ut i eka på sjön för att slå sönder 
isen och i sista minuten härja siknäten. Farväl till 
Rensjön och till vintern! Men i Kiruna snöade 
första snön, grov i luften som barnvantar. I Bo
den var björklövet kvar men gulnat, i Ångerman
land var lövet grönt ännu, på Nerkesslätten gick 
boskapen ute på klövervallarna, i Bankeryd var 
ännu sommarsol och dahliorna i prydnads gruppen 
hade icke svetts av frost. Den kom en månad 
senare. Och så var den lapplandsresan lagd till 
historien." 

Min familj lämnade Rensjön 1963 och då läm
nade jag järnvägen för att återkomma 1989. Vi 
flyttade först till Kiruna, sedan till Arvidsjaur 
och tillbaka till Kiruna igen. Bror var med vid 
bygget av Svappavaarabanan, i flera år var han 
också kurvmätare vid SJ. Han hade i många år 
hand om SJ: s fastigheter i Kiruna och hade då 
titeln banmästare. Bror blev järnvägen trogen till 
sin död 1988. 



Erik Sundström 

Dubbelspåret som inte blev färdigbyggt 

Gävle-Dala järnväg med huvudlinjen Gävle
Falun byggdes samtidigtmeddeförstaSJ-sträck
omaochöppnades 1858-1859. Tillskyndare hade 
~arit många av järnbruken längs banan, men 
mnan den hann byggas drabbades hela den 
svenska järnindustrin av en svår kris genom 
bland annat konkurrens från Ryssland. I stället 
satsade man på sågverk som skulle utnyttja de 
skogar som bruken haft för att få träkol. Banan 
k?m därf?r att dras från en mängd nybyggda 
sagverk vid stranden av Runn mellan Falun och 
Hosjö kortaste vägen till Gävle hamn utan att 
beröra de många kvarvarande järnbruken, som 
hamnade på några kilometers avstånd från den. 
Genom utvecklingen av bessemermetoden för
bättrades senare järnbrukens situation, och flera 
av dem anknöts till banan genom bispår fram till 
1874, då nästa kris bröt ut och följdes av en tjugo 
år lång lågkonjunktur. 

Omkring sekelskiftet 1900 var GDJ ett av Sve
riges mest lönsamma företag, och hade stora 
förhoppningar om att Gävle hamn skulle utveck
las till den dominerande Östersjöhamnen och 
banan till en enskild statsbana. Bakgrunden till 
det var inte bara den avbrutna lågkonjunkturen 
utan också den särskilt goda utvecklingen av 
träindustrin inom banans trafikområde. 

Sedan en lagändring på 1880-talet gjort det 
möjligt att kommersiellt utnyttja sockenallmän
ningarnas stora besparingsskogar i västra Da
larna hade flera järnvägar byggts för att betjäna 
de sågverk som anlades där: Siljansbanan Bor
länge-Insjön öppnades 1884, Falun-Rättvik
Moranoret-Orsa och Kristinehamn-Persberg
~fora öppnades 1889-1891, Moranoret-Mora
Alvdalen 1896-1900. Banor var under byggnad 
Falun-Björbo, Ludvika-Björbo-Vansbro och 
Malung-Limedsforsen. Även vid kusten bygg
d~s såg;'erk och massafabriker för att utnyttja 
vuke fran skogarna i Dalarna, till exempel Skut-

skär och Bomhus 1890-1892, så att GDJ trafik 
med timmer ökade kraftigt medan den med plank 
minskade något. 

Kapacitetsproblem 
Banan Gävle-Falun hade den tätaste godstrafiken 
i Sverige, men tågvikten hade länge begränsats 
av att de gamla plankvagnarna littera Nn av 
ursprungligen engelsk typ bara lastade 11-12 ton 
och hade det gamla engelska systemet med fäll
bromsar manövrerade med långa hävstänger av 
personal på marken vid de få lutningarna, Grans
tanda och To~vfors för östgående tåg, Ryggen för 
västgående. Aven grannbanornaBergslagsbanan 
och Uppsala-Gävle tvingades ha sådan broms på 
de vagnar som skulle gå i samtrafiken. Ett första 
steg för att höja tågvikten var att man skaffade 
vagnar med 18 tons lastförmåga, UGJ genom 
treaxliga vagnar 1895 och GDJ genom tvåaxliga 
v~gnar med högre axeltryck 1897. Samtidigt 
tvmgades man 1896 byta bromssystem i gods
tågen, från fällbromsar till skruvbromsar skötta 
av medföljande bromspersonal, som vid SJ. Det 
b?rde man ha gjort långt tidigare, men troligen 
ville man avvakta och se hur Westinghouses 
tryckluftsbroms skulle utvecklas. Den provades 
på malmbanan i Lappland, men ansågs ännu dyr 
och osäker. I stället valde man att köra så långa 
tågsätt som bangårdarna tillät, men det innebar 
att tågen inte längre kunde klara stigningarna 
m~d ett lok utan ofta behövde påskjutning, sär
skilt på sträckan Hosjö-Ryggen. 

Planer på eldrift 
Man övervägde till och med att införa elektriska 
l?k, och hade 1901 långt gångna planer på att 
tillsammans med det schweiziska bolaget Oerli-
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Västra bron vid Korsnäs 
över kraftkanalen. Samtliga 
fotonförf. 

Bron över Syltbäcken vid 
Myre mellan Storvik och 
Kungs gården. 

Väster om Sandviken pas
seras väg 272 med en 
betongtrågbro, där det 
norra tråget inte har an
vänts och knappast kan göra 
det om man inte flyttar kon
taktledningsstolparna. 



kon som ett första försök elektrifiera Falun
Amsberg (Kvarnsveden) i samband med kraft
verksbygge där, och att i sammanhanget införa 
centralkoppel av amerikansk typ. Stora Koppar
bergs Bergslag lovade gratis elström för två års 
försök. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen till
styrkte statsbidrag för försöken och ansåg att det 
skulle vara en förmånlig konkurrens om även SJ 
gjorde sådana försök. SJ ingrep dock och krävde 
med hänsyn till den nationalekonomiska bety
delsen att få göra de första försöken på Stock
holm-Värtan och Stockholm-Ulriksdal, och de 
försiggick 1905-1908. Centralkopplen montera
des på de lok och grusvagnar som användes för 
bygget av banan Falun-Björbo, men ersattes 
sedan av vanliga buffertar och skruvkoppel. 
Elektrifieringsdebatten refererades i Teknisk 
Tidskrift 1903 av Elektriska Prövningsanstaltens 
ingenjörer T. Holmgren och C. Rossander. 

Förväntad trafikökning 
Två andra järnvägsbyggen just före sekelskiftet 
gjorde att Gävle-Dala Järnväg bestämde sig för 
att bygga dubbelspår. SJ anlade en ny stambana 
Krylbo-Frövi och köpte den gamla banan Frövi
Örebro. GDJ såg att det därigenom skulle kunna 
bli en förbindelse från Ryssland med båt till 
Gävle, därifrån med tåg till Göteborg och vidare 
med båt igen. Visserligen fanns redan Bergslags
banan via Falun-Ludvika men den var krokig 
och långsam, och man räknade med att en stam
bana skulle ge mycket mer trafik. 

Det andra järnvägsbygget var Sala-Gysinge
Gävle som fick koncession 1897 och blev klart 

Viadukt över järnvägen vid 
Bäck med plats för två spår. 

1900-1901, samtidigt som Gysinge järnbruk bör
jade moderniseras med elektriska smältugnar. 
SGGJ hade ursprungligen tänkt sig en egen infart 
till Gävle, men GDJ såg Salabanan som en bra 
motivering att starta dubbelspårsbygget och er
bjöd en förmånlig anslutning vid Hagaström. 
Dessutom hade koncession beviljats för en bana 
Forsbacka-Alderhulten som aldrig byggdes, men 
kanske kan ses som ett alternativt förslag till 
infart för Salabanan. Arbetet med dubbelspåret 
börjademeddelenGävle-Hagaströmredan 1898 
och man köpte mark för resten av breddningen. 
Åren 1899-1900 blev brofästena ombyggda för 
dubbelspår vid Jädraån vid Sandviken, vid Borr
sjöån och Syltbäcken vid Kungsgården och vid 
Vallbyån vid Storvik. År 1901-1902 breddades 
fästena till bron över Hoån vid Robertsfors och 
de tre broarna mellan Korsnäs och Hosjö över 
Kornäsåns kungsådra och kraftkanalerna till 
Korsnäs järnverk och Carlsfors sågverk. 

Ganska snart märkte man emellertid att SJ inte 
hade några närmare planer på transitotrafik mel
lan Ryssland och Nordsjön via Krylbo-Örebro, 
utan att den banan bara kom att användas för gods 
från övre Norrland till Göteborg eller Malmö. 
Det nya spåret till Hagaström öppnades 1900, 
men då stängdes det gamla spåret för att byggas 
om med samma mindre lutningar som det nya, till 
exempel vid Tolvfors. Dubbelspårsbygget gick 
därefter allt långsammare. Inte förrän 1905 var 
delen Gävle-Hagaström färdig, och den kom 
inte att trafikeras som dubbelspår med ett spår i 
var riktning förrän 1991, utan det södra spåret 
användes bara för Salabanans tåg och för lokal
godståg. 
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Tyngre lok 
Resten av banan blev aldrig dubbelspårig, utan 
1902-1903 skaffade GDJ tyngre godstågslok 
med 16 tons axeltryck och två lika tunga tanklok 
för påskjutning mot Ryggen och Granstanda, 
samt byggde ett ännu kvarstående stall för ett 
påskjutningslok vid Storvik Övre. De gamla små
bäriga timmervagnarna gick förvånansvärt länge 
kvar i trafik, ända till slutet av 1950-talet, huvud
sakligen till Kvarnsveden på Västerdalsbanan. 

Än idag kan man se den enkelspåriga banan på 
dubbelspåriga brofästen och med markreservat 
för två spår. Bron över Borrsjöån blev dock 
dubbelspårig när man förlängde bangården i 
Kungsgården, liksom bron i västra änden av 

Bron över Jädraån fick nytt 
läge 1942 men fortfarande 
bara ett brospann på land
fästen för två. 

Robertsholm (Hofors). Även viadukter över och 
under banan förbereddes för dubbelspåret. Märk
ligt nog fortsatte GDJ förberedelserna ända till 
förstatligandet, så när 2,5 kilometer av linjen 
öster om Sandviken inklusive bro över Jädraån 
1942 flyttades för att ge plats för utvidgning av 
järnverket, blev även den nya brons fästen ut
förda för dubbelspår. När nuvarande läns väg 272 
drogs under järnvägen strax väster om Sand
viken byggdes faktiskt två betongviadukter, men 
än idag är bara den ena spårlagd. De ledningsstol
par av betong med H-sektion som monterades 
1942 har under 1997 bytts mot stålstolpar med 
bultfäste. Den 1998 byggda viadukten över nya 
sträckningen av riksväg 80 vid Storvik blev där
emot enkelspårig. 

Vid bygget av Västerdalsbanan provade även GDJ amerikanska automatkoppel. 
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En svenskjärnvägsbyggare 1837 

1893 yttrar sej den 82-årige Carl G. Beijer som 
konsult om indragningen av Malmö-Limhamns 
järnväg till Malmö V. Det är då det sjunde decen
niet under vilket han sysslar med järn vägsfrågor. 

Beijer föddes alltså 1811, gick ut på sjön strax 
efter studentexamen och blev sekundlöjtnant vid 
flottan 1832. År 1836 utexaminerades han som 
konstruktionsofficer, 1839 utnämndes han till 
hamningenjör i hemstaden Malmö, 1841 blev 
han därjämte chef för södra väg- och kanal
distriktet. Som konsult för Malmö hamnbygg
nader höll han ut till 1895, tre år före sin död. 
Däremellan var han bland annat chef för Väg
och vattenbyggnadsstyrelsen (1877-1887) och 
ledamot av första kammaren (1871-1894). 

Claes Adelsköld berättar i sina minnen hur han 
på väg ut till sin första europeiska studieresa 
stannar några veckor hos kollegan och vännen 
Beijer och hjälper honom att staka en järnväg 
mellan Malmö och Lund. Det blev inget av 
projektet den gången, men 1855 är det allvar. 
Beijer har då blivit chef för bygget av Södra 
stambanan och arbetar nära samman med Nils 
Ericson. När denne avgår 1862 tar Beijer över 
Styrelsen över statens järnvägsbyggnader, en 
post som 1877 förenas med uppdraget som Vo V
chef. Både som tjänsteman och politiker har han 
stort inflytande på de statliga järnvägsbyggena, 
och minnestecknaren i Svenskt biografiskt lexi
kon framhåller särskilt hans arbete med Norr
ländska tvärbanan, där det inte minst var Beijers 
förtjänst att den byggdes normalspårig. 

Men som järnvägsbyggare debuterade Beijer 
redan 1837 och var den förste svenske ingenjör 
som på officiellt initiativ skickades ut för att 
inhämta kunskaper och erfarenheter om det nya 
kommunikationsmedlet. Studieobjektet var den 
första järnvägen som byggdes i Ryssland, den 24 
km långa Tsarskoje Selobanan mellan S :t Peters
burg och Pavlovsk. Den närmare bakgrunden till 
hans uppdrag är mej obekant, men det framgår av 

dokumenten nedan att han ankom på ett relativt 
sent stadium i anläggningen, alltför sent för att 
kunna skaffa sej allsidig kunskap om järnvägs
byggnad. Hans ambition var som framgår att 
fortbilda sej genom studieresor till länder där 
järnvägen kommit längre men därav blev inget. 

Tsarskoje Selobanan, på vilken tsarhovet för
flyttade sig från Vinterpalatset i huvudstaden till 
sitt sommarresidens, var vad som förverkligades 
av en storslagen plan som gjorts upp av den i 
dokumenten omtalade Franz Anton von Gerstner 
(1793-1840). Denne var en av den europeiska 
järnvägshistoriens pionjärer och ledare för an
läggningen av den första österrikiska banan, som 
förbandDonau och Vltava (Moldau). Banbygget 
fullföljdes av andra krafter medan Gerstner for 
till England och senare till Ryssland. Han gjorde 
där upp planer för ett nationellt nät, men fick nej 
till sina villkor om evig egendomsrätt och tjugo 
års monopol på ryska banbyggen, varför han 
inskränkte sej till Tsarskoje Selobanan, som an
lades med hjälp av österrikiska ingenjörer. 

Även i Ryssland kom Gerstner i konflikt med 
uppdragsgivarna och lämnade bygget innan det 
var slutfört.Några fler ryska arbetsuppgifter blev 
det inte för honom, och därmed inte för Beijer, 
utan han drog vidare till USA och studerade 
järnvägar där, men dog efter ett par år. En skrift 
om järnvägar i USA översattes till svenska. 

Beijer tycks inte ha avlämnat någon samman
hängande rapport om sin studieresa, men den 
belyses av de dokument som den gav upphov till 
och nu förvaras i Riksarkivet. Stavning och inter
punktion har för läsvänlighetens skull moderni
serats och alla hälsningsfraser har inte upprepats. 
Intressanta är dokumenten just för att de är så 
tidiga i förhållande till de svenska statsbanebyg
genas start. Märk att termerna inte hade stabilise
rats: Beijer och hans korrespondenter skriver 
omväxlande "Railveg", "jembana" och "jemväg". 

Gunnar Sandin 
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Kungl. Maj :t har i nåder befallt att sekund
löjtnanten vid flottan C.G. Beijer skall avresa till 
Ryssland för att taga kännedom om Railsvägars 
anläggande m.m., samt ställa sig till efterrättelse 
den instruktion som för honom blivit utfärdad av 
chefen för Storamiralsämbetets tredje avdelning. 

Stockholms slott den 11 juli 1837 
På nådigaste befallning 

C. af Klint 
Konungens tjänstgörande generaladjutant 

för flottan 

Till sekundlöjtnanten vid Kungl. Maj:t flotta 
C.G. Beijer 
Som Hans Kungl. Höghet Storamiralen i nåder 
befallt att sek.löjtnanten skall till S:t Petersburg 
avresa för att därstädes såväl teoretiskt som prak
tiskt inhämta kännedom om Järnvägs anläggning 
med allt vad därtill hörer, och Kungl. Maj :t under 
den 14 nästlidne april i nåder anslagit 1200 rdr 
banko statsmedel till understöd för besagda resas 
utförande, så får Storamiralsämbetets tredje av
delning härjämte lämna sek.löjtnanten auktori
sation att i Kungl. Maj :ts och Rikets Statskontor 
till en början lyfta och kvittera 800 rdr banko av 
förberörda nådigst anslagna statsmedel, även
som till sek.löjtnantens efterrättelse härvid bi
foga en utav presidenten uti Kungl. Bergs
kollegium upprättad instruktion för resan, vid 
vilken instruktion avdelningen ej ansett nödigt 
tillägga mera, än att sek.löjtnanten ävenväl till 
Storamiralsämbetets tredje avdelning bör varje 
tredje månad inlämna dylika rapporter som uti 
instruktionens femte punkt blivit föreskrivna att 
till presidenten uti Kungl. Bergskollegium av
giva. 

Instruktion 
1 :o Vid ankomsten till S:t Petersburg anmäler 

löjtnant Beijer sig hos svenska legationen såsom 
beordrad till Ryssland för att, genom missionens 
benägna försorg, hos herr Gerstner anställas till 
en början på ett år emot åtnjutande av här nedan 
uppgivna förmåner. 

2:o Såsom reseersättning uppbär löjtnant Beijer 
500 rubler i papper samt en lika summa vid 
återresan, varjämte löjtnanten i förhållande till 
visad skicklighet och drift erhåller från tvåhundra 
till fyrahundrarubleri papperuti månadsavlöning 
samt fritt husrum; vilket allt herr Gerstner utfäst 
sig att till herr löjtnanten betala. 

3 :o Såsom ytterligare bidrag till denna resa har 
Kungl. Maj:t nådigt täckts anslå 1200 riksdaler 
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C. G. Beijer, senare i livet och karriären. 

banco, varav åttahundra rdr b:o genast i Kungl. 
Statskontoretfålyftas emot löjtnantens avgivande 
rekvisition och kvitto. De återstående 400 rdr 
komma att kvarstå intill dess sig visat, om vistan
det i Ryssland kommer att förlängas utöver ett år. 

4:o Utom den skyldighet löjtnant Beijer äger, 
att i alla delar uppfylla de uppdrag och befall
ningar herr Gerstner finner gott lämna herr löjt
nanten såsom anställd hos herr Gerstner vid de i 
Ryssland pågående arbetena för järnvägs-an
läggningen, åligger det löjtnanten att noga och 
fullständigt söka inhämta teoretisk och praktisk 
kännedom och erfarenhet i allt vad som 1 :o rörer 
generella bestämmandet av lokalen för järnvägs
anläggningars mer eller mindre tjänlighet, 2:o 
erfarenhet och övning i nivellering av jordytan, 
där järnvägs anläggning skall äga rum, 3:o full
ständig kännedom av de olika byggnadssätten 
för järnvägar ävensom skillnaden i styrka med 
mera, om än järnvägen avses att endast begagna 
hästkraft, 4:o genom noggrann granskning av 
uppgjorda kostnadsförslag och deras jämförande 
med den verkliga kostnaden vid järnvägs-arbete
nas utföring, söka vinna all möjlig erfarenhet för 
att allt framdeles kunna uppgöra tillförlitliga 
kostnadsförslag för i Sverige tilltänktajärnvägs
anläggningar, 5:o avrita eller avrita låta alla sor
ters olika arbetsritningar, som direkt eller in
direkt kunna komma i fråga att begagnas vid 



järnvägsbyggnader, 6:o söka vinna all möjlig 
kännedom rörande den årliga underhållskostna
den av rails-vägar med afseende på de olika 
byggnadssätten, samt de svårigheter och kostna
der, som ett hårt klimat med understundom in
träffande större snöfall kunna åstadkomma. 

5. Minst var tredje månad avlämnar löjtnant 
Beijer underdånig rapport, ställd till Hans Kungl. 
Höghet Kronprinsen och vilken insändes till un
dertecknad, upptagande en kort framställning 
rörande de arbeten, varmed löjtnanten varit sys
selsatt, och äger löjtnanten under nästa vinters 
lopp att yttra sig, huruvida löjtnanten anser nö
digt att längre än ett år kvarstanna hos herr 
Gerstner för inhämtande av alla nödiga kunska
per för att, vid återkomsten till fäderneslandet, 
med säkerhet kunna åtaga sig själv så väl alla 
förberedande åtgärder som egentliga utförandet 
av här tilltänkta järn vägsanläggningar. 

I allt övrigt, som löjtnanten önskar framställa 
rörande härmedelst löjtnanten meddelade nådiga 
uppdrag, äger löjtnanten att vända sig till under
tecknad som om underdånig anmälan därom 
skall draga behörig försorg. 

Stockholm den 3 juli 1837 
Cl. af Nordin 

Till följd av ovanstående order anträdde jag resan 
till Åbo med ångfartyget Furst Menschikoff den 
13 juli och ankom dit följande dagen kl. 12 f.m. 
I Åbo måste jag avbida ångfartygets avgång till 
Helsingfors, Reva! och Kronstadt till den 18, då 
jag med detsamma avgick till Helsingfors, varest 
fartyget inträffade kl. 6 aftonen. Följande dagen 
kl. 2 e.m. fortsattes resan till Rev al dit vi anlände 
omkring 7 om aftonen. Den 20 kl. 4 e.m. lades ut 
från Reva! och den 21 kl. 11 skedde ankomsten 
till Kronstadt, och efter skedd visitation fortsat
tes resan med ett annat ångfartyg till S:t Peters
burg, varest vi inträffade kl. 6 om aftonen under 
ett förfärligt åskväder med häftigt regn. I S:t 
Petersburg tog jag logi hos Heyde vars hotell 
ligger på Vasilij Ostrov. 

Den 22 uppsökte jag kungl. svenska legationen 
och blev genom baron Nordin samma dag pre
senterad för herr von Gerstner, vars vänskaps
fulla bemötande lovade göra mitt vistande här
städes på det högsta både intressant och lärorikt. 
Även erhöll och kvitterade jag de utlovade res
penningarna till ett belopp av 500 rubel i papper. 

Den 24 blev jag utav herr von Gerstner presen
terad för direktionen för järnvägs-anläggningen, 

vilken direktion består av greven Alexis Bobrin
sky, herr Benedikt Gramer (kommerseråd och 
köpman av första klassen) samt herr J.K. Plitt 
(konsul för Frankfurt am Main och köpman av 
första klassen). 

Den 25 gjorde jag i sällskap med herr von 
Gerstner en tur längs rail vägen ifrån det ställe där 
den korsas av Moskvachaussen till S:tPetersburgs 
ringkanal. 

Den 27 utflyttades jag till första sektionens 
kasern, 5 verst från ringkanalen, och började den 
28 att deltaga i arbetet med järnskenornas inlägg
ning och inriktning. Dessa järnskenor äro 14½ 
fot långa och hava nedanstående genomskärning 
[Beijer ritar en stolräl]. Med ovannämnda arbete 
har jag alltjämt fortfarit. Den 6 augusti voro 
inalles 223 skenor inlagda på första sektionen. 

Den 30 avsände jag till Sverige: 

Till Hans Kungl. Höghet Kronprinsen 
Inför Eders Kungl. Höghet vågar jag i under
dånighet rapportera det jag ankom till S:t Peters
burg den 21 juli och blev efter gjord anmälan i 
Kungl. svenska legationen anställd hos herr Gerst
ner vid den nu fortgående Railvägsbyggnaden 
emellan S:t Petersburg, Tsarskoje Selo och Pav
lovsk. Jag har den 27 dennes börjat deltaga vid 
arbetet och utflyttat till första sektionens av denna 
railvägs kasern, 5 verst från S:t Petersburg. Jag 
har till en början blivit sysselsatt med inrikt
ningen och inläggningen av järnskenorna vars 
underlag vilar på en uppförd jorddamm, vilken i 
rät linje sträcker sig från S:t Petersburg till Pav
lovsk. Arbetet bedrives med iver och förmodas 
fulländat under nästkommande september må
nad. 

[Beijer avsänder rapporter med likartat innehåll 
till af Nordin och Storamiralsämbetet, och an
tecknar kortfattat, i det att han övergår till" gamla 
stilen", det vill säga tideräkning enligt julianska 
kalendern:] 

Den 27 juli gjorde jag en tur till fots längs hela 
banan, besåg densamma jämte byggnaderna i 
Tsarskoje Selo och Pavlovsk samt återvände om 
aftonen till första sektionen. 

Den 28 septemberflyttade jag till andra sektion
ens chef för att därstädes hava uppseendet över 
skeninläggningen vilken vid verst nr 8 skall 
börjas. 

Den 22 oktober flyttade jag från andra sektion
ens kasern till byn Kusjtjino. Den 18 avsände jag 
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mina rapporter till Stockholm varav den ena, till 
Kronprinsen, var av följande innehåll: 

Underdånig rapport 
Under den tid som förflutit sedan jag hade nåden 
avsända rapport av den 30 juli innevarande år, 
har jag en månads tid uppehållit mig vid första 
sektionen av järnbanan och därstädes inhämtat 
nödig kännedom om allt vad som erfordras vid 
den så kallade skeninläggningen, och sedan bli
vit anmodad att på egen hand förestå samma 
arbete på den delen av railvägen som är belägen 
mellan verst 6 och 9, och blivit stationerad vid 
kasernen nr 2, 9 verst från S:t Petersburg. 

Med skeninläggningen förstår man allt arbete 
som erfordras för att giva skenorna deras be
höriga såväl horisontella som laterala riktning, 
jämte deras understöttning för att de utan att 
förändra detta sitt läge kunna uthärda den tryck
ning, vilken de omkring 9000 pund tunga loko
motiverna jämte ock övriga tyngder som på rail
vägen komma att transporteras på dem utöva. 

Sektionerna eller järnbanorna här vid järn
vägen vila på gjutna järnunderlag eller pedestlar 
vilka äro fastnaglade vid tvärbjälkar eller halv
runda stockar, som på 3 fots avstånd från varan
dra ligga tvärs över den jorddamm som bildar 
själva bädden för järnvägen. Tvärbjälkarne äro 
nedbäddade uti sönderkrossad sten och måste på 
det sorgfälligaste därmed understöttas. Jord
dammen är ovanpå stenlagd, och på denna sten
läggning vilar den sönderkrossade stenen eller 
schottern varuti tvärbjälkarna äro nedbäddade. 

Stolräl med befästning enligt Banlära, del 1 
(1915). 
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Sedan den 1 september har jag inriktat sektio
ner på en längd av 2¾ verst eller över en fjärde
dels svensk mil och kommer därmed att fortfara 
tills nämnda arbete över hela järnbanan blivit 
fulländat, vilket snart nog både inträffa emedan 
endast en obetydlig del återstår på vilken man 
ännu ej medhunnit upplägga skärvorna. 

Genom utförandet av detta arbete har jag varit 
i tillfälle att inhämta fullkomlig kännedom om 
allt vad som därtill hörer och tillräcklig övning 
vid utförandet därav. 

Järnbanan mellan Tsarskoje Selo och Pavlovsk 
har sedan en längre tid befarits med ångvagnar, 
vilka man begagnat till jordtransporter, och den 
8 oktober öppnades till allmänt begagnande den 
närmast S :t Petersburg belägna delen av Rail vägen 
till en längd av fyra verst och befors med tvenne 
lokomotiver. 

Samma dag avsändes en dylik rapport ställd till 
chefen för Storamiralsämbetets tredje avdelning. 
Därjämte avsändes handbrev till presidenten i 
Kungl. Maj:ts kollegium av följande innehåll: 

Högvälborne herr baron! 
Härmedelst får jag äran avsända min under
dåniga rapport och vädjar ödmjukast det herr 
baronen om dess framlämnande täcktes draga 
försorg. 

Min tid har under de tvenne nu förflutna måna
derna varit så upptagen här vid arbetet, vilket 
oavbrutet fortsätter varenda dag, att jag icke varit 
i tillfälle att kunna avgiva någon mera upp
lysande berättelse rörande järnvägen, men skall 
icke underlåta att då mera tid bliver mig lämnad 
därmed inkomma. Ävenledes kan jag ännu icke 
yttra mig om huruvida jag anser nödigt att längre 
än ett år kvarstanna hos herr Gerstner, emedan 
jag ännu inte vet om någon annan järnvägs an
läggning kommer att företagas inom loppet av 
nästkommande år. Man har väl projekterat för
längning från Pavlovsk till Istjora av denna nu 
snart fulländade järnväg, men ingenting bestämt 
därom är ännu avgjort. Emellertid har jag kunnat 
inhämta allt vad i praktiskt avseende har varit att 
lära. De mera teoretiska delarna ämnar jag under 
loppet av inflytande vinter söka inhämta. 

Hela kostnaden för järnvägen kommer att be
löpa sig till 5 miljoner rubel i papper, men därav 
har en stor del åtgått till uppförandet av en mängd 
byggnader, varibland den i Pavlovsk uppförda 
ensamt kommer att kosta över 400 000 rubel. 

Herr Gerstner har varit god och lovat skänka 



mig såsom modell ett stycke av en järnskena med 
dess tillhörande pedestlar och naglar, vilket allt 
jag skall med lägenhet hemföra. 

Den 27 oktober företogs en provfart över hela 
den skenlagda banan, vid vilket tillfälle en ång
vagn som släpade en vagn för passagerare samt 
tvenne andra vagnar vardera lastade med en stor 
järncistern fullagd med koks begagnades. Var 
och en måste medfölja på sin sträcka för att av 
förnimma huru sektionerna voro byggda. Jag 
hade det nöjet att få uppbära mycket beröm för de 
2¾ verst vilka jag inriktat, och förklarade herr 
Gerstner dels muntligen och dels genom cirkulär 
sig fullt nöjd med mitt arbete. Den 28 erhöll jag 
brev från herr Gerstner varuti han yttrar: "Ich 
habe mit vielem Vergntigen gestern die von 
Ihnen gelegte Bahnstrecke als die beste in unserer 
ganzen Linie gefunden, und Ihnen bereits gestern 
in meinem Circulaire die Anerkennung hierför 
bezeugt" [Det var mig igår ett stort nöje att finna 
den av er lagda sträckan vara den bästa på hela 
linjen, och redan igår intygade jag detta i en 
rundskri velse]. 

Den 11 november inflyttade jag till S:t Peters
burg för att med herr Gerstner uppgöra affärerna 
för kommande vintern och däröver till Sverige 
inrapportera. 

Den 13 november avsändes till baron af Nordin 
följande skrivelse: 

Högvälborne herr baron och president! 
Då nu Tsarskoje Selo-järnbanan sedan den 11 i 
denna månad blivit öppnad och alla arbeten för 
innevarande vinter äro inställda, så kan herr 
Gerstner icke längre sysselsätta mig, synnerligast 
som han själv inom 14 dagar ämnar lämna S:t 
Petersburg och inte återkommer förrän i maj 
månad nästkommande år. Jag tager mig därför 
friheten medsända ett av herr Gerstner utfärdat 
dokument varav herr baronen täcktes finna det 
jag fullgjort de uppdrag vilka herr Gerstner under 
pågående arbeten lämnat mig, eftersom han an
sett det ändamålsenligt för mig, för att inhämta 
mera kännedom om järnvägsbyggnader, att jag 
finge besöka de i Belgien och England utförda 
och under anläggning varande järnvägar. Även
ledes tager jag mig friheten yttra min enskilda 
tanka över vad jag anser mest skulle bidraga till 
vinnandeavenfullkomligareinsiktomjärnvägs
byggnader. 

Vid min ankomst till S :t Petersburg i juli må
nad innevarande år var arbetet redan så långt 

avancerat, att man nivellerat terrängen, uppgjort 
hela planen för byggnaden och till stor del fullän
dat alla jordarbeten och endast skeninläggningen 
återstod. Vid sistnämnda arbete, som kan anses 
som det viktigaste vid järnbyggnader, blev jag 
genast använd och tror mig äga tillräcklig insikt 
däruti. De övriga vid denna järnväg förekomman
de arbeten bestå uti jorddammars uppförande, 
nödiga bryggors byggande och de för järnbanans 
byggande behövliga husbyggnadernas upp
förande. Vad jorddammens uppförande beträffar 
är den av en så simpel beskaffenhet att jag därom 
varit i tillfälle att inhämta tillräcklig kännedom. 
Bryggorna äro alla, en undantagandes, av en 
obetydlig spännvidd och uppförda av trä och av 
en enkel konstruktion. Den åter vilken går över 
den så kallade Ringkanalen är uppförd av en rysk 
ingenjör i likhet med övriga i S:t Petersburg 
brukliga träbryggor med vederlag av sten. 

Vad husbyggnadernas uppförande beträffar är 
det en sak som mer tillhör arkitekten än ingenjö
ren, och uppförandet av de betydligare byggna
derna här vid järnbanan är även överlämnat åt 
särskilda arkitekter. Jag skall emellertid söka 
skaffa mig ritningar över de byggnader vilka jag 
anser vara nödvändiga för järnbanans underhål
lande, såsom vakthus, vagnslider för lokomoti
ven och övriga vagnar. De övriga byggnaderna 
såsom paviljongerna i Pavlovsk och Tsarskoje 
Selo äro alltför kostbara och otjänliga för att 
kunna komma i fråga att någonsin byggas i 
Sverige. 

Vad åter bestämmandet av lokalernas mer eller 
mindre tjänlighet, vad järn vägsanläggningar be
träffar, erbjuder Ryssland eller åtminstone trak
ten kring S:t Petersburg i avseende till sin jämn
het föga rutin häruti. 

Då jag tager detta nu anförda i övervägande 
och tillika är fullkomligen övertygad om att inga 
nyajärnvägsbyggnader komma att företagas un
der loppet av nästa år, och att arbetet vid den nu 
redan byggda järnvägen kommer att inskränka 
sig till reparationer av skenanläggningen, vilken 
troligtvis kommer att lida mycket dels genom 
dennas sättning och dels genom fortsatt begag
nande, anser jag mig icke vinna mycket genom 
att längre tid här kvarstanna än som erfordras för 
att uppgöra de nödiga ritningarna och nogare 
granska kostnadsförslagen för hela järnbanan, då 
jag under denna tid tillika kunde vara i tillfälle 
erfara vad olägenheter snöfall och temperaturens 
förändringar åstadkomma. Jag anser att 6 veckor 
härtill skulle vara tillräckliga, och efter förloppet 
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av denna tid vore det enligt min tanka det bästa att 
resa hem till Sverige, dels för att vara i bättre 
tillfälle att vinnlägga mig om de teoretiska de
larna av mitt förehavande ännu mera, synnerligast 
för att vid inträffande vårflöde och islossning 
taga noga kännedom om lokalen där man ämnar 
anlägga järnvägar och skaffa mig kännedom om 
vad tillgång man har på alla slags materialer vilka 
äro nödvändiga vid järnvägsbyggnader, emedan 
olika konstruktion till stor del måste lämpas efter 
tillgången och beskaffenheten av de materialer 
vilka äro förhanden på de ställen där de skola 
uppföras; ävenledes kunde jag under denna tid 
söka inhämta erfarenhet uti nivellering av ter
rängen i vilken del jag här icke varit i tillfälle att 
bliva övad. Skulle jag sedan vara så lycklig att 
komma i tillfälle att besöka järnbanorna i Belgien 
och England tror jag det skulle medföra vida 
större nytta än om jag direkt härifrån skulle till 
sistnämnda ställen avresa utan att varken känna 
lokalen hemma i fäderneslandet eller tillgången 
på byggnadsmaterialer eller vad slags järnbana 
man egentligen hade för avsikt att bygga. 

Jag vågar därför ödmjukast anhålla det herr 
baronen täcktes inför Hans Kungl. H. Kronprin
sen anmäla förhållandet och framställa min i 
underdånighet yttrandes tanka samt om förhåll
ningsorders utfärdande draga försorg, huruvida 
HKH i nåder täcktes finna för gott att jag skall 
hemresa eller kvarstanna, i vilken senare hän
delse jag i ödmjukhet får anhålla att herr baronen 
täcktes utverka det penninganslag bleve mig 
tillsänt till samma belopp som det herr v. Gerstner 
skulle till mig utbetala, emedan de redan an
slagna medlen icke äro tillräckliga för mitt uppe
håll härstädes. 

Jag avbidar i ödmjukhet herr baronens hög
aktade skrivelse med det snaraste för att möjligt
vis om herr v. Gerstners förestående resa skulle 
i anseende till hans svaga hälsa bliva några dagar 
fördröjd med honom personligen kunna upp
göra, och har den äran framhärda herr baronens 
och presidentens ödmjukaste tjänare. 

C.G. Beijer 

Till svar på ovanstående skrivelse erhöll jag brev 
från presidenten Nordin den 14 december nya 
stilen, daterat Stockholm den 4 dec. 1837, och av 
följande innehåll: 

Välborne herr löjtnant! 
Brevet av den 25 november har jämte herr Gerst
ners skrivelse av den 11 i samma månad ingått 
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och har jag anmält innehållet inför H. Kungl. H. 
Kronprinsen, och får jag, på dess nådiga befall
ning, meddela herr löjtnanten, att H.K.Höghet 
anser, att herr löjtnanten bör ifrån S:t Petersburg 
hit återvända, så snart herr löjtnanten anser sig 
icke hava något vidare att i S:t Petersburg in
hämta, och att genast efter detta brevs inhändi
gande herr löjtnanten äger att insända under
dånig rapport, upptagande att sedan herr v. Gerst
ner givit herr löjtnanten tillkänna, att göromålen 
upphört, herr löjtnanten i anledning därav utsatt 
sin hemresa till den eller den dagen, som då 
verkställes utan vidare order härifrån. 

V ad göromålen efter hemkomsten beträffa, 
därom vill H.K. Höghet ingenting för närvarande 
bestämma utan först sedan han härom inhämtat 
herr löjtnantens egna tankar. 

Med fullkomlig högaktning har jag den äran 
teckna, 

herr löjtnantens ödmjuka tjänare 
C.J. av Nordin 

Till svar på ovanstående skrivelse avsändes den 
16 december följande brev: 

Högvälborne herr baron och president! 
Herr baronens högtärade skrivelse av den 4 den
nes har jag haft äran emottaga och får härjämte 
medsända min underdåniga rapport, vari jag väl 
utställt den 8 januari nästkommande år som da
gen till min avresa i hopp att till denna tid hava 
erhållit de nödiga ritningar och uppgifter rörande 
kostnaderna för järnbanan, men kan icke med 
fullkomlig säkerhet bestämma om jag till denna 
tid hunnit fullgöra mina åligganden, dels emedan 
jag själv måste författa alla ritningarna efter 
mätningar ute på järnbanan vilket arbete till stor 
del är beroende av väderleken, dels kan jag icke 
bestämma när räkenskaperna över kostnaderna 
bliva utarbetade, men förmodar att det kommer 
att ske före herr von Gerstners avresa vilken 
blivit uppskjuten till den 30 december. 

För att undvika de kostnader och den tidsför
lust varmed färden över Ålands hav under denna 
årstid som oftast är förenad, ämnar jag företaga 
hemresan över Torneå på vilken väg jag under 
vinterföret med mera säkerhet kan bestämma 
min tid. 

Med djupaste vördnad har jag äran teckna 
H.H:s och presidentens ödmjukaste tjänare 

C.G. Beijer 



Börje Thoursie 

"Herman Behrman" 

Redan tidigt blev järnvägsförbindelse mellan 
Stora Kopparbergs järnverk Domnarvet och pap
persbruket Kvarnsveden aktuellt, inte minst för 
förbindelsen mellan Kvarnsveden och Borlänge 
station. Den första delen av nätet var klar i 
december 1897. Banans första lok var ett av 
Falcon Engineering Co för Domnarvets järnverk 
byggt ånglok, som fått namnet Jösse - efter den 
elake fogden Jösse Eriksson, vem vet? - som 
drog igång trafiken ungefär vid årsskiftet 97 /98. 
Men det var redan från början Storas mening att 
bansystemet skulle drivas elektriskt, inte minst 
med tanke på brandrisken i pappersbruket. I april 
1898 skrevs kontrakt med AEG i Berlin om 
kontaktledning och ett ellok. Kraftstation och 
stolpar skulle Stora svara för. Ledningsmontaget 
var klart den 1 oktober 1898, och vid den tiden 
hade också det första loket kommit. Det hade den 
blygsamma effekten 25 hk och döptes till Johan 
V ale efter en fogde i Dalarna på Erik av Pommerns 
tid. Ett nytt kontrakt med AEG skrevs i april 1899 
och omfattade ytterligare ett lok med samma ef
fekt plus ett större lok om 75 hk, samt en motor
vagn med plats för tio personer. Lok och motor
vagn levererades snabbt, redan sommaren 1899. 
Det lilla loket fick namnetHerman Behrman och 
det storaEngelbrekt (Herman Behrman var en av 
Engelbrekts armechefer). 

Loken blev en källa till bekymmer. De klarade 
inte den hårda belastningen, lagren slets ut, och 
redan på nyåret 1902 skrevs ett nytt kontrakt med 
AEG om tre nya lok om 40 hk. AEG skulle ta 
tillbaka de tre levererade loken, och så skedde 
också. De nya loken sattes i trafik sommaren 
1902. Gamla Jösse hade många gånger fått rycka 
in som reserv, men som sagt gillade man inte 
ånglok i ett pappersbruk. Det skall i alla fall ha 
levt länge i Domnarvets järnverk, som hade köpt 
flera ånglok för sin del av spårsystemet. När 
spårnätet var som störst omfattade det, förutom 

huvudlinjen Kvarnsveden-Borlänge-Domn
arvet, förbindelser till Tägtens skiljeställe, till 
Kvarnsvedens station på Västerdalsbanan och 
till Borlänge station på Bergslagsbanan. 

Oscar Linde, som skrivit om denna en av våra 
förstajärnvägselektrifieringar, berättar att "dop
namnen på de tre första elloken JOHAN V ALE, 
HERMAN BEHRMAN och ENGELBREKT 
överflyttades på nykomlingarna, men nu [1960] 
är skyltarna borttagna". 

Om det är något lurt med ordningen på lokens 
namn vet jag inte, men i Storas inventarielista för 
vad som då (1897-1913) kallades Domnarvets 
Pappersbruk finns upptagna tre elektriska loko
motiv med inventarienummer enligt följande: 

904 Herman Behrman, AEG 
905 Johan Vale, AEG 
906 Engelbrekt, AEG 

Varför HB och JV bytt plats i rullorna vet jag inte, 
men det kan ju ha varit de nya loken som fick 
denna namnserie. 

Dessutom redovisas i listan 

907 Elektriskt lokomotiv, AEG 
908 Elektrisk motorvagn, AEG 
909 Kupevagn, Vagn & Maskinfabriken Falun 
910 50 st boggilastvagnar 
911 4 st självtippande lastvagnar 
912 6 st tippvagnar 

men eftersom det tycks ha varit enbart en inven
tarieförteckning behöver den inte vara ordnad 
efter de ursprungliga lokens födelseår. Vad som 
är säkert är i alla fall att Johan Vale är banans 
första ellok, med AEG tillverkningsnummer 117. 
Herman Behrman har AEG-nummer 125. 

AEG tog som sagt tillbaka de tre första loken 
och sålde dem vidare till mindre krävande jobb. 
Johan Vale och Herman Behrman såldes redan 
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1902 till en annan bruks bana, Robertsfors-Sikeå 
i Västerbotten. VartEngelbrekttogvägenharjag 
inte lyckats få reda på. Jag hoppas att detta det 
starkaste loket också fick en god placering. 

Robertsfors-Sikeå hade spårvidden 750 mm 
men Domnarvet-Kvarnsveden 693 ("28 verk
tum") varför man tvingades bygga om de två 
Robertsforsloken. Utseendet förändrades inte. 

Både Johan Vale och Herman Behrman har 
kvar sina namnskyltar- jag undrar hur det egent
ligen var med den omskyltning som Oscar Linde 
skriver om. Det kanske var så enkelt att bara 
"dopnamnen" överflyttades till de nya loken, 
inte några skyltar. 

Lille Herman Behrman, museets allra minsta 
lok, har i alla fall kvar sina namnskyltar och 
dessutom den ena tillverkarskylten med texten 
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"Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, Berlin, 
N:o 125, 1899". Den andra tillverkarskylten har 
avlägsnats mycket brutalt - bultarna har t.o.m. 
sina demolerade skallar kvar. 

Trafiken på Robertsfors-Sikeå nedlades hös
ten 1961. Ett museisällskap, Föreningen Roberts
fors Bruksjärnväg, har bland annat tagit hand om 
Johan Vale, som alltså är det äldsta bevarade 
ellok som gjort tjänst i Sverige. Lille Herman 
togs om hand av Spårvägssällskapet, men har på 
något sätt halkat SSS ur händerna och befanns för 
några år sedan stående på en tyvärr döende musei
bana vid Mårdsund i Västjämtland, där loket 
hade byggts om till 600 mm spårvidd. 

Och från Mårdsund har det lilla seglivade loket 
nu hamnat på Sveriges Järnvägsmuseum, med 
hopp om en tryggad ålderdom. 

Herman Behrman i aktuellt 
skick på Sveriges lärnvägs
museum. Foto Leif läder
berg. 



Stig Svallhammar 

Den oslagbara Roslagsbanan 
Dennispaket förgår, en smalspårig järnväg består 

År 1885 öppnades trafiken på en blygsam 
smalpårig järnväg som utgick från en liten sta
tionsbyggnad i trä vid Stockholms nordöstra 
utkanter. Stockholm-Rimbo Jemväg hade till
kommit på initiativ av några godsägare i Ros
lagen och var inte framsprungen ur Stockholms 
stadsfullmäktigeförsamling. Ur huvudstads
perspektiv sågs banan som ytterst marginell. V ar 
det kanske därför den förvisades till stadens 
periferi, utan förbindelse med centralstationen? 

Den lilla provinsjärnvägen, som vi idag känner 
som Roslagsbanan, fick med tiden andra trafik
uppgifter. För 35 år sedan vilade nedläggnings
hotet tungt över järnvägen. Den fanns heller inte 
omnämnd i 1964 års Hörjelöverenskommelse 
om huvudstadsregionens kollektivtrafik, och i 
början av 1970-talet beställdes bussar som skulle 
ersätta tågen. Roslagsbanan tappades på trafik 
och linjenätet stympades. Men på 1980-talet gick 
en politisk majoritet i Stockholms läns landsting 
emot en fortsatt nedläggning. För ett tiotal år 
sedan tecknades order om en helt ny vagnpark, 
som skulle rulla på en modem Roslagsbana. 
Järnvägen, vars fortsatta upprustning är ett av de 
få förverkligade projekten i det nyligen av
somnade Dennispaketet, har under senare år ge
nomgått en metamorfos. Nu är den en integrerad 
del i Storstockholms Lokaltrafiks linjenät. 

Omställningen från provinsjärnväg till modem 
lokaltrafiksbana har inte varit självklar eller smärt
fri. Spårvidden är fortfarande densamma - tre 
svenska fot, eller 891 mm. Idag är den landets 
enda smalspårsbana med reguljär persontrafik 
och samtidigtjärnvägssystemet med den moder
naste fordonsparken. 

Stockholm-Rimbo Jernväg 
Upptakten till Roslagsbanans södra bandelars 
tillkomst kan sökas i det sena 1870-talet. Vid ett 

allmänt möte på Rimbo gästgivaregård i oktober 
1880 diskuterades olika tänkbara sträckningar 
för en järnväg mellan Roslagen och Stockholm. 
En interimsstyrelse lät ta fram kostnadsförslag 
för en smalspårig bana från Rimbo genom trak
ten öster om Ullnasjön till Frescati och vidare in 
i staden. 

När regeringen gav Stockholm-Rimbo Jern
vägs AB (SRJ) koncession anvisades plats för 
stationen i Stockholm mellan lngemarshovs 
skogsgräns och Drottning Kristinas väg i sträck
ning mot Lill-Jans port. Den slutliga planen för 
Stockholms Östra station och den närmaste linje
sträckningen fastställdes inte förrän sommaren 
1884. Staden ville avsätta mer utrymme för den 
planerade Valhallavägen och järnvägen trängdes 
undan till bergigare mark, vilket höjde anlägg
ningskostnaden. Östra stations bangård blev trång, 
särskilt som spåranslutningen med SJ kom att ske 
på bangårdstomten och inte nere vid Albano 
station. 

Enligt ursprungskonceptet skulle Rimbobanan 
bli en "lågbudgetbana" med små stationshus i trä 
och biljettförsäljning så långt möjligt ombord på 
tågen. Rimbobanan skulle byggas smalspårig för 
att anslutas till andra smalspårsbanor i norr. Det 
ansågs viktigare att prioritera samtrafiken inom 
Roslagen än att banan fick samma spårvidd som 
stambanenätet. Detta visar tydligt ambitionen 
med järnvägen - att skapa en fungerande provins
bana. De flesta godstransporter skulle ha Stock
holm som start- eller målpunkt. 

Rimbobanans entre i Stockholm blev inte rik
tigt den bolagsmännen hoppats på. Från början 
hade man tänkt sig ett pampigt trevåningars 
stationshus i sten mitt för Odengatan, men pro
jektet fick överges av kostnadsskäl. Rimbobanan 
byggde i stället ett provisoriskt stationshus i trä. 
Banans ändstation låg perifert i det dåtida Stock
holm och på grund av läget, långt från stadens 
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affärskvarter, tänkte man i det framtida stations
huset upplåta lokaler för försäljning av lant
mannaprodukter och förnödenheter till Roslags
bönderna. 

Järnvägen Stockholm-Rimbo började byggas 
1883 och arbetena koncentrerades först till linjen 
norr om Stocksund där man tänkt sig en större 
godsstation, men de höga markpriserna tillät 
bara ett sidospår ned till en lastbrygga vid ham
nen. Den sydligaste biten av banan var svårast 
och sparades till sist. I september 1885 var den 
nästan hundra meter långa Stocksundsbron klar 
för besiktning och månaden därpå nådde spår
läggarna Stockholms Östra. Redan den 19 de
cember samma år invigdes banan av konung 
Oskar Il. Arbetskostnaderna hade då överstigits 
med närmare 15 procent och bolaget tvingades 
låna upp ytterligare medel. 1 

Rimbobanan var långt ifrån den första järn
vägen i Roslagen. När tågen började rulla mellan 
Stockholm och Rimbo 1885 var trafiken redan 
igång på fyra andra smalspåriga banor i Uppland, 
nämligen Schebo bruks, Upsala-Lenna, Danne
mora-Hargs och Lenna-Norrtälje järnvägar. Alla 
dessa hade sitt ursprung i lokala intressenters 
strävanden att skapa bättre förbindelse mellan 
produktionsanläggningar och marknad. Rimbo
banan kom med tiden att dominerajärnvägstrafi
ken i Roslagen, och Stockholm-Rimbo Jernvägs 
AB förvärvade i början av 1900-talet aktie
majoriteten i det tidigare fusionerade Upsala
Lenna-Norrtelge Jernvägs AB. Det bildades ett 
nytt järn vägsbolag, Stockholm-Roslagens Järn
vägar (SRJ), som senare kom att lägga under sig 
övriga smalspårssträckor i Uppland. Malmbanan 
Dannemora-Hargshamn med bi banor drevs dock 
under lång tid vidare som ett eget aktiebolag. I 
denna artikel läggs tonvikten vid vad som hände 
på det södra bannätet, i synnerhet söder om 
Rimbo. 2 

Första steget från provinsbana 
till förortsbana 
Det dröjde inte många år förrän Rim bo banan fick 
nya arbetsuppgifter. I september 1890 erhöll 
Djursholms Aktiebolag regeringens koncession 

1. Framställningen bygger huvudsakligen på SRJ 1935 och 
Svenska Järnvägsföreningen 1927. 
2. Mer om det norra bannätets tillkomsthistoria och utveck
lingen fram till tiden efter sekelskiftet kan läsas i Svenska 
Järn vägsföreningen 1927, Roslags banan 1936 och Liliendahl 
1969. 
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att bygga spårväg från Roslagstull till Djurs
holms villastad med samma sträckning som 
Rimbobanans sydligaste del. 3 Beslutet är märk
ligt, men Rimbobanan och Djursholms Aktie
bolag enades till slut om att järnvägsbolaget 
skulle trafikera en blivande linje Djursholms 
Framnäsviken-Ösby. Djursholms Aktiebolag 
fick samma år koncession för "spårvägstrafik" 
på denna sträcka med trafikstart redan i decem
ber 1890. 

Allt sedan dess bedrevs trafiken av Rimbo
banan, som 1892 övertog bandel och rullande 
materiel bland annat mot villkoret att anlägga en 
elektrisk spårväg från Stockholms Östra station 
till Engelbrektsplan. Rimbobanan hade förbun
dit sig att från november 1893 upprätthålla per
sontrafik med eldrift på sträckan Stockholm Ö
Djursholm i viss omfattning. 

Den ökande lokaltrafiken utmed Roslags banans 
södra delar var inte en angelägenhet enbart för 
Djursholm. Nya villastäder kom till allt längre ut 
från huvudstaden, bland annat efter södra Ros
lagskusten.4 Tillkomsten av Södra Roslags Kust
bana, linjen Roslags Näsby-Åkersberga, betydde 
därför mycket för Rimbobanan. Initiativet till 
bibanan togs av ett enskilt företag, som 1897 fick 
statsmakternas klartecken till bolagsordning och 
bana. Anläggningsarbetet varpå sina ställen kom
plicerat till följd av markförhållandena, och först 
under hösten 1901 kunde trafiken sättas igång 
efter nästan två års försening. 

Trafiken på Kustbanan bedrevs från första bör
jan av SRJ och redan 1906 förlängdes banan till 
Österskär. Den nya bansträckningen bekostades 
av AB Åkerberga-Trälhavet, som ägde linjen en 
kort tid innan den övergick i Kustbanans ägo. 
Även här bedrevs trafiken av SRJ, som efter hand 
förvärvade aktiemajoriteten i AB Södra Roslags 
Kustbana. Bandelen Roslags Näsby-Österskär 
inköptes slutligen av SRJ år 1909.5 

Mellankrigstidens Roslagsbana 
Ett Roslagsbaneimperium hade skapats redan då 
första världskriget bröt ut 1914. Liksom vid 
andra svenska järnvägar sköt person- och gods
trafiken i höjden till följd av krigsutbrottet. Ros
lagsbanan kom att få en avgörande betydelse för 

3. Jfr Sannel-Svallhammar 1998. 
4. Stockholms förstäder och villasamhällen 1911 , Roslags
banan 1936 och 1950, Sannel- Svallhammar 1998. 
5. Framställningen bygger huvudsakligen på Roslagsbanan 
1936 och 1950. 
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storstadens försörjning med bland annat ved. 
Tiden från krigsslutet 1918 fram till 1930-

talets mitt innebar en försvagning av de svenska 
järnvägarnas trafik och ekonomi till följd av en 
allmän nedgång i produktionen, samtidigt som 
konkurrensen från vägtrafiken tilltog. Denna 
generella trend drabbade även Roslagsbanan. 
SRJ valde att hålla investeringarna på en låg nivå, 
eftersom järn vägens framtida förhållande till den 
expanderande vägtrafiken var oklart. Den finan
siella situationen försvårade dessutom upplå
ning av investeringsmedel och nyanskaffningen 
av rullande materiel var praktiskt taget obefintlig 
under ett tiotal år. 

Under 1930-talet tilltog tomtexploateringen 
utmed de lokala ånglinjerna, och SRJ:s styrelse 
fattade efter moget övervägande beslut om en 
förnyelse och utökning av lok- och vagnparken. 
Den kortsiktiga investeringsvolymen omfattade 
betydande belopp- närmare en halv miljon kro
nor - och det föll sig därför naturligt att man 
samtidigt diskuterade möjligheten att bygga ut 
elektrifieringen. Enligt styrelsens bedömning var 
tiden mogen för eldrift i hela lokaltrafikområdet. 
Eldriftens utsträckning blev den stora frågan 
under 1930-talets senare del och hela 1940-talet. 

Inför den utvidgade elektrifieringen ställdes 
SRJ inför tre olika tekniska lösningar. Man valde 
till slut ett alternativ som innebar ett kombinerat 
system, där sträckan söder om Djursholms Ösby 
behöll 750 V likström och sträckorna norr därom 
byggdes ut med 1 500 V. På så sätt kunde ny
investeringarnahållas nere. Trots detta tvingades 
bolaget att skaffa ny kredit och sälja av tomt
mark: Elektrifieringen gjorde delar av lokstalls
området och bangården vid Östra station obe
hövliga, särskilt som omformarstationerna och 
merparten av vagnslasttrafiken med fördel kunde 
flyttas till Experimentalfältet. 

SRJ-bolaget, som vid 1930-talets mitt rekon
struerats, ansökte om kredit för hela elektrifie
ringskostnaden, men tanken var att mer än hälf
ten skulle betalas tillbaka när den "överblivna" 
tomtmarken vid Östra station hade sålts. Som 
argument för investeringen angav bolagsstyrel
sen mindrekostnader på driftssidan, men också 
att järnvägens kapacitet ökade. Elektrifieringen 
borde dessutom rimligt sett föra med sig en 
allmän "uppryckning" av trafikområdet. 

Efter elektrifieringen av Österskärslinjen och 
Rimbolinjen till Vallentuna var tanken att ut
vecklingsarbetet skulle stanna av för en tid, men 
krigsutbrottet ändrade förutsättningarna: ångloks-
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trafiken blev plötsligt mer kostnadskrävande än 
eldriften, lokaltrafiken sköt i höjden och samman
taget innebar detta att såväl omformarstationer 
som rullande materiel måste kompletteras. Det 
ena gav det andra och på våren 1942 beställdes en 
ny likriktarstation till Vallentuna, dimensione
rad för en framtida elektrifiering norrut mot 
Rimbo. I första hand skulle eldriften utsträckas 
till Lindholmen, men snart var siktet inställt på 
Frösunda. 

Innan elektrifieringen utsträcktes till Rimbo 
var SRJs styrelse tvungen att fatta nya principi
ella beslut. Ytterligare elektrifiering krävde ny
investeringar i rullande materiel och kostnaden 
ökade om fordonen anpassades till såväl Djurs
holmsbanans lägre spänning som de senare elek
trifierade linjernas högre spänning. Systemet med 
dubbel spänning hade vållat många driftstörningar 
och det rimliga var därför, enligt styrelsen, att 
bygga om Djursholmsbanans linjer för 1500 V. 
Ett samlat beslut fattades 1943 och för trafiken på 
Rimbolinjen beställdes ytterligare rullande ma
teriel. De motorvagnar som satts in vid förorts
elektrifieringen på 1930-talet skulle överföras 
till Djursholmsbanan. 

Det var en modern Roslagsbana som växte 
fram att möta den tilltagande konkurrensen från 
vägtrafiken efter kriget. Elektrifieringen av 
huvudlinjen Stockholm-Rimbo blev färdig 1946 
och fullföljdes genom utsträckning till Norrtälje 
1949. Den elektrifierade delen av järnvägen upp
gick därmed till 107 kilometer, Djursholms banan 
inräknad. Roslagsnätets totala linjelängd var vid 
början av 1950-talet 325,5 kilometer. Utveck
lingen begränsades inte till elektrifieringen: Re
dan på 1940-talet väcktes förslag om en snabbare 
genomfart av Stocksund med en dubbelspårig 
bro och en tunnel genom Sikrenoberget. Mark 
köptes in, men i brist på kapital sköts projektet på 
framtiden. SRJ rustade i stället upp den gamla 
bron från 1884 och ett nytt svängspann montera
des. 

Förstatligandet och framtiden 
Riksdagens principbeslut 1939 om att alla en
skilda järnvägar av allmänt intresse skulle för
statligas kom med tiden också att påverka Ros
lagsbanan, som sedan mellankrigstiden hade 
Svenska Handelsbanken som huvudintressent. 
Staten trädde in som SRJ s huvudaktieägare 1951, 
men banan skulle även fortsättningsvis drivas i 
aktiebolagsform. SJ: s dåvarande generaldirektör 



Stocksundsbron breddades inte men renoverades. Foto Oscar Norberg 1955, Svlvm. 

Tåg med lok 54 som levererades 1946. 
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Erik Upmark6 tog över ordföranderollen och till 
verkställande direktör utsågs banans tekniske 
chef, Åke Rydbergh.7 Den legendariske direktö
ren Åke Nerell8 behöll en plats i styrelsen. Bola
get kunde verka relativt fritt från SJ:s påverkan 
och under Rydberghs ledning fortsatte den tek
niska upprustningen av järnvägen. En rad ratio
naliseringsåtgärder genomfördes på det oelektri
fierade bannätet, bland annat övergång till die
seldrift vilket medförde att ångloken försvann ur 
ordinarie tjänst redan i slutet av 1950-talet. En 
viktig åtgärd var satsningen på överföringsvagnar 
i den tunga trafiken på sträckan Uppsala Ö
Rimbo-Hallstavik, en annan att påbörja utbygg
naden av fjärrblockering på det yttre lokaltrafik
områdets linjer, Roslags Näsby-Lindholmen/ 
Österskär. Under den s.k. bolagstiden 1951-59 
skedde en reduktion av SRI-koncernens bolag 
genom fusioner. Dotterbolaget Dannemora
Hargs Järnväg sögs upp av moderbolaget och det 
SRJ-ägda bussbolagetNorra Upplands Omnibus 
AB (NUO) slogs samman med det större Stock
holms Läns Omnibus AB (SLO).9 

Den 1 juli 1959 övergick Roslagsbanan, som 
ett av de sista stora privatbanenäten, i SJ:s ägo. 
Övertagandet skedde efter fackliga och parti
politiska aktioner, eftersom det ansågs olämpligt 
att staten drev Roslagsbanan på andra villkor än 
om trafiken utfördes av SJ. 10 Roslags banan fick 
behålla en hög grad av självständighet och bil
dade fram till 1964 en egen driftsektion under 
SJ:s första distrikt med byråchefen Sune Fogel
berg som ansvarig. Fogelberg hade efter en lång 
karriär vid landets privatbanor god erfarenhet av 
att leda större trafikföretag. 11 När han anförtroddes 
Roslags banan uppgick antalet anställda till i runda 
tal tusen personer. 

Sune Fogelberg fullföljde Åke Rydberghs mo
dernisering av Roslagsbanan, men strävandena 
under SJ-tiden låg mer i att söka utveckla trafiken 
och renodla driften. Fogelberg var trafik mannen 

6. Erik Upmark (f. 1904) utnämndes till generaldirektör 
1949. Han kom närmast från Bränslekornmissionen. 
7. Åke Rydbergh (f. 1906) kom till Roslagsbanan från 
Nydqvist & Holm AB (Nohab) 1937. 
8. Åke Nerell (f. 1885) var vid pensioneringen ordförande i 
Svenska Järnvägsföreningens styrelse. 
9. SRJ verksamhetsberättelser, Riksarkivet; intervju med 
Jan Rydbergh, 1997-04-19. 
10. Kjellvard 1968. 
11. Sune Fogelberg (f. 1899) var driftchef vid Trafikförvalt
ningen Göteborg- Dalarne-Gävle innan han 1949 kom till 
SJ. Före tiden som chef för 39 driftsektionen var han bl.a. 
ansvarig för 24 trafiksektionen; Svensk Järnvägsmatrikel 
1948; handlingar i SJ Centralarkiv. 
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som efterträdde teknikern Rydbergh. Stockholms 
stad ville bli av med Djursholmsbanans trafik 
ned till Humlegården och trafiken på sträckan 
Stockholm Ö-Engelbrektsplan lades därför ned 
1960. 12 Samma år försvann den olönsamma 
persontrafiken från de båda norduppländska 
sträckorna Faringe-Gimo och Dannemora-Harg. 
I samband med en större utredning av Roslags
banans verkstadsorganisation, vilken ledde till 
att den lokala strukturen behölls relativt intakt, 
försökte man på centralt håll inom SJ göra en 
prognos över banans framtid. Enligt denna var 
det bara malmtrafiken Dannemora-Hargshamn 
och lokaltrafiken vid Stockholm som skulle ex
pandera under de närmaste åren, medan övriga 
verksamheter skulle stagnera eller gå tillbaka. 
Byråchef Fogelberg var mer positiv och såg en 
betydligt större utvecklingspotential: Vagnslast
trafiken och den långväga persontrafiken visade 
viss ökning, samtidigt som mycket var att vänta 
av den kommande Finlandstrafiken över Norr
tälje hamn. 13 

Fortsatt modernisering 
och effektivisering 
Tiden närmast efter SJ:s övertagande av Ros
lagsbanan innebar en fortsättning av den moder
nisering av den rullande materielen som SRJ 
hade inlett. År 1960 tecknades kontrakt om en 
serie nya personvagnar och året därpå beställdes 
ett antal kraftfulla elektriska motorvagnar som 
komplement till den efter trafikökningen alltför 
klena dragfordonsparken från 1930- och 1940-
talet. En utökning av fordonsparken var nödvän
dig: utmed de södra linjerna skedde en accelere
rande förortstillväxt och sommaren 1961 inför
des en helt ny tidtabell i lokaltrafiken. Genom 
omfördelning av fordon och personal skapades 
tätare förbindelser, framför allt med Roslags 
Näs by, Hägernäs och Näsbypark. Tidtabells
omläggningen föregicks av omfattande arbeten, 
bland annat byggdes ett mötesspår i Altorp på 
Näsbyparkslinjen. För de mer långväga resenä
rerna innebar den nya tidtabellen en minskning 
av restiderna. Pendlarna i den snabbt växande 
förorten Åkersberga fick från sommartidtabellen 
1961 restiden sänkt med upp till en kvart om 
dagen. Inom SJ:s distriktsledning i Stockholm 
började man att diskutera en ny dubbelspårig bro 
över Stocksundet, vilken skulle öka banans ka-

12. Stockholm Ö- Engelbrektsplan. 
13. Diverse handlingar i SJ Centralarkiv. 



pacitet på sträckan Stockholms Östra-Roslags 
Näsby. 

Persontrafiken ökade oavbrutet på Roslags
banans södra delar, samtidigt som man genom
förde ett omfattande upprustnings- och ombygg
nadsarbete. De många signal- och banarbetena 
vållade, i kombination med den snabbare tid
tabellen, störningar i trafiken och irritation bland 
trafikanterna. Klagobreven nådde även general
direktör Erik Upmark, som själv deltog i analy
sen av trafikstörningarna: SJ fick inte hamna i 
vanrykte hos inflytelserika trafikantgrupper. 
Trasslet med tågförseningarna förstärktes av den 
svåra vintern 1961/62, då det framkom att 
motorvagnsparken hade svårt att klara den nya 
tidtabellens krav. Försöken med att lägga ned 
dåligt frekventerade hållplatser i det inre lokal
trafikområdet, för att förbättra tågföringen, möt
tes av motgångar. Gamla avtal och en enträgen 
opinion hindrade SJ från att dra in tåguppehållen 
i Freskati och vid Vendevägen, men vid Experi
mentalfältets hållplats slutade tågen att stanna 
från sommartidtabellen 1962. 

Den internationella parentesen 
Året 1961 innebar på många sätt en höjdpunkt i 
Roslagsbanans historia. De Samseglande hade 
året innan inrättat en ångbåtsförbindelse mellan 
Norrtälje och Åbo, vilken inför premiären den 
1 juni 1960 försågs med anslutande snabbtåg till 
och från Stockholms Östra. Våren 1961 invigdes 
ett särskilt hamnspår för motorvagnståget "Fin
ländaren" ut till den nya färjeterminalen och 
ännu ett planerades för de kommande anslutnings
tågentill och från Uppsala Östra, vilka dock inte 
kunde sättas in till sommartrafiken 1961. Ett 
problem var bristen på dieselmotorvagnar, vilket 
på kort sikt löstes genom att man lånade in fordon 
från det smalspåriga Östgötanätet. Den lokala 
SJ-ledningen vädrade, svårigheterna till trots, 
morgonluft och såg Norrtälje hamn som en viktig 
länk i framtida godstransporter Sverige-Finland
Sovjet. I ett brev till distriktschefen Bror Elwing 
skriver Fogelberg: 

Det är av stor vikt att få den nya leden känd för att på 
så sätt öka trafikunderlaget. I detta sammanhang före
slås att redan nu förberedande åtgärder vidtages för att 
få fram godssamtrafik till Finland-Ryssland den vä
gen.1 4 

14. SJ Stockholmsdistrikts handlingar, SJ Centralarkiv. 

Detta är kanske det närmaste Roslagsbanan nå
gonsin kom överstelöjtnant Birger Stafsings sä
genomspunna järnvägsprojekt "London-Pen
ningby-Peking", 15 även om godstrafiken sanno
likt inte skulle bli en angelägenhet för den smal
spåriga järnvägen utan komma SJ: s lastbilsföretag 
till del. För att underlätta och förbättra person
trafiken fördes diskussioner om att bygga ett 
förbigångsspår för "Finländaren" i Rimbo, så att 
motorvagnstågen inte behövde gå in på den för 
genomfartstrafik mindre lämpade bangården. 

Persontrafiken Stockholm Ö-Norrtälje hamn 
med anslutning till den nya bilfärjan m/s Skan
dia, som sattes in på traden sommaren 1961, 
översteg förväntan och inför sommarsäsongen 
1962 beslutades att även det nytillkomna syster
fartyget m/s Nordia skulle få tåganslutning ge
nom ett nyinrättat snabbtåg, "Roslagen". Men 
kombinationen båt-järnväg var inte bekymmers
fri, eftersom minsta störning hos det ena trafik
medlet snabbt fortplantade sig till det andra. 
Trafikstörningar, vanligen beroende på fartygs
förseningar, var inte ovanliga och äventyrade 
samtrafiken. Båttågens normaltkorta gångtider16 

rubbades lätt vid en försening, eftersom banan 
till största del var enkelspårig. Även när trafiken 
gick tidtabellsenligt ansågs tågresan både tids
krävande och tröttande. Ett annat problem var 
Östra stations perifera läge i Stockholm och att 
anslutningarna till och från stationen var dåliga. 
Hösten 1962 krävde Siljarederiet, av rädsla för 
att tappa resenärer till konkurrenten Viking, att 
SJ skulle ersätta båttågen med bussanslutning, 
vilken skulle bli mer flexibel och ge bättre ser
vice åt trafikanterna. Diskussionerna fördes på 
hög nivå och efter bara ett fåtal veckor hade 
trafiken överförts till landsväg. Rederiet hoppa
des på terminaler i centrala lägen, men fick nöja 
sig med Jarlaplan. Roslagsbanan hade över en 
natt förlorat den viktiga Finlandstrafiken till SJ 
biltrafik, som därmed vunnit en viktig delseger i 
kampen om Roslagstrafiken. Antalet Finlands
resenärer som perioden januari-september 1962 
utnyttjade tåganslutningen uppgick till 65 a 
70 000. Inom SJ biltrafik var man nöjd med 
utvecklingen och för SJ-koncernen ansågs trafik
omläggningen medföra bättre lönsamhet. 

15 . Se vidare Stafsing 1899, Ståhle 1935 och Sannel-Svall
hammar 1898. 
16. Stockholm-Norrtälje hamn o.v.v. (77 km) på cirka 80 
minuter = cirka 60 km/h. I planeringsstadiet kalkylerades 
med ännu kortare gångtider. 
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Busstrafiken, som under SRJ-tiden betraktats 
som ett komplement till järnvägen, vann under 
SJ-tiden en starkare ställning som självständigt 
trafikmedel. SLO-trafiken uppgick i SJ samtidigt 
som Roslagsbanan, men lydde inte under Fogel
bergs driftsektion utan direkt under SJ:s Stock
holmsdistrikt. I början av 1960-talet fördes dis
kussioner mellan förträdare för SJ busstrafik, 
Roslagbanan och Täby kommun om förbättrad 
lokaltrafik mellan kommunens olika delar, en 
uppgift som Roslagsbanan inte kunde tillgodose 
fullt ut. Med tiden kom ett med järnvägen paral
lellt busslinjenät att utvecklas. Nedläggningen 
av järnvägstrafiken mellan Stockholm Ö och 
Engelbrektsgatan liksom svårigheterna att klara 
den ökade resandetillströmningen och tågför
ingen på Näsbyparkslinjen bidrog till inrättandet 
av nya linjer för både stom- och rusningstrafik. 
Från SJ biltrafiks sida efterlystes en diskussion 
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Båttåget "Finländaren" gick 
med dieselmotorvagnar 
eftersom hamnspåret i Norr
tälje inte var elektrifierat. 
Det blev en kort episod i 
Roslagsbanans historia. 

om den framtida fördelningen av trafikuppgifterna 
mellan Roslagsbanan och busstrafiken i områ
det. Så föddes tanken om att ytterligare renodla 
verksamheten: bussarna borde ta över trafik
uppgifter inom det s.k. inre närtrafikområdet och 
tågen i fortsättningen anförtros trafikeringen av 
det kraftigt expanderande yttre närtrafikområdet 
samt trafiken med övre Roslagen. Järnvägen 
skulle frigöra resurser från trafiken på S tocksund 
och Djursholm till förmån för ytterligare insatser 
i det växande yttre förortsbältet. 

Beslutet att bygga Täby storcentrum 17 tvingade 
fram ett ställningstagande inom SJ, där frågan 
gällde om järnvägen ensam skulle stå för trafik
försörjningen eller om trafikeringen skulle lösas 
på annat sätt, exempelvis med direkta buss
förbindelser till och från Stockholms innerstad. 

17. Jfr t.ex. artikel i Stockholms-Tidningen 1961. 



På Stockholmsdistriktets kansli skisserade bil
trafikinspektören Tage Johansson och SJ:s kol
lektivtrafikexpert, byråchef Stig Samuelson, allt 
mer långtgående alternativ till persontrafiken på 
Roslagsbanan. Redan 1962 hade utvecklingen 
gått så långt att man inom SJ-ledningen umgicks 
med planer på att ersätta även den långväga 
Roslagstrafiken med buss. Attitydförändringen 
till fortsatt järn vägstrafik gick snabbt. Hade Ros
lagsbanan alls något berättigande i framtiden? 

Nordostkommunernas 
engagemang i trafikfrågorna 
Parallellt med SJ: s utredningar om Roslags banans 
framtid pågick diskussioner mellan den nord
östra förortssektorns kommuner hur man gemen
samt skulle lösa kollektivtrafikfrågan. De bris
tande omstigningsmöjligheternamed Stockholms 
Spårvägars (SS) innerstadstrafik vid Östra sta
tion respektive Jarlaplan var ett stort problem, 
som uppmärksammats av flera utredningar. 

Stor-Stockholms trafikutredning hade kommit 
fram till att kollektivtrafiken i nordostsektorn, 
givet den tänkta befolkningstillväxten, kunde 
tillgodoses med befintlig järnvägs- och buss
trafik. Av en framtida befolkning på 120 000 
invånare skulle järnvägen kunna betjäna i runda 
tal 80 000 och bussarna 40 000. Förutsättningen 
var att tunnelbanan förlängdes till Östra station 
och att man byggde en bättre bussterminal vid 
Jarlaplan. Vissa busslinjer skulle även fortsätt
ningsvis gå till Engelbrektsplan. 

Regionplanen skisserade en tunnebaneutbygg
nad till Östra station och vidare ut till det nya 
universitetsområdet vid Frescati, där man skulle 
anlägga bussterminal och infartsparkering. Järn
vägens anslutning med innerstadstrafiken skulle 
även fortsättningsvis ske vid Östra station. Såväl 
trafikutredningen som regionplanen förutsatte 
att resenärerna bytte färdmedel innan de nådde 
Stockholms city, men detta kunde accepteras 
bara om det skapades goda omstigningsmöjlig
heter. 

Trafikutredningen och regionplanekontoret 
hade fört diskussioner inför den nya region
planen, och man var då överens om att nordost
sektorns kollektivtrafiksystem borde granskas 
ytterligare. En sådan undersökningen hade redan 
inletts av SJ och regionplanekontoret tillsam
mans och syftet var att studera förutsättningarna 
för direkttrafik mellan förorterna och Stockholms 
innerstad. 

Trafiken på järnvägarna i Roslagen gick, enligt 
SJ:s beräkningar, årligen med cirka 6 miljoner 
kronor i förlust, medan busstrafiken i området 
lämnade ett ekonomiskt tillfredsställande resul
tat. En rationalisering av järnvägstrafiken hade 
påbörjats efter förstatligandet, men för att full
följa arbetet fordrades omfattande investeringar 
i fasta anläggningar och rullande materiel. En ny 
dubbelspårig bro över Stocksundet behövdes, 
likaså en utbyggnad av spårområde och plattfor
mar vid Östra station. Givet befolkningsprogno
sen krävdes investeringar om minst 10 miljoner 
kronor under 1960-talet enbart för de fasta an
läggningarna. 

Hur kunde man tillgodose kraven på en funge
rande kollektivtrafik för nordostsektorns 120 000 
framtida invånare? Kanske kunde man lösa ter
minalproblemen genom att leda Roslagsbanan i 
tunnel till en ny slutstation närmare Stockholms 
city? Att låta Djursholmsbanan få en underjor
disk slutstation vid Engelbrektsplan var ett gam
malt förslag, 18 som strandat på de ekonomiska 
förutsättningarna. En lösning enbart för Djurs
holmsbanan var med tanke på kostnaderna helt 
orealistisk, särskilt som den framtida befolknings
ökningen skedde utmed huvudlinjerna. Å andra 
sidan skulle en underjordisk station för all tåg
trafik bli både omfattande och kostsam. Om 
stationen dessutom skulle ha tunnelbaneanslut
ning var Engelbrektsplan inte rätt plats. Ur trafik
ekonomisk och trafikteknisk synpunkt vore det 
därför rimligare att dra ut tunnelbanan till en 
lämplig anslutningspunkt med järnvägen än 
tvärtom. 

De tyngsta uppgifterna för Roslagsbanan var 
förorts- respektive sommartrafiken. Fjärrtrafiken 
hade minskat under senare år och dess andel av 
den totala trafiken blev allt mindre i takt med 
förortsexpansionen. Att skapa direktförbindelse 
genom bredda banan till normalspår skulle bli 
kostsamt och var tveksamt ur kapacitetssynpunkt. 
En ombyggnad kunde inte ske etappvis och där
för fordrades stora investeringar på kort tid. Det 
var också tveksamt om man kunde ansluta en 
normalspårig Roslagsbana på ett för förorts
trafiken lämpligt sätt, dvs genom ett förbindelse
spår över Albano till Norra station och Stock
holms Central. Det fanns inte längre markreservat 
för en sådan anslutning och därmed föll de gamla 
tankarna om en ombyggnad av Roslags banan till 
normalspår. Som enda tänkbara alternativ kvar-

18. Dahlbeck 1925. 
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stod en utbyggnad av tunnelbanan. Även om 
detta sågs som en bra lösning fanns här en rad 
oklarheter. Det nya tunnelbanesystem som bygg
des mellan Brännkyrka och Östermalmstorg 
skulle sannolikt förlängas till Gärdet för anslut
ning till Lidingötrafiken. Banan kunde i fram
tiden förlängas vidare till Rops ten och eventuellt 
till Lidingö. Trafikutredningen och regionplanen 
förutsatte att man dessutom kunde dra ut en 
tunnelbanegren från Östermalmstorg till Östra 
station och Experimentalfältet. En sådan linje 
skulle få kapacitet som räckte för nordostsektorns 
framtida befolkning. 

Om Stockholms stad drog ut tunnelbanan till 
den nya universitetsstaden vid Frescati kunde 
man sedan tänka sig en förlängning av linjen på 
Roslagsbanans banvall enligt de skisser som 
gjorts i samband med generalplanerna för Dan
deryd och Täby. Detta alternativ hade studerats 
även av Stor-Stockholms trafikutredning. Det 
fanns erfarenheter av sådana trafiklösningar från 
utlandet, men förslaget måste underkastas nog
grann analys. Svårigheter skulle uppstå under 
ombyggnads tiden, eftersom den gamlajärnvägs
anläggningen måste ersättas av en helt ny, med 
bland annat planskilda korsningar och en ny 
vagnhall. Gick det över huvud taget att genom
föra ett sådant projekt? 

Vilka var fördelarna med att dra ut tunnelbanan 
till förortsområdena tio a tolv kilometer norr om 
Stockholm? Tunnelbanesystemet skulle tillföras 
mer trafik och bli bättre utnyttjat, resenärerna 
fick en snabb och bekväm infart till Stockholms 
centrum utan omstigning, möjligen också kor
tare restid. Tunnelbanan gav nordostsektorn spår-

54 

Förlängningen till ändhåll
platsen vid Engelbrektsplan 
var ett allt större problem 
när bi/trafiken växte. En 
tunnellösning övervägdes 
men resultatet blev att 
sträckan lades ned. 

förbindelse med Stockholms city, buss trafiken 
kunde anslutas vid stationer, infartsparkeringar 
skapas och hela trafiksystemet skulle på så vis bli 
oberoende av bilköerna. Värdefulla markområ
den, exempelvis vid Östra station, kunde fristäl
las och dessutom knöts fritidstrafiken till och 
från skärgården till ett trafiksystem med stor 
kapacitet. Kostnaderna för en utbyggnad av tun
nelbanan skulle dock bli höga, eftersom den 
måste ut till förortsbältet bortom Roslags Näsby 
för att skapa direktförbindelse för de stora tra
fikantgrupperna. Att bygga ut tunnelbanan som 
ytterligare ett trafiksystem i det närmaste paral
lellt med Roslagsbanan, var orealistiskt, efter
som den totala kapaciteten inte kunde utnyttjas 
effektivt. En dubblering av spårtrafiken hade 
därför avförts som otänkbar. 19 

Framtida handlingsplan efterlyses 
I oktober 1960 hölls ett sammanträde om "den 
kollektiva trafikförsörjningen av förortsområdet 
utanför ros lagsinfarterna" med representanter för 
sju av nordostkommunerna20 och SJ, som i prak
tiken ansvarade för all kollektivtrafik i området. 
Avsikten med mötet var att diskutera hur man i 
framtiden kunde skapa ett effektivt och bekvämt 
kollektivtrafiksystem. Mötet tillsatte en delega
tion för att genomföra en förundersökning och 
när denna presenterades i maj 1961 konstatera-

19. Handlingar i SJ Centralarkiv; ämnesordnade handlingar 
i Täby kommunarkiv. 
20. Danderyd, Djursholm, Stocksund, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm och Österåker. Solna valde att stå utanför samarbe
tet. 



des, inte oväntat, att den väntande utvecklingen 
i området skulle komma att ställa stora krav på 
trafikförsörjningen med Stockholm. Utbyggna
den av Roslagsvägen-Norrtäljevägen pågick suc
cessivt men skulle dra ut på tiden. För kollek
tivtrafikens del fick man på kort sikt räkna med 
att den befintliga buss- och tågtrafiken byggdes 
ut, men det fanns ingen garanti för att de perfiert 
belägna terminalerna i Stockholm ens i fram
tiden skulle få tillfredsställande anslutnings trafik. 

Läget för den snabbt växande nordostsektorn 
var alltså inte det bästa: Hur skulle man skapa en 
kollektivtrafik som var konkurrenskraftig med 
bilismen mot bakgrund av att sektorns befolk
ning väntades öka från 65 000 år 1960 till 100 000 
år 1970 och 120 000 år 1990? Den senare siffran 
hade hämtats ur regionplanen och innebar en 
fördubbling av nordostsektorns invånartal på tret
tio år, varav häften av befolkningen förväntades 
bo i Danderyd och Täby. Inte ens en utbyggnad 
av Roslagsvägen-Norrtäljevägen till sexfältig 
motorväg skulle klara kapaciteten under rus
ningstid. I nordostsektorn, liksom på andra håll i 
Stor-Stockholm, fordrades därför god kollektiv
trafik. Trafikledsplanen för Stockholm utgick 
från att 75 procent av persontrafiken till inner
staden och i den mest belastade riktningen skulle 
ske med hjälp av kollektivtrafik. Även utbygg
nadsplanerna för motorvägen förutsatte effek
tiva och attraktiva kollektiva förbindelser för att 
Roslagstrafiken skulle kunna fungera på bästa 
sätt. 

Kollektivtrafiken upprätthölls av Roslags- och 
Djursholmsbanorna med slutstation vid Östra 
station med kompletterande busstrafik till Jarla
plan och Engelbrektsplan (Danderydslinjerna och 
Vaxholmsbussarna). Det lokala trafikunderlaget 
varför Roslagsbanans del 25 000, för Djursholms
banan 20 000 och för bussarna sammanlagt 20 000 
personer. Varken tågens eller bussarnas termina
ler i Stockholm låg nära cityområdet och de 
saknade dessutom god anslutning till SS inner
stadstrafik. Ingen av slutstationerna hade om
stigning till tunnelbanan och skulle inte heller få 
det efter att den nya linjen till Östermalmstorg 
öppnats för trafik 1964. De befintliga terminaler
nas utformning var dessutom under all kritik; vid 
Östra station förelåg dessutom höjdskillnad mel
lan gatunivå och plattformar. Förhållandena var 
alltså inte tillfredsställande om det gällde att 
trafikförsörja ett område med 120 000 invånare. 
Av rättviseskäl borde man ordna direkta förbin
delser med Stockholms city på samma sätt som 

för tunnelbanans, normalspårslinjernas, Lidingö
och Solnalinjernas resenärer. Kunde man inte 
åstadkomma detta var det viktigt att nordost
sektorns förortslinjer fick terminaler vid platser, 
där man kunde ordna en bekväm och säker om
stigning till innerstadstrafiken. Det fanns egent
ligen fyra lösningar på problemet: 

• Direktinfart till centralt belägna slutstationer 
• Tunnelbanetrafik genom att en tunnelbanegren 
drogs ut i området i kombination med ett system 
av anslutningslinjer 
• Att tunnelbanan drogs fram till lämplig punkt i 
Stockholm där man kunde bygga lämpliga termi
naler för Roslagstrafiken, alternativt 
• Fortsatt trafik till befintliga slutstationer men 
med förbättrad anslutning och omstigning till 
innerstads trafiken. 

De olika förslagen hade diskuterats i omgångar 
men aldrig ställts emot varandra i något slags 
trafiktekniskt eller trafikekonomiskt perspektiv. 
Planeringen för tunnelbanan pågick fortfarande, 
men snart skulle man få besked på en rad punkter. 
För Stockholms stads del var tunnelbanans andra 
system färdigbyggt när linjen nådde Östermalms
torg, möjligen Gärdet. En framtida utsträckning 
till Östra station var direkt beroende av trafiken 
utanför staden och inom de norra förorterna. SJ: s 
representanter menade att järnvägen var det snab
baste kollektiva trafikmedlet och att de ekono
miska svårigheterna främst låg i det svaga resande
underlaget under lågtrafiktid. Vid planeringen 
siktade man mot att ytterområdena inte skulle ha 
glesare trafik än halvtimmestrafik. Roslags
infarten var särskilt problematisk beroende på 
bussarnas och tågens terminallägen liksom att 
järnvägen var smalspårig. Inom SJ ville man 
snabbt få klarhet i hur trafikfrågorna skulle lösas, 
eftersom man stod inför stora investeringar som 
skulle vara bindande flera tre decennier framåt. 
SJ:s representant i delegationen, Stig Samuel
son, framförde som sin uppfattning att Roslags
banan inte skulle bli en fullgod lösning om det 
fanns tekniska och ekonomiska möjligheter att i 
stället bygga ut tunnelbanan.2 1 

21.Kommittehandlingar och protokoll, Täby kommunarkiv 
respektive SJ Centralarkiv. 
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Vägbyggandet 
i Stockholmsregionen 
Inom SJ-ledningen följde man med intresse hän
delseutvecklingen inom vägplaneringen, som 
hade direkt bäring på förutsättningarna för fort
satt järnvägstrafik. I en artikel i Svenska Väg
föreningens Tidskrift 1962 förutspådde vägdirek
tören P. O. Tjällgren en stor omvälvning i nordost
sektorns kommunikationer. Sedan några år till
baka pågick en omfattande utbyggnad av Norr
täljevägen, den avgjort viktigaste infartsleden. 
Sträckan Danderyds kyrka-Rosenkälla hade 
byggts ut till motorvägsstandard redan 1957 o~h 
två år senare öppnades ett fyrfältigt vägavsmtt 
mellan Ålkistan och Danderyds kyrka. Norrtälje
vägens kapacitet antogs vara fullt_ utn~~~jad ino~ 
något år och den borde därför, enhgt TJallgren, fa 
motorvägsstandard. Det planerade Täby stor
centrum, som 1970 skulle betjäna 50 000 perso
ner krävde anslutningar och tillfarter. Vid centret 
sku'ile det finnas bostäder för 18 000 invånare, 
skolor och annan samhällsnyttig verksamhet. 

I riksnätsplanen fanns även Rosenkälla-Söder
hall och Mälby-Rösa upptagna och det var, en
ligt Tjällgren, angeläget att den sista biten av 
Norrtäljevägen, Rösa-Norrtälje, blev ombyggd 
inom de närmaste tio åren. Totalt fanns ett upp-

Ännu pågick trafik på Eddavägslinjen. 
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rustningsbehov för Norrtäljeinfarten om 65 ~1-
joner kronor, medan objekt för endast 11 rrulJo
ner fanns upptagna i flerårsplanen . Om man 
sedan byggde om ytterligare en mil väg skulle 
hela Norrtäljevägen få en tillfredsställande stan
dard. 

Det fanns också andra projekt som påverkade 
trafiken på Roslagsbanans linjer. Ett sådant var 
Bogesundsleden, som i Österåkers kommun gick 
under namnet Åkersbergaleden. Första etappen 
bestod av en ny bro Stockholm-Lidingö, som 
redan var under projektering. En ny bro hade hög 
prioritet, eftersom Lidingöns befol~ing enli?t 
regionplanen skulle öka från 31 000 till 75 000 ar 
1990. Bron var också en förutsättning för Boge
sundsleden, som skulle dras fram över Norra 
Sticklinge, Storholmen, västra kantep av Säby
viken fram till en punkt väster om Ak:ersberga 
samhälle för anslutning till väg 276 norr om 
Åkersberga. Den nya leden, som skulle få motor
vägsstandard, skulle minska trycket på den dåva
rande infartsvägen till Stockholm. Kostnaden 
uppskattades till 60 miljoner kronor, men inves
teringen låg ganska långt fram i tiden. Att de 
planerade väginvesteringama skulle _få lån?t
gående effekter på Roslags banans framtida trafik
utsikter var uppenbart .22 

Utredningen om nordostsektorns 
trafik går vidare 
Arbetet med att söka finna en bra lösning av 
nordostsektorns trafikproblem gick vidare. En 
första rapport om nordostsektorns framtida tra
fikförsörjning presenterades i augusti 1962. P: v
sikten var att redan under hösten fastställa nkt
linjer för den fortsatta utredningen. Den särskilt 
tillkallade utredaren, professor Bo Björkman,23 

hade utgått från ett antal generella målsättningar 
och det beräknade trafikunderlaget. Studien hade 
utmynnat i tre tänkbara trafiksystem, vilka i 
korthet innebar följande: 

a) Bibehållen järnväg med högre standard o~h 
kapacitet, kompletterad med utbyggd ?usstraf1k 
till ny terminal med tunnelbaneanslutmng (Svea
vägen/Rådmansgatan). Tunnelbanegrenen till 
Östra station skulle successivt byggas ut paral
lellt med järnvägen till Freskati. 

22. P.O. Tjällgren 1962, s. 104ff; handlingar i generaldirektör 
Upmarks arkiv. . . . . 
23. Bo Björkman var professor 1 trafikplanenng vid Kungl. 
Tekniska Högskolan . 



b) Tunnelbana till Hägernäs. Från Hägernäs 
och österut skulle banan läggas ned och trafiken 
ersättas med bussar. En öppen fråga var om 
Roslags banans passagerare norrifrån skulle trafik
försörj as med järnväg eller med buss. 

. c) En~art busstrafik, vilket innebar nedlägg
nmg av Järnvägstrafiken som i föregående alter
~ativ, men med den gamla banvallen ombyggd 
till expressväg för bussar. Busstrafiken från 
närförorterna skulle få en ny terminal vid Råd
mansgatan/Sveavägen, den långväga trafiken vid 
tunnelbanestation Experimentalfältet. 

0

Sa~tliga alternativ förutsatte att tågtrafiken på 
Langangstorp, Eddavägen och Näsbypark ersat
tes med bussar. Förslaget blev föremål för en 
ingående debatt, i vilken efterlystes att trafik
f~ågan i första hand borde ses i ett längre perspek
tiv. De akuta trafikproblemen fick, även om de 
a_nsågs viktiga, inte skymma den framtida plane
nngen. SJ:s representant, Stig Samuelson, ansåg 
att tunnelbana rimligen var den bästa lösningen 
och att utredningen fortsättningsvis borde kretsa 
kring detta alternativ. 

Det restes dock ett försiktigt tvivel mot de 
storskaliga lösningarna: Österåkers kommuns 
representant, Lennart Neckman, menade att 
~ånga bilpendlare ville använda sig av kollek
tiva transporter om turtätheten var god och om 
förbindelserna var snabba och bekväma. Tunnel
b~nealternativet innebar, enligt Neckman, en ra
dikal lösning till oerhörda kostnader. Befolk
ningsexpansionen inom nordostsektorn skulle, i 
väntan på att det nya systemet kom i bruk sanno
likt skapa kaotiska förhållanden på ;ägarna. 
Varför inte i stället genomföra några mindre och 
lätt genomförbara förbättringar av Roslags banan? 
Inom en "realistisk kostnadsram" kunde man 
höja banans standard till en godtagbar nivå och 
samtidigt avlasta vägarna. Förutsättningen var 
en snabb ~ch bekväm omstigning till tunnel
banan vid Ostra station. Kommitten borde därför 
omedelbart ta upp en diskussion om en höjning 
av standarden på sträckan Stockholm Ö-Öster
skär, exempelvis genom att förlänga dubbel
spåret till Hägernäs, att få fram vagnar med 
snabbare trafikantcirkulation och att även i öv
rigt skapa en godtagbar förortstrafikstandard. 
Neckman ansåg att man skulle begära ett förslag 
av SJ på vilka förbättringar som kunde genom
föras för ett fixt belopp, exempelvis 50 miljoner 
kronor. 24 

Djursholms representanter 
~:veksamma till busslösning 
A ven om de långsiktiga frågorna tycks ha domi
nerat diskussionen vid Norrorternas trafikutred
nings sammankomster diskuterades också hur 
man skulle lösa trafiksituationen i ett kortare 
perspektiv. SJ ansåg att kollektivtrafiken påStock
sund och Djursholm borde överföras till buss. 
Den ersättande busstrafiken borde få sin slut
hållplats nära Engelbrektsplan och kollektivkör
fält byggas för bättre infart till Stockholm. Buss
terminalen vid Jarlaplan hade för liten kapacitet, 
men genom att frilägga ett kvarter vid Rådmans
gatan skapades nya terminalmöjligheter. 

Flera av de kommunala representanterna tycks 
en~igt protokollen, ha accepterat SJ:s förslag'. 
Fran Stocksunds köpings sida var man intresse
r~d, särskilt _so1:1 SJ redan tycktes ha bestämt sig 
for busstrafik mom köpingen. Vaxholms stads 
ledamot ansåg det nödvändigt med ett kollektiv
körfält i Roslagsvägen samt att infartsgatorna i 
s~.o~kholm hölls fria från parkering. Danderyds 
kopmgs representant framhöll nödvändigheten 
~v bättre vägförbindelser oavsett vilken långsik
tig lösning som valdes. Andra kommunala före
tr~dare var mer skeptiska till SJ:s busslösning: 
DJursholms stads representanter ansåg att da
gens handlande måste bli en följd av hur kommit
ten ställde sig till trafikfrågans definitiva lös
ning. Utökad busstrafik och kollektivkörfält var 
en ensidig lösning och man ville hellre diskutera 
en förstärkt järn vägstrafik. Vallentunas och Öster
åkers företrädare ansåg att det vore förnuftigare 
att satsa på järnvägen med en nybyggd alternativt 
ombyggd bro vid Stocksund. Satsningen på ett 
kollektivkörfält skulle förmodligen bara få be
gränsad effekt och dessutom bli en kostsam affär. 

SJ:s beräkningar visade att en omläggning till 
buss söder om och tåg norr om Roslags Näsby 
skulle ge ett underskott på cirka två miljoner 
kronor. I rusningstid (maxtimmen) skulle 80-
100 bussar behövas för trafiken in till staden. En 
omläggning till enbart busstrafik skulle kräva 
240 bussar. En minskning av tågtrafiken söder 
om Roslags Näsby skulle ge utrymme för bättre 
förbindelse med orterna längre ut där bebyggelse
st~kturen var mer lämpad för järnvägstrafik. 
V id mötet konstaterades vidare att frågan om 
bättre tågförbindelser genom en ny eller om
byggd bro över Stocksundetkrävde ett ställnings
tagande till den slutliga lösningen, även om det 
ka~sk~ var möjligt att bygga dubbelspår på den 
befmthga bron. Täby kommuns representant sade 
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sig inte acceptera en lösning med busstrafik 
söder om Roslags Näsby om detta innebar för
sämringar för Näsbypark. Man borde därför un
dersöka och stödja åtgärder för både ett kollek
tivkörfält och en förbättring av järnvägsbron.25 

Början till slutet 
När 1953 års trafikutredning kom med sitt slut
betänkande 1961 stod det klart att staten skulle ta 
sin hand från det olönsamma järnvägsnätet.26 

Under sommaren 1962 intensifierades kostnads
jakten inom SJ inför de nya förutsättningar, som 
sedermera kom att antas av 1963 års riksdag. 
Roslags banans trafik blev föremål för en särskild 
genomgång och i juli 1962 hölls överläggningar 
med generaldirektören i frågan. Redan i septem
ber gjordes indragningar i trafiken och fler skulle 
komma vid det "extra" tidtabellsskiftet den 1 
november. Mindrekostnaden för Roslagsbanans 
trafik enligt den nya tidtabellen beräknades bli 
350 000 kronor fram till det ordinarie tidtabells
skiftet våren 1963. SJ-ledningen var beredd att 
gå längre än så: vid en eventuell nedläggning av 
all persontrafik Uppsala Ö-Rimbo-Hallstavik 
skulle järnvägspersonalen minska med 35 man. 
Undersökningen av banans godstrafik hade på
börjats och hösten 1962 överfördes transporterna 
av fraktstyckegods på bandelarna söder om Rimbo 
till landsväg medan terminalhanteringen flytta
des till Stockholms Norra station. Inom SJ:s 
ledning insåg man att en fortsatt rationalisering 
och nedläggning av olönsam trafik skulle bli 
kännbar för de mindre orterna utmed banan: 
Personalstyrkan redovisades 1962 till samman
lagt 869 personer. Av dessa var 138 man statio
nerade i Rimbo, den ort som skulle drabbas hår
dast av de kommande nedskärningarna. 

Roslags banans förutsättningar hade på kort tid 
kommit i ny dager och det fanns plötsligt anled
ning till oro för banans framtid. I november 1962 
var lönsamhetsundersökningen av persontrafiken 
på linjerna Uppsala Ö-Rimbo och Rimbo-Hall
stavik i stort sett klar, men skulle kompletteras 
något inför ett handlingsprogram på längre sikt. 
SJ:s utredare ville undersöka dels persontrafik
ens lönsamhet på bandelen Lindholmen-Norr
tälje, dels vagnslasttrafikens ekonomi och fram
tid på det södra nätet. SJ: s agerande väckte oro 

25. Kommittehandlingar och protokoll; Täby kommunarkiv 
respektive SJ Centralarkiv. 
26. Jfr Svallhammar 1997. 
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bland kommunala företrädare och Stockholms 
norra förorters trafikkommitte hade hösten 1962 
kontakter med SJ om de aviserade indragning
arna i Roslagsbanans tidtabell: 

Orsaken till den föreslagna förändringen är i huvudsak 
beroende på det svaga resandeantalet. Som framgår av 
den lämnade redogörelsen är resandeunderlaget i vissa 
fall så dåligt att man icke kan begära att trafiken skall 
upprätthållas. 

Kommittens representanter sade sig ha förståelse 
för indragningarna av olönsamma tåg, eftersom 
rationaliseringen kunde leda till att biljettpriserna 
hölls på en rimlig nivå. I landsbygdskommunerna 
var reaktionen på en utglesad tidtabell betydligt 
mer negativa. Under hösten fick kommunika
tionsdepartementet ta emot protestskrivelser från 
Häverö, Almunge, Sjuhundra och Knutby kom
muner samt Östhammars drätselkammare.27 

SJ önskar ''ändring av drift
formen" vid Djursholmsbanan 
De trafikinskränkningar som genomfördes hös
ten 1962 var bara början på en mångårig avveck
ling, som också skulle påverka det södra ban
nätet. Roslagsbanans verksamhet visade mindre 
underskott under 1963, men resultatet var långt 
ifrån tillräckligt för SJ s lönsamhetskrav .I en skri
velse från SJ-ledningen till drätselkammarens 
ordförande i Djursholm i oktober 1964 konstate
ras, att staden tidigare underrättats om att Djurs
holmsbanans driftresultat inte var tillfredsstäl
lande. SJ skulle därför begära hos regeringen att 
få lägga ned j ärnvägstrafiken på sträckorna Stock
sund-Långängs torp, Djursholms Ösby-Edda
vägen, och Djursholms Ösby-Näsbypark. SJ 
närtrafik i Stockholmsområdet gick sedan en rad 
av år med förlust. Under 1963 uppgick Roslags
trafikens underskott till omkring tio miljoner 
kronor. Roslagsbananshuvudlinje, Stockholm Ö
Djursholms Ösby, låg nära kapacitetstaket. Fler 
tåg kunde inte sättas in med mindre än att man 
genomförde omfattande investeringar, i första 
hand i en dubbelspårig bro över Stocksundet. En 
nedläggning av järn vägstrafiken på Djursholms
linjerna skulle medföra en årlig resultatförbätt
ring för SJ om cirka en miljon kronor, samtidigt 
som utrymmet för den mer långväga trafiken 

27. Handlingar i Storstockholmsdistriktets arkiv, SJ Central
arkiv. 



Gimo station i mitten av 
1950-talet. Foto Jan Ryd
bergh (samtliga på sidan). 

Rimbo station 1956 eller 
1957. 

Motorvagn 2132 provkörs 
efter revision vid Stockholm 
Ö i mitten av 1950-talet. 
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ökades. Enligt SJ beräkningar kunde kostnads
sidan påverkas bara marginellt vid en rationalise
ring av tågdriften. Angrep man i stället intäkterna 
skulle Djursholmsbananssärskilda taxa behöva 
höjas med 33 procent för att uppnå kostnadstäck
ning det närmaste året. Detta förutsatte ett oför
ändrat resande, vilket var orealistiskt efter en så 
kraftig taxehöjning. SJ slutsats var att man i 
stället borde satsa på busstrafik. 

Djursholms stads drätselkammare28 vägrade 
dock att acceptera en nedläggning av järnvägs
trafiken inom staden. Man hänvisade till ett kon
trakt från år 1908 mellan Djursholms Aktiebolag 
och Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag, 
enlig:st vilket SRJ "för all framtid" skulle upp
rätthålla trafik på Djursholmslinjerna.29 SJ hade 
sedan dess övertagit SRJ: s tillgångar och därmed 
ansvaret för bolagets förpliktelse, i vilket ingick 
att bedriva trafiken. Djursholms stads inställning 
vållade problem för SJ, som i en skrivelse till 
Djursholms stad i mars 1965 försökte framhålla 
att det gamla kontraktet inte gav Djursholms
banan en särställning framför annan närtrafik. 
Det fanns dessutom, enligt SJ, skäl att ifrågasätta 
överenskommelsens giltighet, eftersom förutsätt
ningarna förändrats radikalt sedan biltrafikens 
tillkomst. 

Trots överläggningar förblev positionerna låsta 
och ärendet gick slutligen till skiljedom. Djurs
holms stad yrkade att kontraktets giltighet skulle 
fastställas och att detta inte berättigade SJ att 
lägga ned järnvägstrafiken utan bolagets och 
stadens tillstånd. Staden vidhöll att trafikerings
åtagandet enligt 1908 års avtal inte var tids
begränsat eller försett med någon klausul om 
uppsägningsrätt. Endast en ekonomisk force 
majeure-situation skulle enligt stadens jurister 
kunna lösgöra SJ från avtalets förpliktelser. 30 Det 
måste styrkas att banans driftresultat medförde 
en oskälig förlust för SJ även efter rationalisering 

28. Djursholms AB :s samtliga aktier innehades vid 1960-
talets början av Djursholms stad. 
29. Enligt det kontrakt, som upprättades den 30 december 
1908 mellan Djursholms Aktiebolag och Stockholm- Rimbo 
järn vägsaktiebolag om trafiken mellan Stockholm och Djurs
holm, förband sig SRJ att: "upprätthållajärnvägsförbindelse 
mellan Stockholm och Djursholm på sådant sätt, att den
samma motsvarar fordringarna på en verkligt god förstads
trafik, därvid järnvägsbolaget skall icke blott tillgodose den 
Djursholms köping i dess nuvarande omfattning erforderliga 
trafiken, utan även genom nya tågförbindelser och i övrigt 
förbättrade anordningar samt efter förhållandena lämpade 
biljettpriser följa och främja utvecklingen och tillväxten av 
köpingen, allt i den mån sådant kan ske utan att järnvägs
bolagets ekonomiska intressen trädes för nära". 
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och förändring av driften. SJ:s uppgifter om 
trafikens årliga miljonförlust var, enligt Djurs
holms stads representanter, bara ett obestyrkt 
påstående och underskottets storlek var dess
utom - om det kunde styrkas - inte tillräcklig för 
att ekonomisk force majeure skulle anses råda, 
något som möjligen kunnat sätta avtalet ur spel.3 1 

Det var med andra ord ingen lätt uppgift för SJ 
att lägga om Djursholmstrafiken till buss, sär
skilt som Djursholms stads representanter in i det 
längsta vägrade att vitsorda järnvägstrafikens 
förlust. Båda sidor hade svårt att vika från sina 
uppfattningar, och affären bär drag av ett ömse
sidigt taktikspel i avvaktan på att en ny huvud
man skulle ta över ansvaret för trafiken. Djurs
holms stad hade en fördelaktig förhandlingsposi
tion och sannolikt förstod kommunledningen att 
man inte kunde få en egen tunnelbanestation 
inom stadens gränser, men däremot hade chan
sen till att få goda anslutningsförbindelser.32 

Hörjelöverenskommelsen 
och Roslagsbanan 
Trafiken på Roslags banan skulle med tiden få en 
ny huvudman. I den trafikpolitiska proposition 
som riksdagen antog 1963 anvisades regler för 
hur Stor-Stockholms kollektivtrafikfrågor skulle 
få en samlad lösning. Under hösten 1963 utsågs 
statssekreteraren Nils Hörjel att som särskild 
utredningsman få till stånd en överenskommelse 
mellan staten, landstinget och kommunerna i 
Stockholms län. En uppgörelse, den s.k. Hörjel
överenskommelsen, träffades 1964 och härmed 
fastslogs att all kollektivtrafik i Stockholms län 
skulle ställas under en gemensam huvudman, i 
framtiden det nya storlandstinget. Den operativa 
verksamheten skulle bedrivas av ett trafikbolag, 
vars grund var ett ombildat och landstingsägt AB 
StockholmsSpårvägarsomficknamnetAB Stor
stockholms Lokaltrafik (SL).33 

Hörjelöverenskommelsen hade tagit fasta på 
en lösning av ansvaret för trafiken på de större 
spårsystemen, dvs lokaltågstrafiken på stam
banorna och i tunnelbanan. Roslagsbanan om
nämns inte alls i huvuddokumentet från 1964, 

30. SJ hade vid förhandlingarna med Djursholms stad lagt 
stor vikt vid den klausul i avtalet som löd: "allt i den mån 
sådant kan ske utan att järn vägsbolagets berättigade ekono
miska intressen trädas för nära". 
31. Handlingar i SJ Centralarkiv och i Täby kommunarkiv . 
32. Jfr artikel i Dagens Nyheter I 966-02-0 l. 
33. Sannel-Svallhammar 1998. 



Nya vagnar provkörs vid 
Stockholm Ö 1956. Foto Jan 
Rydbergh. 

vilket visar på järnvägens ringa betydelse för den 
framtida trafikstrukturen. Avtalet fick dock en 
rad följdverkningar även för Roslagsbanan. Un
der 1966 träffades en överenskommelse mellan 
Kommunalförbundet för Stockholms stads och 
läns regionala frågor (KSL) och SJ, vilken inne
bar att SJ från 1967 skulle bedriva lokaltrafiken 
på Roslagsbanan på entreprenad för SL:s räk
ning. Överenskommelsen gällde till utgången av 
1971 ochomfattadelinjerna: StockholmÖ-Lind
holmen, Roslags Näsby-Österskär, Djursholms 
Ösby-Näsbypark samt Djursholms Ösby-Edda
vägen. Trafiken på bibanan Stocksund-Lång
ängstorp hade upphört under 1966. Avtalet kunde 
hävas vid en tidigare tidpunkt "som omständig
heterna kan kräva och varom parterna överens
kommer". Uppgörelsen mellan KSL och SJ inne
fattade en klausul om möjlighet till förlängning 
om KSL så önskade och man kunde enas om ett 
nytt avtal, men SJ:s åtagande att trafikera linjerna 
sträckte sig längst till och med 1976. 

Enligt avtalet skulle SJ producera 3,2 miljoner 
vagnkilometer per år enligt samma principer och 
med samma vagnpark som tidigare. Detaljfrå
gornakring trafiken, som tågplan och tågstorlekar, 
skulle lösas genom årlig avstämning mellan SJ 
och SL. Att avtalet om Roslagsbanans trafik var 
av tillfällig karaktär understryks av att nyinves
teringar i rullande materiel inte skulle förkomma. 
Med hänsyn till överenskommelsens anda skulle 
man bara tillåta investeringar som var direkt 
lönsamma respektive påverkade trafiksäkerheten 
i positiv riktning. En enhetlig SL-taxa skulle 
tillämpas, men fram till dess gällde en modifie
rad SJ-taxa. Ersättningen till SJ skulle erläggas 
dels genom en fast arrendeavgift, dels per trafi-

kerad vagnkilometer. 34 0m produktionen under
steg 3,0 alternativt översteg 3,4 miljoner vagn
kilometer krävdes en ny uppgörelse om avgift
erna. 

Avtalet om den fortsatta trafiken på Roslags
banan i SL:s regi innehåller tydliga indikationer 
om att verksamheten på det södra bannätet var av 
övergående karaktär. Siktet var helt inställt på en 
framtida nedläggning.35 

Tunnelbanan utvecklas -
Roslagsbanan avvecklas 
Om man betraktar 1965 års tunnelbaneplan för 
Stor-Stockholm, ett förslag som hade avgivits av 
generalplaneberedningens tunnelbanekommitte, 
hade sträckningen för "Hägernäsbanan" ritats in 
som en linje i det närmaste parallell med Ros
lagsbanans sträckning upp till Ålkistan och där
ifrån i en något västligare sträckning genom 
Bergshamras östra delar, för att stråla samman 
med och följa Roslags banans linjesträckning fram 
till Roslags Näsby station och vidare utmed den 
befintliga Österskärslinjen till Hägernäs. En al
ternativ linjesträckning finns också inritad på 
kartan, från Mörby i Norrtäljevägens sträckning 
upp till en punkt nordväst om Danderyds kyrka 
och därifrån i en vid båge norr om Enebyberg. 
Vid Tibble, i närheten av det blivande Täby 
storcentrum, skulle banan sammanstöta med 

34. Den fasta arrendeavgiften uppgick till 1,5 Mkr per år. SJ 
skulle dessutom ersättas med 4.50 per trafikerad vagnkilometer 
i SL-trafik, men så länge trafik upprätthölls på sträckan 
Lindholmen-Rimbo skulle ersättningen uppgå till endast 
4.40. 
35. Diverse handlingar i SJ Centralarkiv. 
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Österskärsbanans banvall och följa denna till 
Hägernäs. 36 

Nedläggningsprövningen av trafiken på 
sträckan Lindholmen-Rimbo pågick under 1965 
som en konsekvens av Roslagsbanans ställning 
som övergående trafikf orm i den kommande SL
trafiken. Problemet var att SJ under ett antal år 
hållit igen med banunderhållet i väntan på ett 
nedläggningsbeslut och man tvingades slutligen 
att sänka den största tillåtna hastigheten på 
sträckan från 75 till 65 km/h. Spåret ansågs inte 
längre vara i ett skick som motsvarade den högre 
hastigheten - förfallet hade gått snabbt sedan 
Finlandstrafikens dagar, då motorvagnstågen 
framfördes med 85 km/h på delar av sträckan. 
Genom att sänka kraven på banstandard undvek 
man onödiga kostnader under den tid som åter
stod till nedläggningen. Samtidigt kunde till
gängliga resurser koncent!eras till upprustningen 
av sträckan Stockholms Ostra-Lindholmen. 

Rationalisering av trafiken på den norra delen 
av Roslagsbanenätet började ge resultat. I ett 
regerings beslut den 1 april 1966 gavs SJ tillstånd 
att lägga ned persontrafiken på sträckan Rimbo
Hallstavik från och med 25 september 1966. På 
sträckan Uppsala Ö-Rimbo skulle trafiken fortgå 
till den 1 januari 1967. Med hänvisning till upp
görelsen om kollektivtrafiken i Stockholms län, 
begärde SJ att få lägga ned trafiken på sträckan 
Lindholmen-N orrtälje och att avveckla den kvar
varande godstrafiken söder om Lindholmen. I 
länsstyrelsens i Stockholms län yttrande över 
SJ: s framställan ifrågasattes beräknings grunderna 
för trafikomläggningen. Lönsamheten borde, 
enligt länsstyrelsen, i stället beräknas 

också med beaktande av den samhällsekonomiska 
lönsamheten inom ramen för en samlad närings- och 
samhällsekonomisk politik, varvid möjligheterna till 
en företagsekonomisk kompensation åt Statens järn
vägar med anlitande av det å riksstaten uppförda 
särskilda anslaget kommer in i bilden. 

Länsstyrelsen grep således halmstrået och hop
pades på en bedömning utifrån de undantags
regler som kunde tillgripas enligt 1963 års trafik
politiska proposition .37 Samtidigt var man inför
stådd med att det var för sent att förespråka en 
lösning av Roslagens kommunikationsfrågor 
baserad på en bibehållen och upprustad järnväg, 
där trafikverksamheten byggde på en samhälls
ekonomisk kalky 1. Av detta skäl såg man sig 

37. Jfr Svallhammar 1997. 
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tvungen att tillstyrka nedläggningen av järn vägs
driften, låt vara med en rad reservationer.38 

Godstrafikens uppgång - och fall 
Medan godstrafiken Hallstavik--Rimbo-Upp
sala Ö blomstrade under 1960-talets senare del, 
förtvinade trafiken på det södra bannätet. Genom 
att lastade överföringsvagnar av tekniska skäl 
inte kunde framföras söder om Roslags Näs by, 
kom södra bannätets samtrafik med omvärlden 
att ske via omlastning vid Stockholm Ö, vilket 
fungerade som en hämsko i konkurrensen med 
biltrafiken. Under hela 1960-talet förekom om
lastning vid Östra station, främst ~:' ankom
mande vagnslastgods till Djursholms Osby, Ros
lags Näs by, Viggbyholm och Åkers Runö. 

Stommen i godstrafiken söder om Rimbo var 
transporterna av tidningspapp~~ från Holmens 
bruk i Halls ta vik till Stockholm 0. Pappersrullar
na lossades antingen på gods bangården vid Östra 
station för vidare transport på mindre lastbilar 
direkt till tryckerierna i Stockholms innerstad, 
eller vid de s.k. pappersladorna vid Experimental
fältets lastplats. Där magasinerade de stora tid
ningarna39 sina pappersrullar för successiv av
hämtning. I början av 1960-talet gick ett godstågs
par sex dagar i veckan mellan Rimbo och Stock
holm med i huvudsak tidningspapper. Den trans
porterade mängden tidningspapper till de tre 
största tidningarna i Stockholm uppgick 1960 till 
18 400 ton. Av detta gick ungefär hälften till 
Dagens Nyheters tryckeri. I andra riktningen 
gick i huvudsak tomvagnar, men vid mitten av 
1960-talet tillkom transporter av aluminiumsul
fat till Hallsta pappersbruk.40 Under 1960-talets 
senare del glesades papperstrafiken ut. SJ för
sökte på olika sätt förmå trafikanterna att trans
portera sitt tidningspapper med normalspårs vag
nar på överföringsvagn från Hallstavik via 
Rimbo-Uppsala Ö för lossning vid Stockholms 
Norra. Transporterna kom i stället att gradvis 
överföras till landsväg, vilket delvis berodde på 
nya transport- och lagerrutiner sedan några av 
tidningarna flyttat från Klara till Marieberg. 
Lokalgodståget till och från Rimbo blev ett 
"varannandagståg" med huvudsaklig uppgift att 

38. Diverse handlingar i SJ Centralförvaltnings arkiv och SJ 
Centralarkiv. 
39. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Stockholms
Tidningen. 
40. Av tyngd punktsskäl fraktades storbehållare litt. L l?.å 
smalspåriga specialvagnar efteromlastning på Stockholm 0. 



transportera fordon till och 
från Mörby verkstad. 

Godstrafiken på sträckan 
Hallstavik-Rimbo-Uppsala 
Ö påverkades positivt av att 
persontrafiken lagts ned, ef
tersom rälsförhöjningen i kur
vorna kunde sänkas.41 Sedan 
detta skett kunde man helt kon
centrera godstransporterna till 
det norra bannätet. En om
struktureringen var nödvän
dig mot bakgrund av Hallsta 
pappersbruks omvandling till 
ett av Europas största tidnings
pappersbruk. En annan verk
samhet som inte heller visade 
tecken på avmattning var 
malmtrafiken Dannemora
Hargshamn, som räknades till 
SJ:s affärsbanenät. SJ hade ti
digt efter förstatligandet byggt 
ut treskensspår på sträckan 
Österbybruk-Gimo och den 
kvarvarande trafiken på smal
spår var malmtransporterna till 
Hargshamn Dessa bedrevs 
sporadiskt eftersom hamnen 
saknade lagerutrymmen. När 
en båt anlände till hamnen gick 
malm tågen i skytteltrafik dyg
net runt tills båten fyllts. Un
der 1960-talets senare del 
byggdes det en malmficka i 
Hargshamn och trafiken blev 
därefter mer regelbunden. 

Början till slutet 
för fjärrtrafiken 
Efter att entreprenadavtalet 
mellan SL och SJ trätt i kraft 
den 1 januari 1967 förekom 
persontrafik endast på han
delarna söder om Lindholmen 
samt i SJ egen regi på sträckan 
Lindholmen-Rimbo-N orr-

41. Rälsförhöjning är ett slags dose
ring som tillämpas i kurvor för att 
tågen skall kunna passera i högre has
tighet. Den påverkar dock tyngdpunk
ten negativt och kan orsaka last
förskjutning vid överföringstrafik. 

Från godstrafikens storhetstid på Roslagsbanan. SJ storbehållar
transportvagn Q35up 324148 i lokalgodståg 9084 år 1968. Foto 
förf 

Överföringsvagn i Hallstavik. SJ-Press. 
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tälje. SJ begärde i april 1967 att få lägga ned all 
trafik norr om Lindholmen. I samband med 
tidtabellsskiftet på försommaren lades postbe
~~rdran på järnvägen ned på sträckan Stockholm 
O-Norrtälje, samtidigt som de sista lokdragna 
persontågen på linjen ersattes med rälsbussar. 
Den senast elektrifierade sträckan, Rimbo-N orr
tälje, trafikerades därefter enbart med diesel
fordon. I december 1968 fick SJ i uppdrag att 
efter överläggningar med KSL komma in med en 
plan för ersättnings trafiken innan regeringen fat
tade beslut i ärendet. Samtidigt lämnades klar
tecken till SJ att lägga ned godstrafiken på samt
liga bandelar söder om Rimbo, vilket skedde den 
1 juli 1969. På samma gång upphörde den kvar
varande godstrafiken på sträckan Rimbo-Norr
tälje. Samma år beslutades dessutom att bande
len Dannemora-Hargsharnn skulle breddas till 
normalspår, eftersom Dannemoragruvans års
produktion och utskeppning skulle öka, vilket 
förutsatte en annan transportteknologi. 

I juli 1969 presenterade SJ ett förslag till er
s~ttnin~strafik för bandelen Rimbo-Norrtälje, 
vilket mnebar att persontrafiken redan under 
hösten skulle överföras från järnväg till buss. 
~uss~idtab~lle_rna skulle utformas för anslutning 
till tagen 1 R1mbo och dessutom fanns direkt 
buss trafik i SL:s regi Stockholm-Norrtälje. Kom
munikationsdepartementet godkände förslaget 
den 19 september 1969 och tio dagar senare var 
persontrafiken på järnvägen nedlagd. På sätt och 
vis innebar nedläggningen av persontrafiken 
mellan Rimbo och Norrtälje bättre villkor för 
trafikanterna, eftersom den betydligt förmånli
gare SL-taxan tillämpades i ersättningstrafiken. 
Järnvägs trafiken på sträckan Lindholmen-Rimbo 
kom, ironiskt nog, samtidigt att omfattas av SL:s 
taxeområde ! 

Nedläggningen av Norrtäljelinjen kom knap
past som en överraskning. Den hade blivit "of
fer" för SL-taxan som tillämpades på bussarna 
på sträckan Stockholm-Norrtälje, medan järn
vägen fortfarande erbjöd trafik till den avsevärt 
högre SJ-taxan. Resultatet blev att persontågen 
det sista året gick mer eller mindre tomma. Ned
läggningen av bandelen Rimbo-Norrtälje fri
ställde, enligt SJ:s beräkningar, 23 personer för 
andra arbetsuppgifter.42 

42. Handlingar i SJ Centralarkiv. 
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Nedläggning av Roslagsbanans 
södra delar blir all var? 
Den stora frågan under 1960-talet angående Ros
lagsbanans södra delar gällde inte om utan när 
järnvägstrafiken skulle ersättas av den planerade 
tunnelbanan. Förslaget att bygga tunnelbana på 
Roslagsbanans banvall hade tidigt avförts som 
olämpligt. Den nya banan hamnade då på för 
långt avstånd från nytillkomna, viktiga trafik
platser som Mörby sjukhus och Mörby centrum. 
Under byggnadstiden skulle man inte kunna an
vända Roslagsbanan, som tillfälligt måste ersät
tas av busstrafik. I stället valde man att bygga en 
underjordisk linje väster om och i det närmaste 
parallellt med Roslagsvägen. Byggandet av tun
n~l~anan mot Mörbyoch Täby var i full gång i 
borJan av 1970-talet, samtidigt som befolknings
prognoserna för nordostsektorn började att ifrå
gasättas: tillväxten skulle av allt att döma inte bli 
så dramatisk som tidigare skisserats. 

Samtidigt som tunnelbanebygget fortskred pla
nerade SJ för den kommande avvecklingen av 
järnvägstrafiken på det södra bannätet. I en skri
velse till regeringen i juni 1971 begärde man att 
få lägga ned den kvarvarande persontrafiken vid 
den tidpunkt landstinget övergick till annan trafik
form, dvs när tunnelbanan var färdig. Samtidigt 
begärde man tillstånd att efter nedläggningen få 
riva spåret på de kvarvarande sträckorna söder 
om Rimbo. Den dag trafiken lades ned på Ros
lagsbanans södra del skulle sammanlagt 405 
personer frigöras för andra arbetsuppgifter. 

T~dpunkten för nedläggningen av järnvägs
trafiken närmade sig obevekligen. Bland trafikan
terna på banans södra delar växte protesterna allt 
starkare. En opinions grupp, Rädda Roslags banan, 
bildades av i huvudsak lokala trafikanter som 
~ille förmå politikerna att bevara och rust~ upp 
Järnvägen.43 

''Kommunaliseringen'' 
I samband med Hörjelöverenskommelsen hade 
en rad avtal slutits mellan dåvarande Stockholms 
Spårvägar (SS) och SJ, bland annat om entre
prenadtrafiken på Roslags banan. Conny Adebäck, 
som vid den tiden arbetade vid SJ, var med vid 
förhandlingarna och berättar om den tveksamhet 
som fanns angående avtals tidens längd- tre eller 
fem år. Osäkerheten bottnade i ovissheten om 

43. Handlingar i SJ Centralarkiv; Andersson-Fors 1992. 



hur länge det skulle vara praktiskt möjligt att 
trafikera banan, exempelvis hur länge vagnarna 
skulle hålla. 

Föreställningen om de praktiska förutsättning
arna för fortsatt trafik satte alltså gränsen för hur 
långt SJ vågade göra utfästelser. Man lät bland 
annat göra dykningar vid Stocksundsbron för att 
undersöka om bropelarna skulle hålla. SJ och den 
nya huvudmannen för länets kollektivtrafik träf
fade till slut ett entreprenadavtal som skulle löpa 
en bit in på sjuttiotalet. När avtalsperioden när
made sig slutet hade Adebäck bytt arbetsgivare 
och blivit biträdande trafikdirektör vid SL. SJ 
hade sedan avtalet ingåtts fått en ny generaldirek
tör, Lars Peterson, som ställde höga krav på det 
överskott entreprenadavtalen skulle ge.44 

Lars Peterson berättar hur han vid förhand
lingen om det förlängda entreprenadavtalet mötte 
sin motpart, SL-chefen Helge Berglund, som 
representerade det nybildade storlandstinget. När 
man diskuterade den fortsatta trafiken på Ros
lagsbanan fanns, enligt Peterson, två lösningar. 
Den första var helt enkelt att få fram ett nytt avtal 
som, i likhet med den samtida diskussionerna 
med LKAB om malm trafiken i Norrbotten, skulle 
ge SJ "den lönsamhet som behövdes med hänsyn 
till de krav som ställdes på verket".45 Conny 
Adebäck, som biträdde Helge Berglund vid för
handlingen, menar att det egentligen inte var 
fråga om en reell förhandling: SL och landstings
sidan "tjatade" om orimliga krav, medan Lars 
Peterson inte vek en tum från sin uppfattning. 
Landstinget var, enligt Adebäck, berett att betala 
närmare 30 miljoner per år för fortsatt entre
prenadtrafik och menade att motparten rimligen 
borde ha kunnat öka sin vinst med nära 10 miljo
ner kronor om året, men generaldirektören tyck
tes obeveklig. 

Jag visste ju då, sedan min tid på SJ, vad trafiken på 
Roslagsbanan kostade och jag visste också vad SL 
betalade, så det var ingen dålig affär för SJ med det 
entreprenadavtal som fanns. Men icke för ty, så ville 
Lasse Peterson ha det dubbla beloppet: Vi betalade då 
i runda tal 20 miljoner per år för trafiken på Roslags
banan i entreprenadersättning, och han begärde 40 
miljoner.46 

Storlandstinget och Helge Berglund tyckte att 
SJ:s pris blev för högt och det var då den alterna
tiva lösningen kom fram, menar Peterson: SJ 

44. Intervju med Conny Adebäck J 997-04-10. 
45 . Intervju med Lars Peterson 1997-06-03. 
46. Intervju med Conny Adebäck. 

skulle helt enkelt sälja banan till landstinget, 
eftersom den egentligen inte hade något sam
band med det övrigajärnvägsnätet. Man diskute
rade frågan några gånger och parterna enades till 
slut om att landstinget skulle få överta Roslags
banan med pensionsförpliktelser på 30 a 40 mil
joner kronor. Peterson hade därför anledning att 
fundera över varför landstinget gick in i affären 
med tanke på att det trots allt kostade pengar för 
landstinget att driva banan, men han antog att 
man i affären såg andra värden, exempelvis den 
till Roslagsbanan hörande marken.47 

Adebäck beskriver, å sin sida, hur det ur lands
tingets horisont orimliga kravet om 40 miljoner 
kronor per år till slut ledde till att man i stället 
började tänka i termer av att köpa banan. Det 
visade sig inte vara några svårigheter för SJ att 
acceptera tanken. Det blev också till slut så att 
Stockholms läns landsting övertog banan i stort 
sett mot att landstinget iklädde sig banans pen
sionsskuld. På ett och ett halvt år hade affären 
betalat sig på nivån 30 miljoner kronor. Det var 
alltså en mycket god affär för SL och måste, 
enligt Adebäck, rimligt sett ha varit en dålig affär 
för SJ. Han tror dock att SJ:s ställningstagande 
byggde på att man var orolig för framtida stora 
investeringar i rullande materiel och en ny Stock
sundsbro och att detta var bakgrunden till att man 
begärde det höga beloppet för entreprenadtrafi
ken. Landstingets representanter kände sig av 
allt att döma som segrare.48 Motparten var också 
nöjd med utgången: När avtalet var undertecknat 
gick Lars Peterson upp till kommunikations
minister BengtNorling för att redovisa uppgörel
sen. Norling kände sig lättad över beskedet. Han 
var mycket nöjd med att man löst frågan om 
Roslagsbanan på detta vis, eftersom han annars 
möjligen hade fått den som ännu ett impopulärt 
nedläggningsärende på departementets bord, 
berättar Lars Peterson. 49 

En ny organisation byggs upp 
Conny Adebäck berättar att han före landstingets 
övertagande somSL-representant agerat för ned
läggning av Roslagsbanan mot bakgrund avdet 
höga belopp som SJ krävde för att fortsätta drif
ten. Tillsammans med landstingets Bengt Wes
terberg50 reste han runt på opinionsmöten i norra 

47. Intervju med Lars Peterson . 
48. Intervju med Conny Adebäck. 
49. Intervju med Lars Peterson . 
50. Då landstingstjänsteman, senare folkpartiordförande. 
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Roslagen och fick försvara landstingets förslag. 
Nedläggningsplanerna kom sedan att tonas ned 
när banan köptes av landstinget. Ödet ville att 
Conny Adebäck, på Helge Berglunds uppdrag, 
blev chef över Roslags banan för en tid. Adebäck 
var inte främmande för uppgiften. Han hade 
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Malmlastning i Dannemora 
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Till vänster: Malmtåg med 
tomvagnar i Hargshamn 
1970. Foto förf 

börjat sin jämvägsmannabana som sjuttonåring i Hargs
hamn och sedan mitten av 1950-talet arbetat på alla 
stationer som då fanns vid Roslagsbanan. Han kände 
därför banan väl och även många av dem som arbetade 
där. 

Ett stort huvudbry i samband med övertagandet 
var att personalen hade möjlighet att välja mel
lan att gå över till landstingsanställning eller att 
bli omplacerad inom SJ. En del anställda före
tedde uppfattningen att man skulle stå emot ett 
landstingsövertagande, och stämningen precis 
innan SL tog över banan var inte den bästa. De 
som valde att stanna vid Roslagsbanan med 
landstingsanställning blev utsatta för sina kolle
gers ilska. Ibland gick det till och med så långt 
som till slagsmål i personalrummet, berättar Ade
bäck. Det ena lägret delade vid ett tillfälle ut 
repstumpar till det andra med tecknet "Gå och 
häng dig!" Det var med andra ord en, minst sagt, 
infekterad stämning på arbetsplatsen under en 
tid. 

Enligt Conny Adebäck fanns det knappast nå
got alternativ till ett landstingskommunalt över
tagande av Roslagsbanan. Om ett avtal om fort
satt entreprenadtrafik inte kunde träffas fanns , 
enligt Adebäck, ingen annan utväg än nedlägg
ning.51 Lars Peterson skulle vid ett allmänt möte 

51. Intervju med Conny Adebäck. 



i Mörby verkstad ha deklarerat, att personalen 
hade att välja mellan nedläggning och att banan 
såldes till landstinget. Han skulle därmed ha 
framstått som en osedvanligt tuff förhandlare. 
"Ja, jag vet inte. De har kanske uppfattat det 
så ... ", säger Peterson idag. 

I kontakterna med fackföreningarna hade det 
framkommit att man självklart tyckte det var 
bättre för personalen att landstinget tog över, 
eftersom man då kunde räkna med att trafiken 
skulle fortgå i större omfattning än om SJ tving
ats dra in trafik i brist på pengar, menar Peter
son.52 

"Strömhopp" av SJ-personal 
från Roslagsbanan 
Före kommunaliseringen uppgick Roslags banans 
personal till 4 20 personer. Av dessa valde 140 att 
stanna kvar vid SJ. På söndagsmorgonen den 
1 maj 1972, när SL övertog banan och Helge 
Berglund bjöd personalen på fest i Mörby verk
stads lokaler, fanns bara 280 man kvar. 

Det här var förstås en enormt kraftig rationalisering, 
om man vill kalla det så ... Under de år som gick under 
tiden jag var kvar på SL, så tror jag inte att man gick 
över 320 anställda.Jämfört med SJ-tiden var det i 
runda tal ett hundra färre som jobbade på banan.53 

Lars Peterson delar Conny Adebäcks uppfatt
ning om att SJ aldrig kunnat fortsätta trafiken på 
Roslags banan och att samtidigt genomföra en så 
stor rationalisering "på ett bräde". Han anser 
dock att om man fortsatt förhandlingarna om ett 
nytt avtal kunde man mycket väl ha kommit in på 
kostnadssidan och diskussionen hur man skulle 
sänka kostnaderna. När förhandlingarna upptogs 
var det var dock inte fråga om annat än en 
förlängning av det gamla avtalet, anser Peter
son.54 

SL:s snabba övertagande av Roslags banan ska
pade till att börja med problem inom vissa funk
tioner. Bland annat hade man över en natt förlorat 
nästan alla signalreparatörer, vilka valde att stanna 
kvar inom SJ, och man fick från SL:s sida fin
kamma arbetsmarknaden för att hitta svagströms
kunnig personal, som snabbt kunde sättas i ut
bildning för sina nya arbetsuppgifter. Vid Mörby 
verkstad halverades personalen i ett slag. Man 

52. Intervju med Lars Peterson. 
53. Intervju med Conny Adebäck. 
54. Intervju med Lars Peterson. 

förlorade också dem som gjorde tjänstgörings
listor för lokförare och konduktörer, del vis bero
ende på den uppkomna situationen. Man gjorde 
egentligen inte någon tidtabellsförändring i sam
band med övertagandet, utan fortsatte i stort sett 
som tidigare. Det högre personalutnyttjadetmöttet 
däremot våldsam kritik från personalens sida. En 
hård rationalisering av verksamheten var dock, 
enligt Adebäck, den enda chansen för banan att 
kunna leva vidare. Man var tvungen att driva den 
med så låga kostnader som det över huvud taget 
var möjligt. 

Det lyckades vi också med och då dog argumentet att 
lägga ned banan i och med att vi hela tiden låg under 
budget ... Vi gick absolut inte uppi de nivåer som vi 
erbjöd SJ för entreprenaden. 

En sådan kraftig rationalisering hade givetvis 
aldrig gått att genomföra under SJ-tiden, men här 
avgick hundratalet personer av egen vilja. Även 
om trafiken fortsatte i stort sett som tidigare 
skedde flera ändringar "bakom kulissen", som 
exempelvis slopandet av ackordet vid Mörby 
verkstad. Efter ett år och med i stort sett en 
halverad personalstyrka hade vagnparken rustats 
upp till ett skick som den inte haft på tio år. Detta 
var bara en av de påtagliga förändringarna, me
nar Adebäck . 55 

AB Ro slagsbanan (RB) bildas 
Conny Adebäcks chefskap över Roslagsbanan 
var ett uppdrag vid sidan av det ordinarie arbetet 
vid SL:s huvudkontor. Järnvägen bildade nu ett 
dotterbolag inom SL-koncernen med SL-chefen 
Helge Berglund som vd och Conny Adebäck som 
vvd. Adebäcks insats under den första tiden be
stod till stor del i att anställa ny personal. En av 
de nyckelbefattningar som tillsattes var tjänsten 
som trafikinspektör. Befattningen innehades i 
många år av Allan Sjölund, som rekryterades 
från SJ där han bland annat arbetat med Roslags
banans tidtabeller. När man skapat en lednings
grupp bestående av Roslagsbanans avdelnings
chefer kunde Adebäcks insats inskränkas till i 
stort sett att närvara vid ledningsmöten varannan 
vecka. 

Trots att Roslagsbanan nu var "räddad" kvar
stod landstingets långsiktiga mål att bygga ut 
tunnelbanan till Täby, och Conny Adebäck för
nekar inte att man hade problem de första åren. 

55. Intervju med Conny Adebäck. 
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Situationen kan illustreras med följande episod: 
Roslags banan hade anställt en bani ngen j ör, 56 med 
vilken Adebäck utarbetade ett förslag om spår
trafiken i nordostsektorn. Förslaget innebar att 
tunnelbanan skulle byggas som planerat till 
Mörby, men i stället för att därifrån gå i tunnel 
förbi Täby centrum och vidare utåt skulle banan 
gå upp i dagen i trakten av Enebyberg för att 
sedan fortsätta på Roslagsbanans banvall till 
Österskär respektive Vallentuna-Lindholmen. 
Lösningen var tekniskt möjlig om tunnelbane
vagnarna utrustades med strömavtagare för både 
kontaktledning och strömskena. Förslaget lades 
fram i Roslagsbanans namn och slog, enligt 
Adebäck, ned som en bomb i SL-högkvarteret, 
där särskilt utvecklingsavdelningen hade låst sig 
vid att banan skulle gå helt under jord. Roslags
banans förslag uppfattades som ett otroligt svek 
och ett "hugg i ryggen". Hade förslaget genom
förts så hade spårtrafiken i nordostsektorn haft en 
mycket starkare ställning än den har idag, menar 
Adebäck. 

Tankarna på nedläggning vilade tungt över 
Roslagsbanan hela den återstående tid som han 
var verksam vid SL, fram till 1975. Hur håller 
man andan uppe i ett företag, där verksamheten 
hotas av avveckling? "Vad jag försökte göra ... 
var att inpränta i personalen, att så länge man 
skötte banan på det sätt man gjorde, så höll man 
bort en hel dela argumenten för att lägga ned."57 

Roslags- och Saltsjöbanorna 
bildar gemensamt bolag 
Under hela 1970-talet hade frågan om hur trafik
frågorna i nordostsektorn skulle hanteras debat
terats och de politiska diskussionerna gick fram 
och tillbaka. Den återstående trafiken på det 
norra nätet, Uppsala Ö-Rimbo-Hallstavik, över
fördes till normalspår 197 6 i och med att en 
nybyggd normalspårig linje öppnats mellan Harg 
och Hallstavik. Den gamla smalspårssträckan 
revs sedermera, utom på sträckan Uppsala Ö
Faringe som uppläts för museitrafik. I Rimbo 
revs större delen av bangårdsområdet utom ett 
par spår närmast stationshuset, där landstings
trafiken bedrevs.58 

Den officiella inställningen till Roslags banans 
södra delar var vid 1970-talets mitten att de 

56. Baningenjör Bertil Johansson. 
57. Intervju med Conny Adebäck. 
58. Intervju med Björn Dalborg 1997-03-18. 

68 

kvarvarande sträckorna skulle läggas ned, åtmin
stone delvis. Den första etappen av nedlägg
ningen borde avse bandelen Lindholmen-Rimbo, 
men av orsaker, framför allt ett bristfälligt väg
nät, sköts nedläggningen på framtiden. Sedan 
landstinget övertagit Roslagsbanans södra delar 
vidtogs en rad rationaliseringar för att ytterligare 
sänka driftkostnaderna. En radikal åtgärd var att 
flytta fjärrställverket i Roslags Näsby till Stock
holm Ö, en annan att samordna ställverk och 
tågklarering i Djursholms Ösby. Nya hållplatser 
inrättades - bland annat återuppstod Experimen
talfältets nedlagda hållplats under namnet "Uni
versitetet". 

De tidigare visionerna om en bussterminal i 
anslutning till tunnelbanestation Rådmansgatan 
hade delvis förverkligats under 1970-talets bör
jan, framför allt för trafikförsörjningen av Stock
holms universitet sedan utflyttningen till Frescati. 
Övrig buss trafik hade sin terminal vid J arlaplan. 
Tunnelbanans Mörbygren öppnades successivt 
för trafik och när banan nådde Östra station 1973 
innebar detta en klar förbättring för Roslags
banans resenärer. Symptomatiskt nog döptes den 
nya tunnelbanestationen till Tekniska högskolan 
- SL-ledningen var fortfarande fast besluten om 
att Roslags banan skulle läggas ned, men i lands
tinget hade politikerna börjat vackla i frågan. I 
anslutning till Tekniska högskolans tunnel
banestation anlades en "provisorisk" busstermi
nal för Roslagstrafiken, mitt i Valhallavägen.59 

Roslagsbanans öde visade sig dock vara långt 
ifrån beseglat. När landstinget 197 4 sände ut sin 
kollektivtrafikutredning (LAKU) på remiss, valde 
en majoritet av nordostkommunerna att ställa sig 
bakom det alternativ som innebar en bibehållen 
och upprustad Roslagsbana. Men trots att alter
nativen, en avkortad bana med anslutning till 
tunnelbanan i Roslags Näs by eller vid Danderyds 
sjukhus, inte fick samma uppslutning, beslutade 
landstinget att fullfölja tunnelbanans utbyggnad 
till Täby centrum. Samtidigt fullföljdes ett tidi
gare fattat beslut om avveckling av trafiken på 
linjen Djursholms Ösby-Eddavägen. Under en 
övergångsperiod, i väntan på att järnvägsbolaget 
skulle befrias från koncessionens trafikerings
plikt, trafikerades linjen med ett tågpar om da
gen. Trafiken på Eddavägslinjen upphörde helt 
1976 och spåret revs.60 

Conny Adebäck sörjer inte Eddavägslinjen, 
som enligt hans uppfattning var otidsenlig. Tå-

59. Den "provisoriska" terminalen existerar fortfarande. 
60. Andersson-Fors 1992. 
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gen slingrade sig fram mellan trädgårdarna i 
"krypfart" och utgjorde, enligt Adebäck, möjli
gen ett pittoreskt inslag i stadsbilden. Som trans
portsystem hade banan tjänat ut, särskilt sedan 
tågen inte längre gick till Engelbrektsplan. 61 

När tunnelbanan nådde Mörby centrum 1978 
tog diskussionen om Roslagsbanan på nytt fart 
och den gamla debatten om rimligheten med två 
parallella spårsystem i nordostsektorn fick nytt 
liv. Samma år ingicks ett avtal mellan landstinget 
och Danderyds kommun om en fortsatt utbygg
nad av tunnelbanan till Täby, men i samband 
härmed överlämnade föreningen Rädda Roslags
banan en namnlista med 40 000 underskrifter till 
landstinget. Inför valet 1979 krävde en stark 
opinion folkomröstning om vilken trafiklösning 
som skulle gälla. Omröstningen kom att hållas i 
Täby och Vallentuna kommuner i samband med 
kärnkraftsomröstningen 1980. Väljarna fick ta 
ställning till antingen en bibehållen och upprus
tad Roslags bana eller en utbyggd tunnelbana till 
Täby centrum med anslutande tågtrafik på sträck-

61. Intervju med Conny Adebäck. 

orna Roslags Näsby-Österskär/Lindholmen. En 
stor majoritet väljare vände tunnelbanan ryggen 
och röstade för en bibehållen Roslagsbana. 

Inom landstinget och SL-ledningen fortsatte 
diskussionen kring Roslagsbanans framtid. En 
nedläggning av den sviktande trafiken på sträckan 
Lindholmen-Rimbo hade diskuterats under flera 
år, men av olika skäl, främst vägnätets beskaffen
het, skjutits på framtiden. Under 1980 föreslog 
landstinget en omedelbar nedläggning av trafi
ken, men med hänsyn till den hårda kritiken 
valde man att lägga ned endast den nordligaste 
delen, Kårsta-Rimbo.62 

År 1980 bildades en ny huvudman för Roslags
banan - AB Storstockholms Lokaltrafiks Järn
vägar (SLJ) - genom en sammanslagning av AB 
Roslagsbanan och Saltsjöbanan, den senare tidi
gare förvaltad av SL:s dotterbolag Trafik AB 
Saltsjöfart. Som en konsekvens av folkomröst
ningens resultat påbörjades en konsoliderings
process vid Roslagsbanan med siktet inställt på 
att ytterligare rationalisera verksamheten.63 

62. Andersson-Fors 1992. 
63. Ibid. ; intervju med Björn Dalborg 1997-03-18. 

69 



Omorganisationer och chefsbyten 
Björn Dalborg kom till Roslagsbanan som vvd 
för SLJ på nyåret 1981. När landstinget övertagit 
Roslags banan åtta år tidigare stod hela järnvägen 
inför en snabb nedläggning. SJ hade lagt ned 
betydande delar av banan och från att två decen
nier tidigare ha varit 326 kilometer uppgick den 
sammanlagda linjelängden till ungefär en femte
del. Den senaste nedläggningen hade omfattat 
sträckan Rimbo-Norrtälje, 1969. Dalborg berät
tar att det fanns en motkandidat till posten som 
Roslagsbanechef. Denne kom från SJ och hade 
bland annat arbetat med nedläggningsfrågor. 
Kanske var det honom som SL:s och SLJ:s då
varande vd Ingemar Bäckström ville ha på pos
ten? "Det stämde ju med den rådande inrikt
ningen, beslutad av politikerna och för övrigt 
representerad av Ingemar Bäckström själv." 

Björn Dalborg efterträdde Lennart Webrink, 
som via posten som vvd för SL:s dotterbolag 
Trafik AB Saltsjöfart blivit den förste chefen för 
både Roslags- och Saltsjöbanorna, när dessa ställ
des under gemensam förvaltning efter att Salt
sjöfarts buss trafik integrerats med moderbolaget 
SL. Dalborg minns sin företrädare väl, trots att 
denne dog en kort tid efter pensioneringen. Len
nart W ebrink var i grunden en verkstadsmänniska, 
en maskintekniker. Även om de båda Roslags
banecheferna närmade sig problemen från olika 
håll, menar Dalborg, var Webrink mycket kom
petent i sin yrkesutövning. 

Men han hade väl en annan grundriktning. Inte så att 
han ville ha någon nedläggning, men han uppfattade 
de politiska signalerna så. Han gjorde vad han kunde 
inom den ramen, men han hade inga tankar på att 
banan skulle rustas upp och förnyas, det märkte jag på 
honom.64 

Frågan om järnväg eller tunnelbana var på sina 
håll ytterligt infekterad. Under valåret 1982 väg
rade Täby kommun att planera för en tunnelbana 
inom de egna territoriet, varvid landstinget ho
tade med total nedläggning av Roslagsbanan. 
Den borgerliga regeringen kontrade med att inte 
bevilja koncession för en utsträckt tunnelbana 
medan landstinget med en rösts övervikt läm~ 
nade medgivande till tunnelbanebygget. År 1983 
fattade landstinget, som en konsekvens av den 
lokala folkomröstningen, ett beslut om att inte 
bygga ut tunnelbanan till Täby centrum. Mode
raterna i landstinget hade nu, på grund av kost-

64. Intervju med Björn Dalborg 1977-03-18. 
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nadsstegringarna, helt slutit upp bakom Roslags
banan. Tillsammans med centern och vänster
partiet kommunisterna fanns betryggande poli
tisk majoritet att låta järnvägen bilda ryggrad i 
nordostsektorns kollektiva trafikförsörjning. 
Folkpartiet och socialdemokraterna anslöt sig 
senare till denna linje, även om vissa s-politiker 
fortfarande hoppades på en tunnelbana till Täby. 
De tunnelarbeten som påbörjats i Mörbybanans 
förlängning avslutades och i stället anslogs medel 
till upprustning av Roslagsbanan, till att börja 
med 90 miljoner kronor. Siktet var fortfarande 
inställt på en nedläggning av trafiken på sträckan 
Lindholmen-Kårsta, eftersom resandeunderlaget 
inte motiverade tågtrafik, men eftersom vägnätet 
var för dåligt sköt man trafikomläggningen på 
framtiden. 65 

När Björn Dalborg tillträdde som chef för 
Roslagsbanan hade beslutet precis fattas om att 
trafiken på sträckan Kårsta och Rimbo skulle 
läggas ned, vilket skedde i januari 1981. SL hade 
från början velat lägga ned Lindholmen-Kårsta, 
men det delikata ärendet resulterade i en politisk 
kompromiss i landstinget, där man beslutade att 
behålla trafiken på halva sträckan- Kårsta råkar 
ligga ungefär mitt emellan Lindholmen och 
Rimbo. Det fanns dessutom ett beslut om att man 
skulle lägga ned trafiken på Näsbyparkslinjen 
samma år, berättar Dalborg, som såg som sin 
uppgift att se till att trafiken på Roslagsbanan 
hölls igång oavsett vad som skulle ske i framti
den. Redan efter någon månad ändrades beslutet 
om Näsbyparkslinjens nedläggning. SL hade 
analyserat nedläggningens konsekvenser för 
trafikanterna och konstaterat att en omläggning 
till busstrafik skulle medföra en sämre trafik
standard, eftersom det tillgängliga vägnätet var 
för dåligt. I sista stund beslöts därför att tåg
trafiken på Näsbyparkslinjen skulle vara kvar. 

Den politiska diskussionen var intensiv fram 
till landstingets beslut 1983 om att Roslagsbanan 
skulle vara huvudtrafikmedel i nordostsektorn. 
Beslutet var viktigt eftersom man, enligt Dal
borg, nu kunde lyfta blicken från att driva till att 
också utveckla verksamheten. Utvecklingsarbe
tet kom igång successivt och tanken var att upp
rustningen skulle ske så att trafikanterna stördes 
så litet som möjligt. 

Arbetet med Roslagsbanans utveckling inne
bar bland annat planering för en ombyggnad av 
Mörby verkstad, spårupprustning, nya signaler, 

65. Andersson-Fors 1992; intervju med Björn Dalborg. 



kontak:tledningsbyte och - inte minst - en ny 
vagnpark. Den gamla vagnparken var minst sagt 
heterogen - de elektriska motorvagnarna var 
fördelade på fem huvudtyper med hel olika spe
cifikationer och prestanda, byggda mellan 1919 
och 1962. Den äldsta personvagnen som gick i 
trafik härstammade från slutet av 1800-talet, 
vissa vagnar hade träkorg, andra relativt mo
derna stålkorgskonstruktioner. Verkstaden i 
Mörby fick hela tiden improvisera vid revisioner 
och större reparationer, eftersom reservdelar van
ligen saknades. Nya komponenter fick antingen 
specialbeställas eller tillverkas av verkstadens 
egna hantverkare. 

Inför Roslagsbanans förnyelse skulle en mo
dern och standardiserad vagnpark utvecklas. Frå
gan om den nya vagnparken drevs i samma anda 
som ombyggnaden i övrigt - fordonen skulle 
bytas ut successivt så att man kunde resa på 
banan under tiden. De plattformsombyggnader 
som skulle ge trafikanterna en bättre standard 
måste ske så att gamla och nya vagnar kunde 
användas parallellt. Man kunde alltså inte ome
delbart bygga plattformar till full höjd som i 
tunnelbanan, utan valde en medelhög plattform 
av 60 centimeters höjd. 

När det gällde nyanskaffning av rullande mate
riel fanns inte många förebilder nationellt eller 
internationellt. Motorvagnar och manövervagns
drift var givet, eftersom man ville slippa de 
omständliga "rundgångarna", dvs att flytta drag
fordonet från tågets ena ände till den andra vid 
slutstationen. I ett tidigt skede genomfördes där
för prov med s.k. push and pull-teknik66 på den 
nyare delen av vagnparken. Försöken blev fram
gångsrika och ledde till att man lät bygga om ett 
större antal personvagnar till manövervagnar, så 
att man kunde köra tre- eller femvagnståg med 
motorvagn i mitten och manövervagnar i ända
rna. Försöken väckte även SJ: s intresse och "inno
vationen" har sedan dess spritt sig till Uppsala
pendeln, där man använder manövervagn i ända
rna på vissa loktåg. 

Programmet för nyleveranserna av rullande 
materiel innebar att personvagnarna levererades 
först, eftersom dessa kunde dras av de befintliga 
elloken. Med tiden levererades även motorvagnar, 

66. Push and pull innebär att dragfordonet (lok eller motor
vagn) befinner sig i samma ände av tågsättet och antingen 
drar eller skjuter vagnarna framför sig när tåget byter rikt
ning. Detta förutsätter att en s.k. manövervagn, dvs vagn med 
förarhytt, finns i den ände som går främst när dragfordonet 
skjuter tågsättet. 

varefter man kunde sätta samman de nya tågen, 
vilka normalt består av tre vagnsenheter.67 Vag
narna kan kopplas fritt och tåglängden varieras 
efter behov från en till sex vagnar. Inför upp
handlingen av de nya vagnarna bestämdes att 
dessa skulle ha minst samma komfort som de 
tidigare räknat i antal sittplatser. Detta har, enligt 
Dalborg, infriats med råge och även i övrigt 
motsvarar de nya vagnarna de uppställda speci
fikationerna. Den nya vagnparken är sedan några 
år färdiglevererad och de äldre fordonen har med 
några få undantag skrotats eller försålts till musei
järnvägar i landet. 

Dalborg noterar att SL i efterhand kritiserats 
för att banan inte är helt handikappanpassad, men 
påpekar samtidigt att vagnarna är förberedda för 
en plattformshöjd motsvarande vagnsgolvet. De 
kan relativt enkelt byggas om genom att man i 
princip kortar av dörrarna och lägger igen golv
brunnarna, men detta förutsätter anslag till högre 
plattformar. En höjning av plattformarna kräver 
dock längre ramper för att resenärerna skall kunna 
ta sig upp, vilket får konsekvenser för övriga 
anläggningar. Kostnaden för en höjning av platt
formarna blir därför hög och Björn Dalborg är för 
sin del tveksam till värdet av investeringen.68 

Roslagsbanans öde oklart 
in i det sista 
Roslagsbanans öde har egentligen inte avgjorts 
förrän på de allra senaste åren. Så sent som 1991 
när Kaj Hagström tillträdde som vd för AB 
Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar (SLJ), 
som 1992 bytte namn till SL Tåg AB, stod det 
fortfarande och vägde i nordostsektorn. Trots att 
ett hundratal nya vagnar beställts för Roslags
banans räkning fanns omkring 700 miljoner kro
nor avsatta för tunnelbanans utbyggnad till Täby. 
Detta var, menar Hagström, en högst märklig 
situation som visar hur meningarna bland lands
tingets politiker fortfarande var delade vad gällde 
nordostsektorns trafikförsörjning. Det var, säger 
Kaj Hagström, litet grad av Roslagsbanans "vara 
eller icke vara". Frågan gällde inte Roslags
banans existens, snarare huruvida den skulle 
kunna hävda sig som självständigt trafiksystem 
eller reduceras till en matarbana till tunnelbanan. 

Inom SL gjorde man upp planer för hur den nya 
fordonsparken skulle kunna sättas in i snabbare 

67. Motorvagn, mellanvagn och manövervagn. 
68. Intervju med Björn Dalborg 1977-03-18. 
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vagnomlopp i syfte att skapa en mer rationell och 
konkurrenskraftig trafik. Beräkningarna visade 
på höga produktivitetsvinster och att den nya 
trafiken kunde bedrivas till anmärkningsvärt låga 
kostnader. Därefter vidtog arbetet med att över
tyga beslutsfattarna om det riktiga i förslaget. För 
att förverkliga den nya och mer ambitiösa tid
tabellen krävdes bland annat två nya mötes
stationer, vilka kunde byggas sedan man fått del 
av investeringsmedel ur det s.k. Dennispaketet. 
En annan besvärlig process var att övertyga per
sonalen om det riktiga i att genomföra den nya 
trafiken, som innebar en kraftig förändring av 
verksamheten, samtidigt som de nya motorvag
narna brottades med barnsjukdomar. 

Personalen vid Ros lagsbanan har minskat kraf
tigt under 1990-talet. Kaj Hagström pekar på att 
man 1991 sysselsatte 334 personer. Fem år se
nare hade personalstyrkan reducerats till 185 
man, samtidigt som produktionen per årsarbetare 
ökat med 100 procent.69 Det var ingen avunds
värd uppgift som vilade på Roslagsbanans led
ning under denna process, konstaterar Hagström. 70 

Stocksundsbron - den enskilt 
viktigaste investeringen 
En av de större och mer synliga förändringar som 
genomförts under de senaste åren är utan tvekan 
den nya Stocksundsbron och uträtningen av kur
van genom Stocksund. Diskussionen om en ny 
bro över Stocksundet, som hållits vid liv i flera 
decennier, togs upp igen under 1980-talet. Enligt 
Björn Dalborg var detta bland det första som 
engagerade honom som nytillträdd SLJ-chef. 
Det visade sig att de tidigare reservaten för en ny 
bro hade försvunnit ur Solna stads planer i sam
band med projekteringen av en ny vägbro för 
Roslagsvägen. SLJ fortsatte dock att driva bro
diskussionen och när planerna på en upprustning 
och utveckling av Roslagsbanan kom igång fick 
man till slut gehör för tanken. 

Frågan om en ny järnvägsbro över Stocksundet 
var central- den gamla bron var enkelspårig med 
hastigheten begränsad till 30 km/h. Den nya 
dubbelspårsbron och uträtningen av S-kurvan 
har inneburit en restidsvinst för Roslagsbanans 
resenärer på upp till två minuter och dessutom en 
högre komfort. SL noterade en större trafikant-

69. I de redovisade siffrorna ingår inte den tekniska personal 
som tillhör AB SL Bansystem. 
70. Intervju med Kaj Hagström; Hagström 1998, s. 4ff. 
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ökning på Roslagsbanan redan innan bron kom 
till. Från 1992 till 1996 låg ökningen kring cirka 
15 procent, dvs betydlig mer än vad som krävdes 
i Dennisuppgörelsen, där man stipulerade en 
trafikantökning om minst 5 procent för att dis
kussionerna om en utbyggnad av tunnelbanan 
inte skulle återupptas. Sedan den nya bron in
vigts hösten 1996 ökade resandet på Roslags
banan med ytterligare cirka 15 procent på ett 
halvår, en anmärkningsvärd siffra på en så kort 
tid. Från SLs sida tror man att bron har betydelse 
för tillströmningen av nya trafikanter: Den mins
kar stömingskänsligheten, det känns stabilare 
och tryggare att åka tåg. Tågen går dessutom 
något snabbare än tidigare, men restidsvinsten 
ligger nog mest på det psykologiska planet, me
nar Dalborg. 

En annan enskild investering som varit bety
delsefull för Roslagsbanans förnyelse är om
byggnaden av Mörby verkstad. Utanpå ser den 
K-märkta tegelbyggnaden från 1911 ut som tidi
gare, men inuti är anläggningen helt modem. De 
gamla smörjgravarna har ersatts av hydrauliska 
lyftar och arbetsmiljön är radikalt förbättrad. 
Mörby verkstad anses idag vara en av SL:s allra 
bästa verkstadsanläggningar. Ombyggnaden av 
Östra station har varit avgörande, eftersom ba
nan änligen efter alla år har fått en modern och 
fungerande bytespunkt till tunnelbanan och 
innerstadstrafiken. Även om man inte lyckades 
nå de ambitioner som fanns på 1980-talet, när det 
diskuterades en ännu mer genomgripande om
byggnad av stationen med direkt rulltrapps
förbindelse till tunnelbanestationen, har det som 
genomförts inneburit klara förbättringar. 

Upprustningen av Roslags banan har, som tidi
gare antytts, lett till en stark ökning av antalet 
trafikanter. Roslags banans trafik är, enligt Björn 
Dalborg, den som för närvarande ökar mest inom 
hela SL-området. Hur mycket mer kapacitet kan 
man ta i anspråk? 

Kanske inte fler tåg under högtrafik. Vi kör faktiskt 
tiominuterstrafik från både Åkersberga och Vallentuna 
nu. Stommen ligger på tjugo minuter åt bägge håll och 
så går det insatståg emellan, så man kan säga i genom
snitt tiominuterstrafik åt vardera hållet. Vid Ösby 
ansluter ytterligare tåg från Näsbypark, sedan blir det 
ganska fullt. Vad vi kan göra är dels att sprida ut 
högtrafiken under längre tid och framför allt att för
länga tågen. 



Gott om resande vid Stockholm Ö 1950. På de 
senaste åren har beläggningen åter ökat. 

Roslagsbanans upprustning 
kritiserad 
Upprustningen av Roslags banan har mötts av en 
del kritik. Bland annat har de nya tågens topphas
tighet givit upphov till diskussioner. Kritiker 
anser att tågen går för långsamt och att de borde 
ha byggts för en toppfart på 100 eller 120 km/h. 
Vagnarna är från början konstruerade för 75 km/ 
h, men har numera en största tillåten hastighet av 
80 km/h. Björn Dalborg menar att man tidigt 
diskuterade hastighetsfrågan, men att man måste 
komma ihåg att Roslags banan har korta stations
avstånd. Därför är toppfarten inte lika intressant 
som tågens accelerations- och retardationsför
måga. Trafiken på Roslagsbanan skiljer sig från 
pendel tågslinjernas, där stationsavstånden är jäm
förelsevis långa och där merparten av resenärerna 
kommer till stationen med buss. Vid Roslags
banan har många resenärer gångavstånd till sta
tionen, vilket givetvis också hänger samman 
med att stationerna ligger tätare. 

Man kan, menar Dalborg, diskutera huruvida 
Roslagsbanans trafikkoncept är riktigt, men tror 
för sin del att man inte hade kunnat ta bort 
varannan station för att höja gånghastigheten. De 
vinster som kunde göras var dessutom så små, att 

de knappast hade varit "kundintressanta", säger 
Björn Dalborg. Hade man i stället satsat på en 
högre andel motoriserade fordon hade tågen fått 
bättre acceleration, men kostnaden för upprust
ning och drift hade blivit avsevärt högre. 

Björn Dalborg vill inte hålla med dem som 
anser att Roslags banan har en för trafikuppgiftema 
överdrivet stor vagnpark. Han medger att det för 
stunden finns överkapacitet, men att denna kom
mer att tas i anspråk under åren framöver genom 
förlängning av vissa tåg. 

Kritiska röster har höjts beträffande de lång
variga avstängningar av trafiken som skett under 
senare år. Sommaren 1996 innebar ett totalstopp 
för tågtrafiken på sträckan Stockholm Ö-Djurs
holms Ösby. Under ett antal månader sysselsat
tes olika arbetslag med att göra omfattande spår
arbeten på Östra stations bangård, där man sam
tidigt bytte kontaktledningsbryggor och kon takt
ledning. Andra större arbeten var relaterade till 
den nybyggda Stocksundsbron, som togs i bruk 
under hösten. De långa trafikuppehållen - av 
behovet framkallade eller inte - riskerar en av
ledning av trafikanter till andra trafikslag, hävdar 
kritikema.71 

Om kvalitetssäkring 
Vid Roslagsbanan är man medveten om kritiken 
mot de senaste årens trafikstörningar och trafik
avbrott. Under Kaj Hagströms tid som Roslags
banechef igångsattes ett kvalitetssäkringsprojekt, 
enligt vilket man försökte nå 98 procent rättidig
het i trafiken,72 en anmärkningsvärt hög siffra. 
Personalen fick omedelbar feedback genom att 
statistiken redovisades i personalrummet. När 
man nådde det stipulerade värdet, ställde led
ningen påföljande dag ut en tårta eller fruktkorg 
till personalen för allas välbefinnande. 

Björn Dalborg noterar att Roslagsbanan under 
det sista året har visat fina värden, vilket SL:s 
beställarorganisation värdesätter högt, eftersom 
man i förlängningen representerar järnvägens 
trafikanter. Det avtal som man hade med SL Tåg 
AB, och som löpte ut 1997, var ett s.k. monopol
avtal som tecknats under övergången till helt fri 
upphandling.Avtalet stipulerade 95 procent rätt
tidighet, men när trafiken från 1998 och framåt 

71. Intervju med Björn Dalborg 1997-03-18. 
72. Tågen får, enkelt uttryckt, vara högst tre minuter sena i 
förhållande till ordinarie ankomsttid vid slutstationen. Pro
centtalet anger hur stor del av tågen som ankommit i "rätt tid" 
enligt definitionen. 
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nyligen upphandlades hade kravet höjts till 96 
procent. Att detta är ett högt värde inses lätt vid 
en jämförelse med tidtabellstroheten vid SL:s 
övriga bansystem.73 Under 1997 nådde Roslags
banan upp till 96,4 procent rättidighet, påpekar 
Kaj Hagström.74 

Men vi vill också ha en målsättning när vi handlar upp 
trafiken som inte är alltför prisdrivande - det får inte 
bli orealistiskt. Vi skall ha minst dagens kvalitet, har vi 
sagt, och en positiv utveckling, som måste gå i rimlig 
ökningstakt. 

Det gäller, enligt Dalborg, att ha en realistisk 
kvalitet som bygger på långsiktig utveckling 
utan att man suboptimerar verksamheten. Björn 
Dalborg delar Kaj Hagströms uppfattning om att 
det viktigaste målet för Roslagsbanan är en hög 
kvalitet i trafiken för att skapa förtroende för 
verksamheten, vilket gör att trafikanterna kom
mer tillbaka. Dalborg medger att Roslagsbanan 
förmodligen tappade litet av sin trovärdighet 
under ombyggnadstiden, när banan var avstängd 
långa perioder och man hade inkörningsproblem 
med den nya materielen. Han tror dock att rese
närerna hittar tillbaka till sitt gamla färdmedel 
relativt snabbt, kanske redan efter en månad. 
Därefter uppstår ett slags "god cirkel" - allt fler 
börjar åka och ryktet om banans förträfflighet 
sprids. 

För framtiden kan man lära av det förflutna, 
exempelvis den alldeles för höga ambitionen i 
1961 års tidtabell, då SJ inte klarade utfästelserna 
till trafikanterna. Björn Dalborg är rädd för att 
historien kan upprepa sig om man inte ser upp: 
Roslags banan bör se till att trafiken fungerar. När 
resandetalet ökar bör man i första hand förlänga 
befintliga tåg hellre än att sätta in flera: 

Redan nu kör vi på 29 minuter från Åkersberga in till 
stan. Det är en bra tid. Det är mycket högre än tunnel
banefart, det närmar sig pendeltågsfart. 

Verksamheten har utvecklats, men man får inte 
glömma bort att stora delar av banan fortfarande 
är enkelspårig, menar Dalborg. Detta är något 
som har betydelse för vad som är möjligt och inte, 
något som både beställare och trafikutövare måste 
tills vidare leva med.75 

73. Tunnelbana 2 (röda linjen) kom under 1996 upp i 90-
91 %, tunnelbana 1 (gröna linjen) har legat på 93 %, pendel
tågen på 91-92 % och Saltsjöbanan på 95 % rättidighet. 
74. Hagström 1998, s. 5. 
75. Intervjuer med Kaj Hagström och Björn Dalborg. 
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Nya investeringar på gång 
Upprustningen av Roslagsbanan är ännu inte 
avslutad. SL kommer att fortsätta räls bytet norrut, 
efter att i en första etapp ha genomförts mellan 
Stockholm Ö och Roslags Näs by, där trafiken är 
tätast och rälerna var mest slitna. Man skall 
bygga nya plattformar och fortsätta med upprust
ningen av banvallen, samtidigt som modernise
ringen av signalsystemet fullföljs. En viktig ny
het på trafiksäkerhetssidan blir automatiskt tåg
stopp, ATC. Med tiden kan det också bli tal om 
att bygga ytterligare en mötesplats vardera på 
sträckorna Roslags Näsby-Vallentuna och Ros
lags Näsby-Åkersberga. Nya mötesplatser be
hövs, eftersom banans återhämtningsförmåga76 

är svag under högtrafiktid, då varje mötesplats 
utnyttjas för tågmöten. En trafikstörning kan i 
värsta fall få konsekvenser ett par timmar framåt. 
Mycket talar därför för ytterligare mötesplatser, 
men problemet är att kunna tillgodoräkna sig 
kvalitetsvinsten. Banan är idag så välfungerande 
att det är svårt att motivera en fortsatt satsning på 
ökad kvalitet. SL kanske hellre väljer att satsar 
pengar på tunnelbanans bansystem 2, där rätt
tidigheten är betydligt sämre. Diskussionen om 
trafikens kvalitet lär dock fortsätta, tror Björn 
Dalborg. 

En annan fråga som osökt kommer upp till 
diskussion gäller hållplaterna utmed sträckan 
Stockholm Ö-S tocksund. Hållplatserna Freskati 
och Universitetet är, enligt SL:s uppfattning, för 
små och skapar tidsförluster för de långväga 
resenärerna. SL vill i stället bygga en ny station 
i höjd med tunnelbanestation Universitetet, där 
man får bekvämt gångavstånd till nordostsektorns 
största arbetsplats - Stockholms universitet -
och samtidigt skapar goda omstigningsmöjlig
heter med tunnelbanan, Roslagsbussarna och 
innerstadsbussarna. Diskussioner pågår med 
Stockholms stad, som intresserat sig för frågan. 77 

En framtida utbyggnad 
till Rimbo? 
En ständigt återkommande fråga i diskussionen 
om Roslagsbanan är en framtida återutbyggnad 
norr om Kårsta. Nedläggningen av trafiken på 
sträckan Kårsta-Rimbo 1980 var närmast en 
teknisk nödvändighet. Banunderhållet hade sku-

76. Förmåga att återhämta sig från en tågförsening så att 
tidtabellen åter kan följas. 
77. Intervju med Björn Dalborg. 



rits ned under flera år och trafiken kunde den sista 
tiden upprätthållas endast med starkt reducerad 
hastighet. Rivningen av spåret påbörjades som
maren 1981 , men som en "framtidsförsäkring" 
behöll Norrtälje kommun banvallen som spår
reservat. Detta var icke fallet när bandelen Rimbo
Norrtälje revs ett decennium tidigare, vilket 
möjligen visar en förändrad attityd till Roslags
banan. 

När spåret till Rimbo revs talade mycket för en 
nedläggning av trafiken på sträckan Lindhol
men-Kårsta, eftersom resandeunderlaget inte 
ansågs motivera tågtrafik, men då vägnätet hade 
för låg standard fick trafikomläggningen skjutas 
på framtiden. Tanken var att tågtrafiken skulle 
upphöra under 1984, men i sista stund gavs 
ytterligare respit. Utredningar visade på att en 
nedläggning borde ske under 1986, då det skulle 
saknas medel för fortsatt drift. Trots detta fort
satte tågen att rulla medan frågan om Kårsta
trafikens framtid utreddes igen, denna gång i 
samband med banans eventuella förlängning till 
Rimbo. År 1989 beslutade landstinget att sträckan 
Lindholmen-Kårsta, som fått förfalla och knappt 
var i trafikabelt skick, skulle rustas upp. Detta 
skedde i början av 1990-taletoch bandelenharnu 
högre standard än den någonsin haft. I samband 
med landstingets beslut om upprustning togs ett 
principbeslut om att järnvägen skulle byggas ut 
till Rimbo.78 Arbetet skulle påbörjas under 1996, 
men sedan dess har landstingets politiska för
samling fått annan sammansättning och i skri
vande stund har inget hänt. 

Kaj Hagström berättar att man från SL Tåg 
ABs sida på sin tid ställde sig positiv till att 
trafikera Rimbo om spåret byggdes ut igen, men 
att problemet låg på investeringssidan. Inom 
SL:s "beställarorganisation", där man studerat 
frågan om en återutbyggnad till Rimbo, har man 
kommit fram till att den investering som krävs 
inte blir räntabel ur samhällsekonomisk syn
punkt. En utbyggnad av tolv kilometer spår med 
tillhörande anläggningar skulle kosta landstinget 
150-200 miljoner kronor. Nyttan av investe
ringen skulle, enligt Björn Dalborg, bli negativ 
därför att SL förväntas tappa kollektivtrafik
resenärer om Rimbotrafiken styrs över från buss 
till tåg. Den nuvarande busstrafiken är så attrak
tiv att tåget inte kan konkurrera med den vad 
gäller restid och standard. Björn Dalborg anser 
att Roslags banans styrka ligger i att transportera 

78. Andersson-Fors 1992. 

många passagerare när behovet är stort. Om 
resmönstret är mer utspritt i mindre volymer 
passar andra färdmedel bättre. Rimbo är, enligt 
Dalborg, inte en plats med vilken SL skall ha 
spårtrafik. Björn Dalborg anser att detta är up
penbart: 

Jag tycker att det här att köra till Kårsta är märkligt, 
egentligen. Men nu är det ett politiskt beslut. Jag 
respekterar det, men ser man på resandeströmmarna 
kan man inte motivera att köra tåg till Kårsta. Vad vi 
är duktiga på är att köra stora trafikantmängder, till 
exempel till Vallentuna, till Åkerberga. Det är där 
banans styrka sitter. Det ser vi ju - det är där vi får 
trafikanterna, det är där det ökar !79 

Det tycks i dagsläget vara svårt att motivera ett 
nytt spår till den forna järnvägsknuten Rimbo. 
Tågen får kanske även i fortsättningen vända 
"mitt ute i skogen", i den lilla orten Kårs ta - en 
god illustration av hur politisk taktik och ratio
nell trafikplanering inte alltid går hand i hand. 

Epilog 
Hösten 1997 stod det klart att Roslagsbanan 
skulle få en ny trafikentreprenör från och med 
1998. Linjebuss anbud hade segrat i konkurren
sen med den tidigare trafikutövaren SL Tåg AB, 
SJ(!) och Swebus. De nya förhållandena ledde 
till en omstrukturering av SL och två av de 
tidigare dotterbolagen, SL Lidingö Trafik AB 
och SL Tåg AB, har upphört med sin verksamhet. 
För det senare bolaget skedde detta den 7 januari 
1998. Lidingöbanan och Saltsjöbanan, vilka tidi
gare drevs av SL Tåg, har gått över till SL 
Tunnelbana AB och Lidingöbussarna till SL 
Buss AB.80 

79. Intervju med Björn Dalborg. 
80. Hagström 1998, s. 4. 
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Karolina Kolb 

Stationshus i Danderyd 

Artikeln är en förkortad version av en C-uppsats 
i konstvetenskap vid Stockholms unversitet 1993. 

Stationshus har en viktig uppgift som järnvägens 
ansikte utåt, och de är också det första som 
trafikanten kommer i kontakt med när han gör en 
tågresa. Järnvägsstationer har därför i alla tider 
väckt stort intresse, och det har resulterat i god 
arkitektur. 

Dock har det inte alltid sett ut så utmed Ros
lagsbanan. När järnvägen byggdes uppfördes 
små enkla, schablonmässiga stationshus. De var 
menade som provisorier men blev ofta kvar länge 
på grund av de dåliga ekonomiska förutsättning
arna. Enligt Stockholm-Rimbo Järnvägs AB:s 
kalkyl för åren 1872-1905 hade 106 000 kr av 
hela budgetens 1 674 000 använts till husbygg
nad. Ett stationshus i trä kostade enligt kalkylen 
6 000 kr. Enligt ett styrelseprotokoll från våren 
1884 beslutades att stationshusen skulle byggas 
av den minsta typen, samt att man skulle förenkla 
deras ornering. 

Husen uppfyllde ej de bekvämligheter som 
krävdes för trafikens skötsel och trafikanternas 
trivsel. Man vände sig då till "framstående trafi
kanter" med en förfrågan om de var villiga att 
betala extra för att få dessa bekvämligheter. Det 
står inte närmare angivet vad bekvämligheterna 
skulle omfatta, men det kan tänkas ha varit belys
ning, uppvärmning eller bänkar att sitta på. 
Trafikanterna själva skulle alltså påverka bygg
nadsstandarden genom att betala en del av bygg
kostnaden. I Viktor Ståhles Roslagens Järnväg
ars historia står att läsa: "För Rö station hade herr 
E.G. Boström bidragit med 1000 kr, herr S. 
Nordström med 100 och Elfling med 100 kr för 
att få ett tredje klassens stationshus med tillbygg
nad uppfört." 

Roslags banans stationshus är i allmänhet upp
förda i två plan före 1930-talet och därefter i ett 

plan. Materialet är i huvudsak trä, med liggande 
eller stående panel som målats i ljusa färger. 
Under senare moderniseringar har dock flera av 
husen fått puts. Planutformningen är genom
gående enkel och symmetrisk. Husen har ofta 
försetts med en frontespis, ibland med fönster 
mot järn vägsspåret. 

Den vanligaste takformen är sadeltak som be
lagts med tegel eller plåt. Husen har idag inte 
någon utsmyckning, men enligt gamla fotogra
fier hade en del av de äldre husen utsmyckning i 
trä på takgavlarna. Detta har alltså tagits bort 
senare. Ett typiskt exempel på Roslagsbanans 
stationshus är det vid Lindholmen. Det har en 
enkel planform, plåtbelagt sadeltak, frontespis 
med fönster mot spåret och ljus stående träpanel. 

Förr var det vanligt att personal bodde i stations
husen. De större av dem inrymde vanligtvis vänt
hall, bagageutrymme, expeditionsrum och andra 
tjänstelokaler i bottenplanet. Övervåningen kunde 
inrymma en inredd bostadsdel för personal, van
ligtvis stationsföreståndaren. Levnadsstandarden 
var låg och man bodde trångt, men trots detta var 
anställning vid järnvägen mycket eftertraktad. 

De mindre stationerna hade personalbostad, 
tjänstelokaler och allmänna utrymmen i ett och 
samma plan. Dessa utrymmen blev så småningom 
otillräckliga, och det hände att man byggde till en 
våning som tjänstebostad. Postexpeditionen för
lades ofta till stationen vilket förvärrade bristen 
på utrymme. 

År 1936 genomfördes omfattande ombyggna
der och moderniseringsarbeten på flera av sta
tionshusen. Bland annat sammanslogs andra
och tredjeklassväntsalarna till en medan bagage
och expeditionsutrymmena utökades. Tidigare 
hade man haft uppvärmning med kaminer, men 
nu började man installera centralvärme och på en 
del stationer även varmvatten. Man renoverade 
många stationshus genom att helt enkelt klä in 
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väggar och tak med masonitplattor och måla dem 
i ljusa färger. 

Golven belades med klinkerplattor. Försök 
med ekparkett gjordes, men det visade sig oprak
tiskt ur renhållningssynpunkt. Lysrör var en ny
het i stationshusen. Även personalbostäderna 
genomgick renoveringar under 1930-talet. 

I Danderyds kommun ligger hållplatser och 
stationer mycket tätare än någon annanstans längs 
Roslags banan. Det beror på att Djursholms borna 
själva byggde och bekostade sin järnväg och 
kunde placera hållplatser så tätt som det beha
gade dem i Sveriges första villastad, som redan 
vid denna tid började förtätas. I kommunen finns 
fyra stationshus: Stocksund, Djursholms Ösby, 
Djursholms Ekeby och Sveavägen. Stocksund 
miste sin järn vägskontakt vid linjeomläggningen 
över Stocksundet. Ösby och Ekeby ligger utmed 
huvudlinjen motLindholmen och Österskär, men 
har inte kvar sin ursprungliga funktion utan an
vänds som bostäder och förvaringslokaler. Svea
vägens stationshus ligger vid den numera ned
lagda Eddalinjen och används idag dels som 
butikslokal, dels som bostadslägenhet. 

Under järnvägens första period fanns ett sta
tionshus vid Framnäsviken, som under en period 
var ändstation vid Eddavägslinjen. Enligt foto
grafier var huset av trä i två våningar och mörk
målat med vita detaljer. Jag behandlar inte detta 
hus eftersom det inte finns kvar. 

Stocksunds station 
Vid Stocksunds station fanns ursprungligen en 
annan byggnad än den som står där i dag. Det 
första stationshuset uppfördes 1885, då Stock
sund ännu inte var station utan endast hållplats. 
Snart började dock huset användas som perso
nalbostad. 

Äldre fotografier visar en byggnad i två plan, 
utförd i trä och målad i mörk färg med vita 
knutbräder och fönsterfoder. Arkitekturen var 
enkel, med rektangulär planform, och byggna
den var helt utan ornamentik och dylika detaljer. 
Med tanke på det ekonomiska läget under tiden 
för uppförandet gjordes alltså huset så enkelt och 
billigt som möjligt. Det låg väster om spåren 
medan dagens stationshus ligger på deras östra 
sida. Det gamla stationshuset stod kvar ända in på 
1960-talet. 

År 1904 ritades ett nytt stationshus av arkitek
ten Sigurd Cronstedt. Året därpå började bygg
naden uppföras. Cronstedt är även upphovsman 
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till flera av de väntkurer som jag senare skall 
behandla. 

Stationshuset, som uppfördes i två plan av trä, 
med källare och oinredd vind, utformades som en 
bostadsvilla i nationalromantisk stil. I mitten av 
seklet målades det ljusgult med gröna detaljer, 
men i dag har det återfått sina ursprungliga fär
ger. 

Liksom "villaarkitekturen" är även den oregel
bundna planformen ovanlig för ett stationshus. 
Husets omgivning skiljer sig från övriga station
ers genom den kuperade tomten med lummig 
grönska som ramar in huset och gör det än mer 
likt en villa. 

Stationshusets villaarkitektur, dess oregel
bundna planform och dess läge i naturen bidrar 
tillsammans med fönsterornamentiken och trä
fjällspanelen till husets nationalromantiska utse
ende. 

Bottenvåningen 
Bottenplanet var när stationen brukades indelat i 
tre mindre delar: den för allmänheten tillgängliga 
delen, personalens arbetslokaler och en enklare 
bostadsdel för personal. 

Allmänhetens del inrymde en väntsal. Ett stort 
expeditionsrum med tillträde från personaldelen 
var centralt placerat. Förutom av nämnda ex
peditionsrum utgjordes personalens arbetsloka
ler av bagagerum, vaktrum och ställverksrum 
med tillhörande förstuga. 

Den lilla personalbostad som låg och även idag 
ligger i direkt anslutning till stationshuset utgörs 
av ett rum och kök. Lägenheten har en samman
lagd yta av knappt 45 m2

• Takhöjden i bottenpla
net är låg. Väggarna är på flera ställen klädda 
med pärlspont. Någon dekorativ utsmyckning 
förekommer inte. 

Huset har två murstockar som är placerade 
centralt i byggnaden. Kakelugnar utgjorde san
nolikt den enda värmekällan. Rummen på denna 
våning har på flera ställen avfasade hörn - se 
exempelvis övergången mellan väntsalen och 
expeditionsrummet. Anledningen till att hörnen 
fasades av var troligen att man ville utnyttja 
rumsytan på bästa sätt och ge en öppnare passage 
mellan rummen. Detta ger också en estetiskt 
bättre lösning. WC fanns inte, istället användes 
ett avträdeshus på tomten. 

Väntsalen används numera som förrådslokal. 
Personalbostaden i bottenvåningen, ursprungli
gen ett rum och kök, har efter att vaktrummet 
införlivats utökats till två rum och kök. 



Stocksunds station, fasad mot väster. Samtliga foton Karolina Kolb 1993. 

Övriga plan 
Hela övervåningen upptas av en bostad som har 
en total yta av 99 m2. Lägenheten består av tre 
rum och kök, varav ena rummet är en stor sal på 
cirka 30 m2• Från salen som vetter mot öster 
hänger en balkong. 

Lägenheten hade förr två entreer, en på norra 
fasaden med en utvändig trappa och en invändig 
centralt placerad, som ledde ner till bottenplanet 
och den förstuga som finns i anslutning till ställ
verket och vaktrummet. Den invändiga används 
inte längre. 

Lägenheten har idag samma planlösning som 
vid sekelskiftet, med undantag för den invändiga 
trappan, och naturligtvis har bad och WC instal
lerats. Tyvärr har vardagsrummets kakelugn och 
kökets vedspis tagits bort vid en renovering i 
mitten av seklet. Man tog då även bort den 
träpanel som klädde väggarnas nederdel. Flera 
spegeldörrar från sekelskiftet finns kvar men 
vissa är övertäckta med masonit. 

Om källarvåningen finns inte mer att säga än 
att endast cirka hälften har använts. Resten är 
outgrävt. En dörr finns på östra fasaden. Den 
oinredda vinden har litet vackert fönsterband 
mellan takets två skorstenar. 

Fasader 
Stationshuset är utvändigt beklätt med liggande 
träpanel i båda våningarna. Det var under en 
period målat i ljusgul färg, med gröna knutbräder 
och fönsterfoder. Husgrunden är av natursten. 

Huset består av en större undervåning och en 
mindre övervåning, med valmat sadeltak överst 
och ett runtomgående pulpettak kring under
våningen. Konstruktionen påminner om säteri
tak men kan ej benämnas så, eftersom det är en 
hel bostadsvåning mellan takplanen. 

Från öster, stationsbyggnadens baksida, har 
huset karaktär av bostadsvilla, vilket det ju alltid 
till hälften har varit. Partiet mellan de två tak
planen har försetts med en frontespis och på den 
finns en balkong. 

En dörr är placerad till vänster i bottenplanet. 
Den var ursprungligen köksentre till personal
bostaden- en spegeldörr med en rad av fyra små 
fönsterrutor ovanför. De ursprungliga ritning
arna hade inget tak ovanför dörren, utan detta har 
tillkommit senare och är utformat som ett skärm
tak, stött på två pelare och belagt med tegel. 

Fasaden har i bottenplanet två stora fönsterpar 
på mitten och ett liknande fönsterpar till höger. 
Det högra fönsterparet är symmetriskt placerat i 
förhållande till köksdörren. Strax till vänster om 
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denna finns ett speciellt litet fönster som ter sig 
högt därför att det är så smalt. Balkongdörren på 
övervåningen flankeras av två större fönster. 
Samtliga större fönster är småspröjsade. 

Fasaden mot söder delas av de två takfallen, 
och man kan tydligt se var de olika vånings
planen finns invändigt. Mellan de två takfallen 
har fyra större fönster placerats symmetriskt två 
och två. I bottenplanet finns två större fönster på 
varsin sida av fasadens mitt. Längst till höger 
finns ett fönster av samma smala lilla typ som på 
östfasaden. 

Den vänstra delen består av ett utskjutande 
burspråk i bottenplanet. En rada v små fönster har 
placerats runt om denna utbyggnad. Liksom på 
övriga fasader är dessa fönster småspröjsade. 

Norra fasaden domineras av den trappa som 
leder upp till andra våningen längs fasaden. På 
denna sida finns pulpettaket endast ett par meter 
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på fasadens vänstra del. Bottenvåningen har en 
dörr som leder ut från väntsalen. Övervåningen 
har getts en dörr till vänster om husets mitt, dit 
den stora trappan leder. Den är entre till den 
bostadsdel som var tänkt redan från början. 
Övervåningens ljusinsläpp utgörs av fyra små 
smala fönster samt ett större mer ordinärt. Ett av 
de fyra små är ett blindfönster men har ej alltid 
varit det. Den utskjutande hömbyggnaden till 
höger blir en mittrisalit från norrsidan sett. 

Den västra fasaden, som vetter mot järn vägs
spåren, har getts ett helt annat utseende än de 
övriga tre som ju ger sken av bostadsvilla. Den är 
enklare och striktare till utformningen och utan 
direkta oregelbundenheter i fasaden. Dock präg
las den av nationalromantiska stildrag som var 
vanliga vid tiden för uppförandet. 

De två takplanen delar huskroppen mellan 
våningsplanen. Övervåningen har på ursprungs-

Stocksunds 
station 1904, 

fasad mot norr 
respektive söder 
(nästa sida). SL 

Bansystem, 
Ritningsarkivet. 
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ritningen endast ett mycket litet fönster, placerat 
på mitten. Idag finns ett större fönster till vänster 
om detta. 

U ndervåningen har fem större fönster i en lång 
rad på mitten. Högra delen av västfasadens bot
tenvåning upptas av ställverkets burspråks
liknande utbyggnad. Denna är försedd med ett 
fönsterband runt om på alla sidor. En dörr strax 
till vänster om denna utbyggnad leder in till 
ställverk och vaktrum. 

Vänstra delen av fasaden upptas av en risalit i 
två våningars höjd, med rundad överkant. På 
risaliten finns väntsalens entredörr, och dess övre 
del en klocka och en skylt med stationsnamnet. 
Risalitens placering på norra och västra fasa
derna utgör en tydlig hörnmarkering. Järnvägen 
och landsvägen möts i denna knutpunkt men i 
olika plan, vilket torde ha gett anledning att 
markera detta hörn med klockan och stations
namnet så att de kan ses från både vägen och 
banan. 
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Ornamentik och detaljer 
Stocksunds station har getts en nationalroman
tisk karaktär. Det mest iögonenfallande som får 
oss att tänka på sekelskiftets typiska arkitektur är 
nog den nordvästra fasadhörnan, vars utskju
tande risalit är beklädd med träfjäll på övre delen. 
Träfjällen var en detalj som förekom i den na
tionalromantiska arkitekturstilen. De brukade 
finnas på de mest stiltypiska villornas fasader. 

Som tidigare nämnts finns det ett par små 
smala fönster, ett vardera på fasaderna mot söder 
och öster. På de ursprungliga ritningarna har de 
ornamentik i jugend-nationalromantisk stil i sin 
nederkant. 

Husets ornament ser idag något annorlunda ut 
mot ritningarna, och de lodräta foderbräderna 
har gjorts något längre i nederkanten. Det ligger 
nära till hands att anta att de aldrig blev utförda så 
som på ritningen, utan att de som finns är de 
ursprungliga. För detta talar att den befintliga 
ornamentiken har en utformning som var vanlig 
vid tiden för husets uppförande. 
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Västra fasadens entretak har ett stödben. Det 
har getts en rik ornering med djup relief på alla 
sidorna. Balkongräcket i öster har enligt rit
ningen skurits dekorativt. Idag är detta räcke 
utbytt mot ett slätt, modernt. Balkongen har tre 
konsoler som utgörs av balkar lagda i storleks
ordning. Utförandetliksomsjälvaidenärnational
romantiskt. 

Samma fasads utskjutande frontespis hade en
ligt ursprungsritningarna från 1904 på nocken en 
stiliserad fågelskulptur, som numera är borta. 
Idag återstår endast underdelen som fågeln satt 
på. 

Djursholms Ösby station 
När järnvägen var nybyggd 1885 passerade man 
förbi Ösby som då var rena landet. Ösby blev 
station senare än både Stocksund och Djurs
holms Ekeby. Man kunde då inte ana att stationen 
längre fram skulle bli en knutpunkt i järnvägs
nätet och till och med under en tid vara Sveriges 
tågtätaste station. 

Det första stationshuset uppfördes 1891 av 
Djursholms AB och var ett trähus i två våningar, 
målat i mörk färg med vita knutbräder och fönster-

Djursholms Ösby station 1923. SL Bansystem, 
ritning sarkivet. 
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Djursholms Ösby station, takfot. 
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Djursholms Ösby station, 
fasad mot öster respektive 
norr. SL Bansystem, Rit
ning sarkivet. 

foder. År 1907 byggdes ett separat bostadshus åt 
stationens personal. Det innehöll tre lägenheter 
om vardera fyra rum och kök. 

1923 började ett nytt stationshus uppföras efter 
ritningar av baningenjör Hj. Ekholm. Det gamla 
stationshuset byggdes då om till bostad och flyt
tades en bit. Även 1923 års stationsbyggnad 
uppfördes i trä, men i en våning och med oinrett 
vindsutrymme. Ingen tjänstebostad förlades dit. 
S tationshuset har en ovanlig placering, mitt bland 
alla spåren. 

Enligt gamla fotografier var huset målat i en 
mörk färg, med vita detaljer. Vid mitten av seklet 
målades det ljusgult, som det är idag. Det var 
sannolikt då som knutbräder och fönsterfoder 
färgades olivgröna. Stationen har stående lock
brädspanel på fasadens nedre hälft medan i 

fönsterhöjd träpanelen är av enkel, slät typ, också 
den stående. 

Huset har stora fönster som tidsenligt var små
spröjsade. Dock är inte alla det idag. Taket är 
belagt med rött, dubbelkupigt tegel som idag är 
nästan mörkbrunt av ålder. Varje takfot är utfor
mad som en liten volut. 

Planen har formen av en rektangel sammansatt 
med en oktogon. Oktogonen rymmer väntsalen 
medan rektangeln innehåller övriga lokaler. Den 
oktogonformade planformen återfinns inte hos 
något annat stationshus längs Roslags banan, men 
SJ stationshus i Sparreholm på Västra stambanan 
hade en liknande planlösning i väster. 

I början av 1950-talet byggdes stationshuset 
om. Dessförinnan bestod dess rektangelformade 
del av expeditionsrum, bagagerum, stinsexpedi-
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tion och personalrum. De tre förstnämnda hade 
en gemensam entre på norra fasaden. I entren 
fanns en spegeldörr med ett småspröjsat spegel
glas. Ett sirligt utformat SRI-monogram prydde 
förr fasaden ovanför dörren. 

Personalrummet hade och har än idag en egen 
ingång på västfasaden. Väntsalens entre fanns 
ursprungligen på en av oktogonens sidor, något 
till höger om södra fasadens mitt. På andra sidan 
fanns en kiosklucka symmetriskt placerad. Idag 
är entren och luckan borta. 

I och med om- och tillbyggnaden företogs en 
utvidgning med cirka 35 m2 åt norr, vilket ledde 
till att personalrum, stinsexpedition, bagagerum 
och expeditionsrum blev större. Expeditionen 
delades i biljett- och tågexpedition. Relä- och 
ställverksrum byggdes till. Väntsalen minskades 
däremot och den tidningskiosk som tidigare fun
nits i ett av dess hörn försvann. Väntsalens entre
dörrflyttades från höger till mitten av oktogonens 
sydsida. Denna dörr från 1950-talet är panel
klädd och försedd med ett fönsterglas. 

Bagagerummets entre utgörs av ett par gamla 
fina spegeldörrar. På taknocken mot söder kan 
man beskåda en vindflöjel i plåt med SRJ mono
gram sirligt utfört. 

Idag används stationen dels som förråd, dels 
som tryckerilokal. 

Djursholms Ekeby station 
Stationen Djursholms Ekeby hette tidigare Djurs
holms Danderyd och dessförinnan bara Djurs
holm. 

Vid banans start 1885 var stationen den första 
efter Stockholm östra. Stocksund och Ösby var 
ännu så länge bara hållplatser. Redan innan hös
ten 1885 var ett stationshus färdigbyggt. Det var 
av trä i två våningar och klätt med liggande panel. 
Enligt gamla fotografier var huset från början 
mörkrött med vita knutbräder och fönsterfoder. 
Huset har en total yta på cirka 130 m2

• 

1907-09 byggdes stationshuset ut åt norr med 
ytterligare cirka 120 m2• Även utbyggnaden var 
i två plan. Det innebar en möjlighet att inrymma 
även kiosk, två lägenheter, väntsal, ställverk, 
expeditions- och relärum. 

Någon gång mellan 1920 och 1948 målades 
byggnaden ljusgul med vita detaljer. Mellan 1942 
och 1952 skedde en rad mindre ombyggnader 
såsom flyttning av innerväggar, igensättning av 
fönster etc. På 1940-talet stängdes kiosken och 
väntsalen för att användas som förråd. Först 1970 
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införlivades de i en lägenhet på bottenvåningen. 
Samtidigt skrapades den gamla kakelugn som 
fanns i den före detta väntsalen fram. Den har 
mörkgrönt kakel och står nu i bottenvåningens 
vardagsrum. 

Bottenvåningens lägenhet upptar nu hela denna 
våning, med undantag för ett litet relärum på 2 m2 

som disponeras av SLJ. Övervåningen är alltjämt 
bostad, idag två separata lägenheter. Byggnaden 
har två sadeltak ställda vinkelrätt mot varandra. 
Taken som för tankarna till villaarkitektur är 
belagda med rött dubbelkupigt lertegel. Huset 
har relativt stora fönster, idag utan spröjs. Huset 
har i exteriören en klar uppdelning i privatbostad 
och stationshus. Den fasad som vetter mot järn
vägen (öster) har utseende av stationshus. Fasa
den är enkel och fri från oregelbundenheter med 
endastettparfönsteri bottenvåningen. Ett skärm
tak sträcker över halva fasaden, och under det 
finns en dörr. Fasaden som vetter mot väst och 
villasamhället Ekeby har getts ett helt annat 
utseende. Man har till och med svårt att tro att det 
är samma byggnad om man ser en fasad i taget. 

Bostadsfasaden är mer oregelbunden än övri
ga. Bland annat en utvändig trappa och en front
espis bidrar till den ökade livfullheten. På ett 
utomordentligt sätt har husets passats in i sin 
miljö med stations- och villafasad åt varsitt håll. 
Idag är hela huset omgjort till privat bostads villa, 
men tecken från tiden som stationshus finns 
alltjämt. På norra gaveln kan man se karmarna 
från en kiosklucka som nu är ett fönster. Skärm
taket från östra fasaden kryper runt hörnet och 
även in på bostadsfasaden. 

Sveavägens station 
Sveavägens stationshus byggdes 1901 enligt 
Ståhle. Det är dock möjligt att en tidigare bygg
nad funnits. En markering för stationshus finns 
med på 1896 års karta, däremot ej på en karta från 
1890. Däremellan saknas dokumentation. Det 
hus som finns idag ligger utmed den nedlagda 
Eddalinjen och används numera som butikslokal 
(antikaffär) och två bostadslägenheter om var
dera ett rum och kök. 

Ursprungligen var stationshuset och godsmaga
sinet två skilda byggnader. De sammanbyggdes 
1917 för att ge större lokaler, vilket resulterade i 
den assymetriska planutformning som huset har 
idag. 

År 1946 gjordes en fullständig modernisering 
och renovering av hela huset. Det skedde i den 
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Framnäsvikens väntkur. Sigurd Cronstedt 
1917. 
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funktionalistiska anda som rådde under 1940-
talet. Väntsalen försågs då med stora fönster mot 
söder och ett stort glasparti med dörrar mot 
järn vägsspåret i norr. Väntsals golvet belades med 
plattor av okänt material. Den befintliga försälj
ningskiosken gjordes ljusare och rymligare sam
tidigt som förråds- och godsrum inrättades. Två 
befintliga bostadslägenheter moderniserades. 
Slutligen försågs hela huset med mörkgul puts 
utvändigt. 

Idag ser huset i stort sett ut som det gjorde efter 
1940-talets renovering. Det har sarnrna mörk
gula puts och bruna fönsterkarmar och dörrar. 
Till och med trappräcket i järnsmide och lamp
hållarna är desarnrna. 

Byggnadens tak är belagt med plåt, och mot 
järnvägsspåret sticker ett skärmtak ut, vinklat 
snett uppåt på ett sätt som för tankarna till 1940-
talets tak på bensinstationer och biografer. 

Troligtvis är den lilla stugan cirka tio meter 
väster om stationen en garnrnal tvättstuga som 
tillhört bostaden. Den är klädd med liggande 
mörkgul panel. De tre dörrarna och fönsterkarmar
na är mörkbruna. Sadeltaket har rött lertegel. 

Väntkurerna 
Väntkurer fanns det gott om längs spåren. Inom 
Danderyds kommun fanns det som mest inte 
mindre än 17 hållplatser med kurer. 

Väntkurerna var av två olika typer. Den märk-
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ligaste varianten är ritad av Sigurd Cronstedt i 
nationalromantisk stil. Den är av mycket hög 
konstnärlig kvalitet, uppförd i trä och målad i 
ljusa klassiska färger. Totalt elva väntkurer var 
av Cronstedtmodellen: Bråvallavägen, Stockby, 
Långängstorp, Vendevägen, Östberga, Altorp, 
Auravägen, Germaniavägen, Eddavägen, Fram
näsviken och Restaurangen. 

Idag finns fem av de elva Cronstedtkurerna 
kvar medan de övriga är rivna.Av de återstående 
står tre på sin ursprungliga plats längs spåret och 
används fortfarande, nämligen Bråvallavägen, 
Vendevägen och Östberga. De andra två beva-
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Väntkur vid Djursholms torg, flyttad från Germaniavägens hållplats. 

rade är Germaniavägens och Eddavägens kurer, 
som är renoverade och flyttade till andra platser 
inom kommunen. 

Den andra typen av väntkurer var av enklare 
modell, också de i trä men målade i mörka färger. 
De hade inga utmärkande stildrag och någon 
konstnärlig utsmyckning förekom inte. Idag finns 
inga av dem kvar på sin forna plats. Vikinga
vägens och Bragevägens hållplatser hade kurer 
av denna typ som såldes till museiföreningen 
U ppsala-Lenna. Dessa mer spartanskt utformade 
kurer behandlas inte vidare. 

De elva Cronstedtkurerna är uppförda efter en 
och samma ritning. Utifrån den har de varierats 
ytterst litet. 

Kurerna har en yta av knappt 23 m2 (7 ,35 x 
3, 10). Väggar, golv och innertak är av trä, liksom 
de väggfasta bänkar som löper runt tre av väg
garna. Utvändigt finns stående lockbrädspanel. 
Sadeltaket är belagt med tvåkupigt rött lertegel. 

Alla kurer utom en har en gul bottenfärg, med 
detaljer såsom SRJ-monogrammen och gavel
sprången i avvikande färg. Den gula nyansen kan 
variera något från kur till kur. Undantaget är 
Östberga hållplats som idag är målad i mörkbrunt 
med vita gavelsprång och monogram. 
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Kurens öppning är placerad på framfasadens 
mitt, utan karmar eller glas. Omfattningarnas 
rika utsmyckning för tankarna till de fornnordi
ska "eldhusen" som hade rikt ornerade dörr
omfattningar. Eldhusen anses som den viktigaste 
utgångspunkten för den svenska allmogens 
bos tadsarki tektur. 

Överst på omfattningarna finns en kort fris 
med utskurna mönster. Mönstren är geometriska, 
stiliserade former. De blev i praktiken utförda 
enligt figur a men är på ritningarna utformade 
som figur b. Båda dessa typer kan härledas till det 
fornnordiska formspråket, till exempel tors
hammaren och det likarmade korset som ofta 
förekom under medeltiden. Eftersom arkitektu-

Ornamentik a-d med anknytning till vänt
kurerna. 



ren vid sekelskiftet präglades av det national
romantiska stilidealet faller sig detta samband 
naturligt. 

Det stiliserade SRI-monogrammet i trä finns 
på fyra ställen i varje kur. Ett monogram har 
placerats högst upp på varje gavel, de andra 
under fönsteröppningarna. Monogrammen är 
målade i från bakgrunden avvikande färg. Bok
stäverna SRJ har sammanflätats så att J är delar 
av S och R. Vid en hastig blick ser det ut som om 
det står endast SR, men vid närmare studium 
framträder även J mellan de andra bokstäverna. 
Sammanflätningen av bokstäverna kan även den 
härledas till den fornnordiska ornamentiken. Det 
var då vanligt att man gjorde ihopslingrade or
mar, andra utdragna djur och även skrivtecken 
som sammanflätats kring varandra eller sig själva. 

Stolparna på varsin sida om kurens öppning är 
avfasade på insidan. Exakt samma form har jag 
funnit i Carl Larssons tavla "Midvinterblot", 
som skall föreställa 900-tal och är samtida med 
kurerna. Formen återfinns där på ett par släd
medar. Varje kur hade en kambräda ovanpå tak
åsen. På dess mitt finns en upphöjning med 

Dekorationer på väntkursöppning. 

hållplatsens namn. På ett par av väntkurerna 
finns denna kambräda inte kvar. 

På en ritning från 1926 har takfoten stiliserade 
drakhuvuden i ändarna på framfasaden. Idag 
finns dock inga av dem kvar. Enligt denna ritning 
skjuter de två drakhuvudena ut cirka 80 cm på 
varje sida. Drak-och ormmotiv var vanliga under 
den nordiska forntiden, särskilt då på runstenar
na där de är hårt stiliserade och hopslingrade. 
Kurernas drakhuvuden kan nog härledas till 
vikingaskeppens drakhuvuden, som placerades i 
fören på samma utskjutande sätt. 

Långängens, senare Långängstorps, hållplats i 
Stocksund, som hade en av Cronstedts kurer, 
byggdes om någon gång under seklets andra 
fjärdedel. Man minskade då den stora öppningen 
till en vanlig dörrs storlek. Fönsteröppningarna 
förstorades och spröjsade glas sattes in i de 
tidigare tomma öppningarna. En kiosk till byggdes 
på västfasaden och fick samma ljusgula lockbräds
panel som väntkuren. Taket kläddes med plåt. 
Kiosken var en egen byggnad men sammanfogad 
med väntkuren. När Långängslinjen lades ner 
1966 revs båda byggnaderna. 

Till hållplatsen Vendevägen, som tidigare hette 
Parkvägen, finns ett ritningsunderlag på tillbygg
nad av en försäljningskiosk. Den skulle göras i 
direkt anslutning till kuren och få exakt likadan 
fasadpanel och taktegel. Projektet blev emeller
tid aldrig genomfört. 

Sigurd Cronstedt 
Greve Sigurd Cronstedt (1869-1958), som var 
bosatt på Haga, är arkitekt till Stocksunds station 
och väntkurerna längs Djursholmslinjerna. Hans 
far var generaldirektör för SJ vilket lär ha påver
kat honom och hans intresse för järnvägen. Han 
var mycket engagerad i Roslagsbanan och dess 
byggnader. På flera SRI-sammanträden yttrade 
han sig i olika frågor. 

Förutom stationshusen och väntkurerna har 
Cronstedt ritat Mörby vagnhallar, som ligger 
mellan stationerna S tocksund och Mörby. Denna 
verkstad uppfördes under 1910-talet helt i rött 
tegel. Den utgör en viktig del av Roslags banornas 
byggnadsbestånd och är ett utmärkt exempel på 
Cronstedts intressanta industri- och verkstads
arkitektur. Byggnaderna på verkstadsområdet är 
idag K-märkta. 

Cronstedts verksamhet sträckte sig dockmycket 
längre än till jämvägsbyggnader. Flera bostads
hus som han ritat i Djursholm är utmärkta exem-
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pel på sekelskiftets villaarkitektur. En av de bästa 
är i mitt tycke den på Y sätervägen 7, en av Djurs
holms mest utpräglade jugendvillor, ritad 1904. 
I villan förekommer samma formspråk som i 
Stocksunds station som han ritade samma år. 
Den risalit som finns mot nordväst på stationen 
haren rundad överkant i jugendstil. Exakt samma 
mjuka runda överkant finner man på en front
espis till Y sätersvägens villa. Även andra detal
jer, såsom balkongernas konsoler, är lika utförda 
på båda byggnaderna. 

Som arkitekt spände Cronstedt över ett stort 
område. Han ritade förutom villor även skolhus, 

badhus, hotell, sjukhus, ridhus, kyrkor, fabriker 
och alltså järnvägsstationer. Till 1901 års indu
striutställning i Gävle ritade Cronstedt ett antal 
intressanta och tidstypiska byggnader. Ett pro
jekt som han var inblandad i var en stads plan över 
Mörby tjänstemannasamhälle invid järnvägen i 
Stocksund. År 1916 ledde han restaureringen av 
Ulriksdals slott. 

Detta är bara ett axplock av allt som Sigurd 
Cronstedt ritade under sina verksamma år. Det är 
min förhoppning att han kommer att uppmärk
sammas mer än hittills. Det förtjänar han verkli
gen. 

Man kan inte påstå att Sveavägens stationshus utformades i Cronstedts anda. 
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Gösta J. Carl son 

Stockholm-Rimbo Jemvägs AB 1886--1905. 
En studie i redovisningsprinciper 

Mycket har skri vits om Roslags banan under årens 
lopp, om dess tillblivelse, om dess uppbyggnad, 
om dess utveckling, om invigning av nya ban
sträckningar, om dess betydelse för människor 
och näringsliv i bygder som den trafikerar eller 
har trafikerat och om oundvikliga nedläggningar. 

Med denna uppsats försöker jag komplettera 
bilden med aspekter på den redovisningstekniska 
sidan av järnvägsrörelsen, om utfallet av verk
samheten. 

Undersökningens syfte 
När jag skrev artikeln hade den föregåtts av en 
studie som jag gjort, och som jämförde järnvägs
redovisningen i Förenta staterna och i Sverige 
under järnvägarnas begynnelseskede. Därvid 
framkom att tillkomsten av de stora järnvägs
företagen i USA under senare delen av 1800-talet 
medförde en revolution inom bokförings- och 
redovisningsområdet. Nästan all den grundläg
gande tekniken inom modern redovisning och 
bokföring utvecklades inom de stora amerikan
ska järnvägsbolagen under 1850- och 1860-ta
len. Det skulle dröja trettio eller fyrtio år innan 
övriga sektorer inom näringslivet nådde samma 
utvecklingsstadium. 1 

Denna anmärkningsvärda utveckling till trots 
syntes synsättet på avskrivningsproblemen i kost
nadsredovisningen ha varit mindre utvecklat. 
Avskrivningar på anläggningstillgångar såsom 
mark, stationsbyggnader och banor, det vill säga 
de mest kostnadskrävande investeringarna, före
kom icke. I stället bokförde man ersättnings
investeringar som operativa kostnader. Tillgångs
kon tona debiterades eller krediterades endast när 
nya anläggningar tagits i bruk respektive när 

1. Alfred D. Chandler jr, The Visible Hand, Harvard 
University Press, 1977, s. 109-121. 

existerande blivit sålda eller utrangerade. 
Självfallet blev det med sådana redovisnings

metoder ytterligt svårt att bedöma det verkliga 
utfallet av verksamheten förutom att det icke 
gick att få några säkra indikationer på hur mycket 
kapital som investerats, eftersom en stor del av 
investeringarna hade bokförts som omkostnader. 
Följden blev att många företag lämnade utdel
ningar av vinster, som endast var skenbara och 
hade uppkommit genom underlåtna avskriv
ningar. Företeelsen var icke heller ovanlig i Eng
land, där denna redovisningsmetod framhållits 
vara en bidragande orsak till flera konkurser 
bland järnvägsföretag. 

I Sverige kom järnvägsbyggandet i gång se
nare. Först vid 1856/58 års riksdag beslöts slut
giltigt att stambanenätet skulle börja byggas. De 
amerikanska järnvägarna var privatägda och det 
primära svenska järn vägsnätet statsägt, men det 
kan sägas att även Statens Järnvägar tidigt utveck
lade ett ambitiöst redovisningssystem att genom 
noggrann kostnadsuppdelning och kostnads
uppföljning skapa underlag för lönsamhetskalky
ler av kvalificerat slag, ehuru utan hänsyn till 
fasta kostnader i form av avskrivningar. 

I den kontoplan som Statens Järnvägar tog i 
bruk 1864 fanns inskrivet som anvisning, att 
endast sådana nybyggnader eller nya inventarier 
skulle få föras upp på kontona för nybyggnader 
och nya inventarier "som utgjorde en ökning i 
Statens Järnvägars kapitalvärde". Övriga anskaff
ningar skulle behandlas som underhållskostnader. 
Det sades inget om avskrivningar, vilken omstän
dighet pekar på att Statens Järnvägars praxis i 
detta hänseende sammanföll med järnvägsredo
visningen i USA. 

Staten tog initiativet till järnvägsbyggandet 
och behöll det till slutet av 1800-talet då privata 
järnvägsbolag fick en allt större betydelse. 

Men vilka redovisningsprinciper tillämpade 
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de privatajärnvägsföretagen i Sverige? För att få 
svar på den frågan valde jag att studera räkenska
perna för ett företag som jag kände speciellt 
intresse för, nämligen Stockholm-Rimbo Jern
vägs Aktiebolag, det bolag med vars tåg jag så 
ofta färdats mellan Norrtälje och Stockholm. 

Historik 
Den 14 juli 1882 erhöll Stockholm-Rimbo Jern
vägs Aktiebolag koncession att bygga järnväg 
mellan Stockholm och Rimbo. Den 1 augusti 
1883 påbörjades byggnadsarbetenaochjärnvägen 
öppnades för allmän trafik den 21 december 
1885. 

För att få ned kostnaderna valdes spårvidden 
891 mm i stället för Statens Järnvägars normal
spår 1435 mm. Totala investeringskostnaderna 
belöpte sig till 2 055 354.74, vilket med 300 000 
kr överskred de förkalkylerade kostnaderna.2 

När planerna tog form på 1880-talet att bygga 
en järnväg mellan Stockholm och Rimbo möttes 
de av motstånd från böndernas sida. Bönderna 
hade svårt att se fördelarna med den nya banan i 
en bondebygd där lönsamma körslor var lik
tydigt med god utkomst, som de nu riskerade att 
förlora. De var konservativa och i princip emot 
förändringar. Dominerande förespråkare var där
emot godsägarna och kommunerna. Godsägarna 
ville ha järnväg och de kunde driva igenom sina 
förslag på kommunalstämmorna i kraft av över
vikt i röster. Antalet röster var nämligen knutna 
till storleken på den skatt som var och en beta
lade. Bönderna var fattiga och blev följaktligen 
nedröstade.3 

Godstransporterna på den nya järnvägen be
stod från början huvudsakligast av skogs- och 
lantbruksprodukter till Stockholm. Några indu
striella anläggningar fanns ej inom banans upp
tagningsornråde. 4 

Aktieägarna under den undersökta perioden 
synes företrädesvis ha bestått av godsägare, stor
bönder och kommuner. Vid starten uppgick ak
tiekapitalet till 925 485 kr. 

2. Ros lagsbanan och bygden 1885-1985, Stockholms 
Läns Hembygdsförbunds skriftserie nr 10, 1985, s. 6; 
Roslagsbanan - resa genom ett sekel, Norrtelje Tid
ning, 1980, s. 7. 
3. Svenska Jämvägsföreningens minnesskrift 1876-
1926, IV, Stockholm 1926, s. 9ff. 
4. R. Svanström, Stockholm-Ros/agens Järnvägar 
1885-1915, Stockholm 1915, s. 81. 
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Källmaterialet 
Som källmaterial har huvudsakligen använts rä
kenskaper, styrelse- och revisionsberättelser för 
berörda år och protokoll förda vid styrelsesam
manträden och bolagsstämmor, vilka samtliga 
handlingar finns bevarade hos Riksarkivet. 

Mycket av underliggande dokumentation sak
nas emellertid, såsom journaler, memorialer och 
verifikationer av olika slag. Verifikationer är 
skrymmande, och det är inte osannolikt att de har 
blivit förstörda eller makulerade under decen
niernas lopp på grund av bristande arkivutrym
men. 

Huvudböckerna och grundnoteringsböckerna, 
i form av kassaböcker, är i gott skick, rediga och 
prydligt förda med många gånger sirlig skön
skrift. 

Jag har granskat och jämfört de balans- och 
resultaträkningar som finns intagna i de tryckta 
styrelseberättelserna mot huvudböckerna. Re
sultaten av denna kontroll visar att de tryckta 
berättelserna lämnar bristfälliga och från år till år 
ojämna informationer i vad mån avskrivningar 
har gjorts eller inte. Som vägledning för att kunna 
utröna det verkliga resultatet av bolagets verk
samhet är de undermåliga. Av huvudböckerna 
framgår emellertid vilka avskrivningar som har 
gjorts och det är till huvudböckerna jag främst 
har satt min lit. Bolagsstämmo- och styrelseproto
kollen synes vara originalhandlingar och sum
mariskt förda vad beträffar bolagsstämmoproto
kollen, som brukligt är i dag och som tydligen var 
brukligt redan under den tid det här är fråga om. 

Tillämpade avskrivningsprinciper 
Under perioden 1886-1905 gjordes inga avskriv
ningar på fasta anläggningar såsom mark, bygg
nader och banor. Huruvida ersättningsinveste
ringar bokfördes som kostnader eller debiterades 
ifrågavarande tillgångskonton går inte att med 
säkerhet fastställa i avsaknad av detaljerade jour
naler och verifikationer. Det finns dock skäl att 
förmoda att ersättningsinvesteringar inte har haft 
någon betydande omfattning. En ersättnings
investering föregås som regel av en utrangering. 
Det är inte troligt att någon väsentlig utrangering 
av byggnader eller del av byggnader eller ban
anläggningar ägde rum under dessa år. Den tid 
anläggningarna hade utnyttjats torde ha varit för 
kort för att de skulle ha hunnit bli nedslitna eller 
tekniskt obrukbara. 



Det finns också ett motsatt förhållande, nämli
gen att mera omfattande reparationer eller delar 
därav kan ha bokförts som nyinvesteringar och 
debiterats tillgångskonton, och därigenom för
bättrat bolagets resultat. En sådana lockelse skulle 
ha kunnat vara stark under dåliga år. Men hur 
därmed förhåller sig kan vi inte få någon kunskap 
om i avsaknad av primärmaterialet. 

Av den rullande materielen skrevs loken av 
med 4 procent årligen och vagnarna med 2 pro
cent, medan avskrivningsprocenten för inventa
rier var 10. Men under nio år gjordes inga som 
helst avskrivningar, förmodligen beroende på att 
det ansågs att resultatet inte var tillfyllest för att 
tåla några sådana. De år det här är fråga om var 
1886-87, 1895-96, 1899, 1901-03 och 1905. 

Resultatutvecklingen 
Bolaget redovisar för samtliga år en nettovinst, 
som emellertid ingalunda ger uttryck för det 
verkliga resultatet av dess verksamhet. För att nå 
fram till detta har jag återlagt de gjorda avskriv-

1886-1890 
Nettovinst enligt boksluten 
Återlägges: 

61 183 

Gjorda avskrivningar 48 662 
Redovisad vinst före avskrivningar 109 845 
Avgår: kalkylmässiga avskrivningar 
Lok, vagnar, inventarier 71 502 
Hus, banor, kraftstation, övrigt 191 173 
Faktiskt nettoresultat -152 830 

De tre första femårsperioderna visar betydande 
förlustsiffror medan den fjärde genererar ett över
skott, som har sin tyngdpunkt i plusresulaten för 
åren 1903, 1904 och 1905, resultat som i sin tur 
kan hänföras till trafikens successiva ökning, 

ningarna, varvid vinsten före avskrivningar fram
kommer. Härifrån har avdrag gjorts för kalkyl
mässiga avskrivningar. Det belopp som härefter 
återstår betecknas som det faktiska nettoresultatet. 

Med begreppet kalkylmässiga avskrivningar 
menas de årliga avskrivningar på anskaffnings
värdena, som kan bedömas vara erforderliga att 
göra för att under tillgångens brukbara tid skriva 
ned värdet till 0 kr. 

Härvidlag har jag använt samma procentsatser 
som bolaget självt har gjort vad beträffar den 
rullande materielen och inventarierna. För hus 
och bananläggningar, vilka icke blivit föremål 
för avskrivning i böckerna, har en avskrivnings
tid över femtio år ansetts rimlig (2 procent) och 
för kraftstationen en avskrivningstid över drygt 
33 år (3 procent). 

Nedanstående resultatberäkningar är grundade 
på uppgifter i huvudböckerna. 

En gruppering i femårsperioder med total
summor för hela tjugoårsperioden med hänsyn 
taget till gjorda avskrivningar och kalkylmässiga 
avskrivningar ger följande tabell: 

1891-1895 1896-1900 1901-1905 Totalt 
184 702 274 995 581 219 1 102 099 

42 537 63 661 74 885 229 745 
227 239 338 656 656 104 1 331 844 

89 286 175 194 241 771 577 753 
230 484 272 052 355 197 1 048 906 
-92 531 -108 590 +59 136 -294 815 

vilket förhållande åskådliggöres av statistiken 
över trafikinkomsterna. 5 

Ett sammandrag i femårsperioder av dessa 
intäkter: 

1886-1890 1891-1895 1896-1900 1901-1905 
Persontrafik 443 593 732 086 
Godstrafik 545 788 701 486 
Posttrafik 30 774 32 853 
Extra trafikintäkter 63 732 83 288 
Summa trafikintäkter 1 083 887 1 549 713 

Utdelningspolitiken 
För åren 1886-90 förekom inga utdelningar, 
men från och med 1891 blev det regel att ge 
utdelning till aktieägarna, som framgår nedan. 
Med undantag för 1898, 1900och 1903-05 över-

1 422 889 2 313 981 
1 078 337 1 738 472 

47 681 91 210 
90 150 99 114 

2 639 057 4 242 777 

skred utdelningarna årsvinsten enligt boksluten 
sedan avsättningar gjorts till främst reservfon
den. 
5. R. Svanström, Stockholm-Roslagens Järnvägar 
1885-1915, Stockholm 1915, s. 84. 
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1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
Nettovinst enligt bokslut 
Avsättning till fonder 
Utdelning 

24 796 40 185 
-10 000 -25 000 

53 555 29 174 
-10 000 -4 000 

36 992 19 191 53 292 
-3 000 -1 000 -8 000 

-18 534 -22 801 -46 335 -27 801 -37 068 -18 534 -46 335 
Återstår av nettovinst -3 738 -7 616 -2 780 -2 627 - 3 076 -343 -1 043 

Den inbalanserade vinsten från 1890 hade acku
mulerats under de utdelningsfria åren. Ny acku
mulation skedde under åren efter 1897, men den 

var ojämn och fick någon betydelse först vid 
slutet av perioden. 

1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 
Nettovinst enligt bokslut 
Avsättning till fonder 
Utdelning 

76 225 
-8 000 

50 964 75 323 52 804 
- 7 500 -15 335 -6 000 

71 976 111 218 
-16 000 -23 000 

118 965 226 256 
-8 000 0 

-64 869 -46 635 -46 335 -49 200 -61 500 -73 800 -98 400 -182 049 
Återstår av nettovinst 3 356 -3 171 13 653 -2 396 -5 524 14 418 12 565 44 207 

Det synes icke som om aktieägarna varit besjä
lade av någon större iver att stärka bolagets kon
solidering genom besparade vinstmedel. 

I bolagsordningen, som stadfästes 1882, före
skrevs att 

så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla 
dess gällande skulder blifvit godtgjorda, må bolaget 

1894 1895 1896 
Aktiekapital 926 700 926 700 926 700 
Balanserade vinstmedel 36 270 41 461 20 585 
Utdelning -27 801 -37 068 -18 534 
Återstår 8 469 4 393 2 051 
Spärrbelopp: 2 % av 

aktiekapitalet 18 534 18 534 18 534 
Överutdelning 10 065 14 141 16 483 

Dessa överutdelningar, som således stod i strid 
med bolagsordningen, har sannolikt bottnat i 
aktieägarnas "utdelningshunger". Någon annan 
förklaring är svår att uppbringa mot bakgrund av 
att bolaget under flera år underlät att göra några 
som helst avskrivningar. 

Från revisorernas sida restes icke heller, märk
ligt nog, några invändningar, annat än i något 
enstaka fall, såvitt står att utläsa ur revisions
berättelserna. Ett sådant fall rörde 1895 års bok
slut. I sin berättelse föreslog styrelsen bolags
stämman en utdelning på 4 procent av aktiekapi
talet eller 37 068 kr. Den redovisade årsvinsten 
uppgick till 36 992.75. Inga avskrivningar hade 
gjorts. I sin berättelse anförde revisorerna att 

på intet sätt synes vinsten å trafiken, som år 1895 i 
verkligheten lemnat ett mindre gynnsamt resultat än 
näst föregående år, kunna anföras såsom skäl för en så 
hög utdelning åt aktieegama som den af Styrelsen 
föreslagna. 
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icke af tillgångarna göra vidare utdelning emellan 
bolagsmännen än att enligt sista bokslut, och det ej 
äldre än för nästföregående år, öfverskott finnes mot
svarande minst två procent af teckningssumman. 

Det brast emellertid påtagligt i efterlevnaden av 
denna spärregel. Den överskreds under åtta år av 
tjugo, nämligen: 

1897 1898 1899 1901 1902 
926 700 926 700 926 700 1230000 1230000 

54 343 76 233 54 328 66 951 83 728 
-46 335 -64 869 -46 635 -49 200 -61 500 

8 008 11 364 7 693 17 751 22 228 

18 534 18 534 18 534 24 600 24 600 
10 526 7 170 10 841 6 849 2 372 

Revisorerna, som menade att "bolagets verkliga 
behållning å rörelsen" icke uppgick till mera än 
kr 25 360.78, föreslog i stället att utdelningen 
skulle sättas ned till 2 procent eller 18 534 kr.6 

Den ordinarie bolagsstämman, som hölls den 20 
maj 1896, tog emellertid ingen notis om reviso
rernas anmärkningar utan beslöt att dela ut enligt 
styrelsens förslag. 7 

Ett annat fall avsåg 1898 års bokslut, där en av 
revisorerna reserverade sig i revisionsberättel
sen mot styrelsens utdelningsförslag med formu
leringen "att endast 55 602 kr måtte delas ut och 
inte 64 896 kr som styrelsen föreslagit" .8 Värt att 
notera är att styrelsens utdelningsförslag i detta 
fall innebar en överutdelning på 7 170 kr. Emel
lertid beslutade bolagsstämman i enlighet med 
styrelsens förslag utan att i protokollet kommen-

6. Styrelse- och revisionsberättelser för år 1895. 
7. Protokoll fört vid 1896 års ordinarie bolagsstämma. 
8. Revisionsberättelsen för år 1898 och protokollet 
från 1899 års ordinarie bolagsstämma. 



Två av Rimbobanans materiella tillgångar: SRI 3 och kraftstationen i Stocksund. Foto Svlvm. 
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tera reservationen i revisionsberättelsen.9 

Som belägg för aktieägarnas utdelningsiver 
kan även anföras två fall där bolagsstämman 
höjde styrelsens förslag. Det ena gällde bokslutet 
för 1892, i fråga om vilket styrelsen föreslog en 
utdelning på 18 534 kr, ett belopp som dock 
bolagsstämman höjde till 22 801 kr. Det andra 
fallet avsåg 1893 års bokslut. Även där avvek 
bolagsstämman från styrelsens förslag genom att 
besluta om en utdelning på 46 335 kr mot den av 
styrelsen rekommenderade 37 068 kr. 10 

Kapitalförtäringen 
Underlåtenheten att göra avskrivningar på den 
rullande materielen och inventarierna under flera 

år eller otillräckliga sådana, förutom att tillämpa 
principen att inte alls göra avskrivningar på den 
fasta egendomen, innebar i praktiken att man 
dolde en fortlöpande kapitalförtäring, vilket för
hållande späddes på med utdelningspolitiken. 
Utdelningarna uppgick till den totala summan av 
840 196 kr under tjugoårsperioden. Med beak
tande av de avskrivningar som inte gjordes, men 
borde ha gjorts, torde påståendet kunna göras att 
några vinster att dela ut egentligen aldrig existe
rade. 

Ett sammandrag i femårsperioder med anknyt
ning till de faktiska nettoresultaten som de redo
visas på sidan 91 ger följande bild: 

Faktiskt nettoresultat 
Lämnade utdelningar 
Kapitalförtäring 

1886-1890 
-152 830 

0 

1891-1895 
-92 531 

1896-1900 
-108 590 

1901-1905 
+59 136 

-464 949 

Totalt 
-294 815 

-152 539 -222 708 -840 196 
-152 830 -245 070 -331 298 -405 813 -1135 011 

Den under tjugoårsperioden fortlöpande kapital
förstöringen, som ackumulerade till ett belopp 
som översteg 1 100 000 kr, och ännu mer om 
tillägg göres för den ränteförlust som uppstod 
genom aktieutdelningarna, var självfallet av 
mycket allvarlig natur, som på sikt urholkade 
bolagets möjligheter att finansiera investering
arna med eget kapital. Det visade sig också att 
bolaget vid två tillfällen såg sig nödsakat att höja 
aktiekapitalet, den första gången år 1900 då det 
ökades till 1 230 000 kr och den andra gången år 
1905 då bolaget vädjade om tillskott som mer än 
fördubblade aktiekapitalet till 2 600 700 kr. 

Det egna kapitalet 
Indom den tidsrymd som denna undersökning 
rör sig gällde 1848 års aktiebolagslag fram till 
den 1 januari 1897, då 1895 års lag trädde i kraft. 
1848 års lag saknade föreskrifter om skyddet av 
det egna kapitalet, men 1895 års lag stadgade att 
det icke fick 

utbetalas annat än den vinst, som förefinnes enligt 
vederbörligen pröfvad balansräkning för sista året i 
den mån vinsten ej skall till reservfonden avsättas. 

Det uttalades vidare 

9. Styrelseberättelsen för 1892 års bokslut och proto
kollet från 1892 års ordinarie bolagsstämma. 
10. Styrelseberättelser för 1892 och 1893 års bokslut, 
protokoll från 1893 och 1894 års bolagsstämmor. 
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att Styrelsen åligge att vid fullgörandet af sitt uppdrag 
ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter, som 
af bolaget meddelas och ej strida mot lag eller författ
ning eller mot bolagsordningen. 11 

Under kapitelrubriken" Aktiebolags upplösning" 
föreskrevs: 

Har antalet aktieägare nedgått under fem, eller har, 
enligt vederbörligen pröfvad balansräkning, aktieka
pitalet till två tredjedelar eller den mindre del som kan 
vara i bolagsordningen bestämd, gått förloradt, skall, 
där ej inom tre månader tillräckligt antal aktieägare 
inträder, eller bristen i aktiekapitalet fylles, bolaget 
upplösas och likvidation verkställas, vid äfventyr att 
de som med vetskap om förhållandet deltaga i beslut 
om fortsättande af bolagets verksamhet eller handla å 
dess vägnar, svara för uppkommande förbindelser, en 
för alla och alla för en. 12 

Efter denna introduktion i lagtexterna synes det 
vara klart att lagens bokstav, om än måhända icke 
andemeningen, icke överträddes vad gäller utdel
ningarna, eftersom dessa hölls inom ramen för 
vinstmedlen enligt "vederbörligen pröfvad ba
lansräkning". Lagen sade emellertid ingenting 
om hur tillgångarna i balansräkningen skulle 
värderas eller vilka principer som skulle gälla. 
Fältet var sålunda fritt för tolkningar. Med till
lämpning av principen om kalkylmässiga av-

11 . Paragraf 30 och 46 i 1895 års aktiebolagslag. 
12. Paragraf 54 i dito. 



skrivningar vid värderingen av tillgångarna borde 
det dock ha varit uppenbart att inte något år 
uppvisade ett resultat som möjliggjorde vinst
utdelning. 

1895 års lag innehöll förhållandevis stränga 
krav på tvångslikvidation för det fall att akt~e
kapitalet var förbrukat, ehuru, som nyss f~amhal
lits, värderingsnormerna var oklara eller rnte alls 
preciserade. . . 

Hur förhöll det sig då med det egna kapitalet i 
Stockholm-Rimbo Jernvägs Aktiebolag, dels som 
det redovisades i de officiella balansräkningarna 
och dels hur bilden skulle ha tett sig om hänsyn 
tagits till kalkylmässiga avskrivningar? 

En översikt över kapitalbilden där det egna 
kapitalet i de officiella balan~räkning~na. har 
reducerats med de kalkylmässiga avskrivnmg
arna samtidigt som tillägg har gjorts för de bok
förda avskrivningarna, ger vid handen att det 
sålunda justerade egna kapitalet har minskat från 
år till år i relation till aktiekapitalet tills det år 
1899 understeg en tredjedel och hamnade på 30, 1 
procent, alltså under gränsen för_ likvi?ation_s
tvång. Redan året därpå höjdes aktiekapitalet till 
1 230 000 kr och en täckningsgrad på 42,3 pro
cent, men under åren 1902, 1903 och 1904 pres
sades täckningsgraden ned igen till 27,4, 22,3 
och 22, 1 procent. Den reella täckningsgraden 
understeg alltså väsentligt en tredjedel av aktie
kapitalet. År 1905 förändrades bilden i?en ge
nom nyemissionen på 1 370 700 kr varigenom 
69,3 procent av aktiekapitalet blev intakt. 

Med fulla avskrivningar gjorda skulle följakt
ligen balansräkningarna för åren 1899,_ 1~02, 
1903 och 1904 ha visat att bolaget var hkvida-
tionspliktigt. . 

En reservation bör likväl infogas i bedömnmg
en. Till det justerade egna kapitalet torde läggas 
det belopp med vilket tillgångarnas verkliga v~de 
eventuellt kan ha överstigit de sålunda nedskrivna 
värdena, dvs. hänsyn bör tas till dolda reserver. 
Hur därmed förhåller sig torde emellertid vara 
svårt att säkert yttra sig om. Försiktighets principen 
bjuder i sådana fall att räkna med dolda reserver 
endast i den mån ett marknadsvärde går att fast
ställa på tillgångarna i fråga, dvs. att det finns en 
potentiell köpare eller att tillgångarnas bruks
värde otvetydigt ligger väsentligt högre än det 
bokförda eller nedskrivna värdet. 

Det må kanske vara tillåtet att dra den slutsat
sen, att det verkliga värdet eller bruksvärdet icke 
väsentligt torde ha överstigit det värde som skulle 
ha återstått efter kalkylmässiga avskrivningar. 

Soliditeten 
I föregående avsnitt visades hur det justerade 
egna kapitalet gradvis minskade i relation till 
aktiekapitalet, med avbrott för emissionsåren. 
Självfallet återspeglade detta förhållande även 
en alltmer försämrad soliditet, dvs. det egna 
kapitalets andel av allt sysselsatt kapital. 

Nedan visas balansräkningarna för 1904 och 
1905 i moderniserad form och med korrigeringar 
för kalkylmässiga avskrivningar. År 1904, det år 
när det egna korrigerade kapitalet var som minst, 
uppgick soliditets graden till endast 7, 1 rrocent. 
Rörelsekapitalet, som uttrycktes som skillnaden 
mellan summan av omsättningstillgångar och 
summan av korta skulder, var negativt, vilket 
innebar att anläggningstillgångarna till motsva
rande skillnad var finansierade med kortfristigt 
kapital och därutöver med långfristigt kapital, till 
ingen eller ringa del med eget kapital. . 

Behovet av nytt riskvilligt kapital var fölJakt
ligen påträngande, vilket förhållande förstärktes 
av förvärvet påföljande år av linjen Uppsala
Länna-Norrtälje, för vilken betalades en köpe-
skilling av drygt 626 000 kr. . 

Ett nytt statslån på 450 000 kr togs upp samti
digt som aktiekapitalet höjdes med 1 370 700 kr. 
Soliditeten förbättrades påtagligt, som en följd 
härav, till 32,1 procent. Rörelsekapitalet fick en 
positiv skillnad, 654 331 kr (768 433 minus 
114 102), och det egna kapitalet kom att till 37 
procent svara mot anläggningstillgångarna. _Där
till kom, som nämnts ovan, att kapitaltäcknmgs~ 
graden steg till 69,3 procent, vilket sistnämnda i 
och för sig fortfarande var otillfredsställande, 
eftersom det innebar att aktiekapitalet inte var 
intakt. 

Sammanfattning 
Undersökningen ger vid handen att den redo
visningsstandard, eller brist på standard, som 
kännetecknade de större amerikanska järnvägs
bolagens av skri vningspolitik på 1870-talet äv_en 
präglade Stockholm-Rimbo Jernvägs Aktie
bolags redovisning under senare delen av 1800-
talet och början av 1900-talet. 

Underlåtenheten att göra årliga regelbundna 
avskrivningar på framför allt de fasta anlägg
ningstillgångarna fick till följd 

att bolaget utan undantag år efter år redovisade 
vinster i de officiella boksluten, vinster som inte 
existerade, vilket medförde 
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att aktieägarna på bolagsstäm- Balansräkningar 1904 1905 
morna beslutade om utdelningar 
på felaktiga premisser, utdel- Tillgångar 

ningar som tillsammans med de Omsättningstillgångar 

årliga faktiska förlusterna undan Banktillgodohavanden 0 344 435 

för undan tärde svårligen på bola-
Förrådsmaterial 96 057 130414 

gets eget kapital utan att aktie-
Diverse debitorer 61180 293 584 

ägarna syntes förstå samman-
Summa omsättningstillgångar 157 237 786 433 

hanget, Anläggningstillgångar 

att kapitalförtäringen satte bo- Obligationer, reverser, aktier 358 578 486 874 

laget i reella tvångslikvidations-
Inventarier 78 407 93 112 

situationer under flera år, 
Rullande materiel 1 098 989 1 312 620 

att aktieägarnas villighet att i 
Järn vägsanläggningar 3 285 664 4 235 576 

kritiska lägen skjuta till mer aktie-
Djursholms restaurant 113 000 113 000 

4 934 638 6 241 182 
kapital sannolikt räddade bolaget 
från konkurs. 

Avgår 
Ackumulerad skillnad mellan kalkylmässiga 

En iakttagelse värd att nämna är 
avskrivningar och bokförda avskrivningar 1242601 1 396 914 

att aktiekapitalet vid två tillfällen 
Justerad summa anläggningstillgångar 3 692 037 4 844 268 

höjdes med tillhopa 1674000 kr Justerad summa tillgångar 3 849 274 5 612 701 
och att utdelningarna uppgick till 
sammanlagt 840 196 kr. Innebör- Skulder 

den kan sägas vara att utdel- Kortfristiga skulder 

ningarna gick tillbaka till bolaget Kreditorer 278 779 19 074 

i form av aktiekapital, dvs. det Upplupna räntor 45 329 95 028 

blev "rundgång" på pengarna. 
Summa kortfristiga skulder 324 108 114 102 

Jag har strikt begränsat under- Långfristiga skulder 

sökningen till tiden fram till och Statslån 482 153 932 862 

med år 1905, ty någonstans måste Obligationslån 2 745 000 2 734 000 

ju en gräns dras, även om det U nderstödsfonden 4 003 4 203 

skulle ha varit intressant att fort-
Pensionsfonden 22 000 25 000 

sätta studien av räkenskaperna för 
Summa långfristiga skulder 3 253 156 3 696 065 

de år som följde därefter. Eget kapital 

Avslutningsvis påpekas att be- Aktiekapital 1230000 2 600 700 

nämningen Stockholm-Ros- Reservfonden 120 000 314 300 

lagens Järnvägar kom till år 1909 
Förnyelsefonden 25 000 25 000 

som ett samlande namn för alla 
Balanserade vinstmedel 139 611 259 448 

1514611 3 199 448 
Roslagens järnvägar under Stock-
holm-Rimbo Jernvägs Aktie- Avgår 

bolags ägarskap. Ackumulerad skillnad enligt ovan 1 242 601 1396914 
Justerat eget kapital 272 010 1 802 534 

Justerad summa skulder och eget kapital 3 849 274 5 612 701 
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Börje Thoursie 

Hur vi elektrifierade under beredskapstiden, 
eller 
Bodenelektrifieringen sedd från räls under
kant 

Jag tänkte det kunde vara till glädje för några 
medmänniskor att presentera de minnen jag spa
rat från ett års och två somrars jobb som mätnings
biträde på elektrifieringen Långsele- Boden. Det 
är säkert inte många som tänkt igenom hur ett så 
vidsträckt företag bedrevs och fungerade för 
snart sextio år sedan, långt före datorernas och 
lasermätningarnas tid. Men först en ram: de cen
trala förberedelserna där vi på linjen inte var 
inblandade. 

Det började- naturligtvis efter sedvanligt utre
dande, motionerande och riksdagsbeslut - med 
att folk från styrelsen, elektrobyggnaderna och 
distrikten gjorde rekognosceringsresor och be
stämde vissa ändrings- och utredningsprojekt. 
Det var en hel del saker på en ångdriven järnväg 
som inte passade in vid eldrift eller som borde 
förbättras. Bangårdar skulle förlängas, broar by
tas eller byggas om; en del slutna fackverks broar 
eller vanliga fackverk med vindförband hade inte 
tillräcklig plats i höjd för kontaktledning och 
bärlina. Tunnlar som var för låga skulle sprängas 
ur, upptill eller nedtill. En hel del småsaker som 
plattformstak, vattenkastare och vissa signaler 
måste flyttas. Och en hel del linjeomläggningar 
skulle utredas och beslutas - gamla stambanan 
genom övre Norrland hade alldeles för många 
65- och 70-kilometerskurvor. Det blev ett långt 
protokoll som resulterade i en rad beslut om 
många stora jobb för linjens på den tiden tre 
bansektioner Övik, Umeå och Boden. Och så 
skulle man fastställa stolpsida (med tanke på 
terrängen) och läge för telekabeln, och hitta bra 
platser för bli vande omformarestationer. 

Sedan fortsatte arbetet på flera fronter- främst 
kan man skilja mellan ute och inne. Inne-det var 
bantekniska byrån som ritade nya bangårdar, 
bansektionerna som projekterade linjerätnings
förslag, elektrotekniska byrån som konstruerade 
kabel- och ledningsnät för bangårdarna, bro
kontoret som ritade broändringar och - sist men 

inte minst - elektrobyggnadernas, EB, högkvar
ter i Nässjö som i samråd med förråds- och 
ekonomibyråerna förberedde inköp av stål, kop
par, cement och porslin. 

Men ute - det var vi i mätarlagen, som levde 
vårt fria liv ute på fältet med femtiometers stål
måttband och stakkäppar, tumstock, såg och yxa, 
kartor och målarfärg. Och matsäcksskrin. Det 
började med att vi, mätpatruller på tre eller fyra 
man, mätte hela linjen och prickade in trummor 
och broar och vägar och korsande ledningar- allt 
som kunde hindra stolpplaceringar, och var kur
vor började och slutade (i den mån de slutade, 
mestadels fortsatte de ju i en kurva åt andra 
hållet!). 

Vi mätte varje kilometer för sig - på det viset 
fick vi dels en exakt kabellängd, dels kunde 
kilometerstolparna i framtiden alltid nyttjas som 
nollpunkter i detaljmätningar även om de flesta 
kilometrarna visade sig vara allt annat än tusen 
meter, vilket ju berodde på kurvrätningar eller 
nya brolägen. På alla stålbroar gjorde vi mått
skisser med förslag till läggning och skydd av 
telekabeln, vilket var ett omfattande jobb efter
som alla linjens broar utom en var stålbroar. 

Sedan vidtog för EB del mera inne-jobb. Kon
toret i Nässjö ritade nämligen linjeplaner, där 
läget av varje kontaktledningsstolpe bestämdes. 
Och med dessa planer fortsatte mätarlagens ute
jobb - ännu en mätrunda med femtiometers
bandet genom fosterlandet, där vi mätte in och 
med krita på rälslivet markerade de blivande 
stolplägen som vi godkände. Det var faktiskt så 
att ibland var vi tvungna att rucka lite på EB:s 
planer, något tog emot - en stolpe kanske helt 
onödigt hamnade på en isolerad bergklack; vi 
kanske hade ett ännu färskare besked om en 
blivande kurvrätning eller bangårdsförlängning, 
och ibland för att vi inte var riktigt sams med 
konstruktörerna om gräns mellan raka linjens 
sextiometersspann och de avkortade kurvspannen. 
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Vi provstakade många gånger i ömtåliga lägen 
och såg efter att vi kunde garantera att kontakt
tråden aldrig skulle komma otillåtet långt från 
blivande spårmitt. 

Och så kom bangårdsnätförslagen. Det var så 
att i vår uppgift ingick att genomgående kolla 
blivande trådföring genom växlar, korsningar 
och kurvor och, om så var nödvändigt, prestera 
ett litet motförslag - "så här går det bättre". Det 
är nämligen så att varje tråd på en bangård lever 
sitt eget liv från en fast punkt, fjäderavspänning 
eller motvikt i ena änden till motsvarande slut i 
den andra, och vi följde varje tråd med måttband 
och stakkäppar tills vi var nöjda och kunde säga 
att tråden skulle löpa efter alla bestämmelser. 
Alla spannlängder på bangårdarna mättes in, för 
noggrann beställning av trådlängder. Kontakt
ledningsbryggorna mätte vi också in, d.v.s. vi 
mätte tvärsektioner där de skulle ligga - den 
tidens bryggor var ju skräddarsydda, alltså speci
alritade just för den plats de skulle ha, och för de 
spår vars trådar de skulle bära upp. Därför måste 
alla tvärmått mätas in och alla mer anmärknings
värda höjdskillnader, t.ex. lastkajer och platt
formar, och det skulle också kollas om en stolpe 
på ett frilastområde inte borde stå ännu längre ut. 
Och det kunde också hända, om det inte gick att 
göra på annat vis, att vi fick rekommendera en 
s.k. special - en liten kort brygga som bara hölls 
uppe av en enda stolpe (men då en trebening). 

Ja, efter detta ritade Nässjö rent linjeplanerna 
och elektrotekniska byrån korrigerade sina nät
planer. Och folket i Nässjö satte igång att i detalj 
räkna ut hur många av alla hundratals detaljer 
som skulle behövas och vart de skulle sändas och 

Linjeplan som visar stolparnas placering. 

hur de skulle buntas och märkas. Och så ritade de 
upp bryggorna, och specificerade alla ingående 
balkar och stänger, så att fackverkets vertikaler 
exakt passade in mot de bestämda (befintliga 
eller beslutade) spårlägena. Tänk så mycket lät
tare det blev på senare elektrifieringsföretag, när 
man kommit underfund med att bryggor kunde 
beställas som standard metervara! 

För oss som var ute kom nu tredje vandringen 
genom vårt norrländska fosterland. Nu marke
rade vi på rälsli vet, med röd oljefärg, de slutligen 
bestämda stolplägena, och som fixpunkter för 
kommande lossning av stolpar, gjutformar, ce
ment, grus och alla montageprylar satte vi upp en 
nummerskylt, en lapp, på närmaste angränsande 
träd eller stängselstolpe. I nödfall fick man skaffa 
en stolpe själv och slå ner. Det här jobbet, "lapp
ningen", var särskilt knepigt när linjen gick ge
nom myrlandet och man på väg från tramp
dressinens lappförråd ut till stängselstolpen måste 
forcera tio-femton meter blöt myr eller till och 
med skapliga myrdiken, och då på var sextionde 
meter ... Men jag klagar inte, jag minns sköna 
dagar i solsken - och så klart också dagar det 
regnade hela tiden. 

Ett bra vinterjobb som förutsättning för 
lappningen var att sitta i en vedbod eller ett förråd 
och göra lapp, d.v.s. med utgångspunkt från 
linjeplanerna måla motsvarande nummer med 
lysande röd färg på ca 45 cm långa lappar av 1/2" 
bräder - sådär 170 stycken per mil bana. Lap
parna buntades och kördes ut stationsvis till gagn 
för vårens och sommarens lappargäng. 

Ja, med detta var mätargängets jobb slut på det 
aktuella avsnittet, men eftersom arbetet fortskred 
successivt kunde man hålla på med grundmätning 
ovanför Jörn ett par veckor, och sedan flytta ner 
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till Vännäs och starta 
kontrollmätning, och 
så flytta till Mellansel 
och börja lappa norrut, 
och så kanske göra en 
utflykt till Långsele 
för att mäta en beslu
tad kurvrätning. Det 
var verkligen ett ro
ligt arbete för den som 
trivs i det fria och inte 
dör av regn, och vi var 
ett livat gäng som höll 
ihop länge. Mätar
gänget hade som re
gel en motortralla till 
förfogande - ett par 
av oss hade examen 
och körkort för sånt -
men lappfolket tog sig 
fram med trampdres
sin och klarade sig 
från alla olycksfall 
och tågkrockar, med 
mera tur ( och skydds
änglar) än skicklighet. 
Skyddsänglar behöv
de vi säkert, för tågen 
gick under krigsåren 
knappast efter tidta
bell annat än i teorien. 
Och jag minns fram
för allt när jag skulle 
ringa Ekträsk (från 
banvaktstugan Brok
träsk) och fråga om 
ett tågläge, och då slog 
blixten ned i telefon
ledningen och jag åkte 
iväg tvärs över köks
gol vet (jag hade ingen 
lust att fortsätta sam
talet, utan lät tåget 
komma när det ville, 
man har inte onödigt 

Handgjutning av betong till fundament. Nedtill: Stolpen reses. 

bråttom ... ) 
När väl lappningen var gjord kom långa 

arbetståg med stolpar och gjutgrus, som lossades 
vid varje lapp. Och det var väl, om något, ett 
drömjobb för en tjugoåring att få ta hand om ett 
arbetståg med stolpar och strävor och ha ansvaret 
för att de lossades på rätt sida och på rätt plats -
och så hålla reda på om någon specialstolpe 

fattades, som måste efterlysas och komma med i 
en annan veckas lossning. Också gjutgrus lossa
des från arbetståg - efter ögonmått, jo kanske en 
kubikmeter per stolpplats. Var det någon gång 
man kunde frestas att känna sig som fullvuxen så 
var det när man stod på den lilla "balkongen" i 
fronten på ett E2-lok ( det var E-lok som förlängts 
med en ledaraxel, därav balkongen) och gav 
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direktiv om lossning och framryckning. Fast 
ibland fick man ju lära sig vissa saker den hårda 
vägen, t.ex. när vi lossade gjutgrus en natt och jag 
gav lokpersonalen signalen BACK- och fick ett 
glatt svar genom mörkret "menar du back, pojk
jävel, så ta undan grönglaset ... " 

Ja, och så kom det stora kabellaget med sin 
kabelplog och grävde ner telefon- och signal
kablar, och så kom också stolpsättargängen, breda 
rallare från Inlandsbanan och från dubbelspårs
arbetena. Vad nutida människor inte tänker på är 
att allt var handarbete. Och stolpsättarna grävde 
hål för hand - tre meter djupt under räls, och ett 
par fot i fyrkant. Det gällde att gräva så lite som 
möjligt, både för stolpens trygga framtida liv och 
för ackordet. 

En del stolpar försågs med fundament i förväg, 
i liggande ställning, om man funnit marken lätt
grävd. Då göt man en betongklump i träform, en 
dryg kubikmeter, och sedan grävde man hålet, 
baxade fram stolpen och reste den med sax och 
sång a la majstångsresning. Men i stenbunden 
mark grävde man hålet, och reste sedan stolpen 
och göt betong direkt i gropen, med formvirke 
bara för den översta halvmetern av fundamentet. 
Allt blandades och göts för hand på den tiden. 
Vatten och form virke och cement - och rallare -
transporterades ut med små sega Berg-trallor, 
som enligt ryktet skulle ha presterat 13 hk innan 
de byggdes om till kolgas. Stolpsättarlagen, en
heter om åtta rallare + trallkusk + kocka, bodde i 
EB grå bostadsvagnar som flyttades till lämpliga 
stationer. Mätarlaget hade också en bostadsvagn 
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som var vår fasta plats i livet. 
Den sista detaljen som mätargänget ordnade 

var stolpnumrering, åtminstone en provisorisk 
numrering till ledning för utliggar- och ström
brytarmontagelagen. Och en sista gång traskade 
vi längs vår välkända bana, än så länge med 34-
kilosräls och träslipers i grusballast, med en kort 
stege, schablonsats och schablonpensel, och gav 
varje stolpe dess rätta identitet enligt riktlinjerna. 
Vi såg inte vackra ut efter den sortens jobb, men 
det var roligt och lönsamt. 

Och sen kom utliggarlag och brygglag, trådlag 
och transformatorlag och strömbrytarlag, och 
allt detta var SJ egna specialfolk som kunde sina 
saker och var intressant och nyttigt att se på. Och 
sist kom entreprenörer, alltså utsocknes folk, 
målargänget som skulle stryka en gång blymönja 
och två gånger oljefärg över allt stål - vi hade 
minsann inga galvaniserade stolpar och bryggor. 

Det finns mycket som jag inte berättat om -
transformator- och strömbrytarmontage, omfor
marstationsbyggen och Asea-montage i dem, allt 
pillrande med ofärdiga bangårdsförlängningar 
året efter driften tagit över och vi körde elektriskt 
ända till Boden. Och hur det var att bo i bostads
vagn och flytta från den ena banmästaravdel
ningen till den andra, och hur det gick till att hitta 
snälla fruar som man kunde få äta hos, och - inte 
minst- som kunde och ville laga en bra matlåda. 
Och om allt detta och mycket mera till hoppas jag 
att någon också skriver. Om nu någon som var 
med fortfarande lever och minns ... 

Bryggan hissas. Bilder och 
skiss ur Thorsten Thelander, 
Statens järnvägars kontakt
ledningsanläggningar. Be
stämmelser och beskriv
ningar ( 1932), "Gröna bo
ken", som var vår handled
ning vid mätnings- och 
stakningsarbetet. 



Erik Sundström 

Vad hände på Sveriges järnvägar 1899? 

Statens Järnvägar 
• Trafiken på Malmbanan ökade alltmer, och 
en 9 km lång sidobana Gällivare-Koskullskulle 
öppnades till BergverksAB Freja, som ägdes av 
österrikiskastålverkiMähren. Nyttlokstall bygg
des i Boden. 
• Arbete pågick vid de tidigare påbörjade ba
norna Boden-Morjärv och Krylbo-Frövi, och 
arbetet med Malmbanans förlängning från Gälli
vare förbi Kiruna mot Narvik påbörjades. 
• Sedan 1886 hade Södra stambanan haft två 
spår Malmö-Arlöv, men de hade använts som 
separata banor med ett spår för stambanetågen 
och ett för Västkustbanans tåg. Arbetet påbörja
des nu med att bygga dubbelspår Arlöv-Lund för 
att kunna driva vanlig dubbelspårstrafik med ett 
spår för var riktning på denna starkt trafikerade 
sträcka med många lokaltåg. Behovet visas av att 
lokala intressenter redan 1897 hade sökt konces
sion till en spårväg Lund-Limhamn med elacku
mulatordrivna vagnar, men fått avslag. 

Vid bygget av banan Kryl
bo-Frövi användes lok 282 
Merkur, som tidigare till
hört Hallsberg-Motala
Mjölby järnväg. Närmast 
loket grusvagn P 3034. 

• Stora leveranser skedde av de 1898 introdu
cerade storbäriga gods vagnstyperna, så att SJ vid 
årets slut hade 250 täckta litt. G3, 637 lådvagnar 
litt. 13, 60 virkesvagnar med vägg litt N3 och 170 
virkesvagnar utan vägg litt. NN3. Femtio kalk
vagnar litt. R3 var beställda. De hade lastförmåga 
14-18 ton, jämfört med äldre typer som lastade 
8-12 ton. Ungefär 20 procent av vagnarna hade 
skruvbroms, vid täckta vagnar manövrerad från 
en bromskupe med ändplattform, vid öppna vag
nar från en sluten bromshytti ett av vagnens hörn. 
• Ytterligare en vagntyp tillkom genom att 1893 
års täckta vagntyp litt. G 1 med bromskupe modi
fierades till litt. G 1f med kupen utvidgad till 
konduktörskupe med skrivbord och belysning 
med stearinljus, för att använda som resgods- och 
konduktörsvagn i persontågen. De hade också 
toalett om man lyfte på konduktörssitsen, samt 
vakuumbroms. De närmaste åren blev sedan flera 
G I-vagnar ombyggda till detta skick, och längre 
fram fick de axelavståndet ökat från 4,3 till 5 ,0 m. 
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SJ 585 litt. T var ett av de 
amerikanskbyggda loken. 

Dala-Hälsinglands järnväg 
från Orsa till Bollnäs hade 
vagnar litt. KNN som kunde 
användas två tillsammans 
för transport av långtimmer 
upplagt på svänglar. Num
merskylten visar signaturen 
DHJ, trots att denna redan 
var upptagen av smal
spåriga Dannemora-Harg, 
men efter några år krävde 
Väg- och Vattenbyggnads
styrelsen att banan målade 
dit ett litet d så att signatu
ren blev DHdl. 

Nora-Karlskoga järnväg 
hade god trafik men stora 
skulder genom tidigare 
obligationssvindlerier, och 
tvingades göra radikala 
ombyggnader på egen 
verkstad i stället för att köpa 
nytt utifrån. Flera lok, 
däribland nr 9 Gullspång, 
fick ny panna och främre 
löpaxel, och många gamla 
malmvagnar ersattes av 
modernare vagnar som dock 
bokfördes som reparationer. 



Gävle-Dala järnväg byggde nytt stationshus i Hagaström som en del av förberedelserna för 
dubbelspårig trafik. 

• Leveranser av de välkända loken av litt. Kd 
och Cc fortsatte från svenska verkstäder, men 
genom en starkt förbättrad konjunktur och flera 
banbyggen hade inte verkstäderna kapacitet för 
SJ hela behov. Därför köptes från den amerikan
ska loktill verkaren Richmond Locomoti ve W orks 
tio ten-wheeler-lok litt. T och tio sexkopplade 
växellok litt. U. En avsikt var också att få erfaren
het av amerikansk teknik, som i vissa avseenden 
avvek från europeisk. Amerikanerna byggde till 
exempel ofta större och tyngre lok, men med 
grövre detaljer och enkelt utförande. Tanken var 
att trafiken ökade så snabbt att loken ändå skulle 
behöva ersättas innan de med europeiskt utfö
rande hade blivit utslitna. Lok litt. T var kom
poundlok med växelventil av Mellins system. 
Kompoundmaskineriet innebär att ångpannan 
för att ha bra bränsleekonomi är utförd för hög 
temperatur och högt tryck, och att ångan vid 
normal drift går först genom en liten högtrycks
cylinder och därefter en större lågtryckscy lind er, 
som bägge bara utnyttjar en del av trycket. Om 
man inte har speciella omkopplingar av ångled
ningarna har man problem att starta eftersom 
lågtryckscylindern inte får någon ånga alls innan 

högtryckscy lin dem rört sig, och enbart högtrycks
cylindern är inte tillräcklig för att få igång tåget. 
Mellins växelventil har tre automatiska funktio
ner: vid start släpper den färsk ånga direkt från 
pannan i bägge cylindrarna (igångsättningsventil), 
trycket i lågtryckscylindern regleras så att det 
inte blir så högt att loket slirar (tryckreglerings
ventil), och när tåget rör sig och det kommer ånga 
från högtryckscylinderns utlopp kopplas den till 
lågtryckscy lindern i stället för färskångan ( växel
ventil). Kompoundloken blev en kort parentes 
bland lokbyggena, då man snart visade att över
hettningssystemet, där ångan hade hög tempera
tur men normalt tryck, var ännu mer ekonomiskt 
och inte krävde så grov plåt i pannorna. 

Bergslagen och Mellansverige 
• Bergslagsbanan och den nära samarbetande 
Göteborg-Borås järnväg blev de första privat
banorna som skaffade vagnar från Rössels Me
kaniska Verkstad i Arlöv av SJ typserie från 
1898. BJ fick 95 och GBJ 30 virkesvagnar utan 
vägg litt. NN3, som dock var 2,8 m breda i stället 
för 2,9 m vid SJ för att de skulle ha samma 
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golvyta som vagnar litt. N3 med vägg. 
• Den första delen av Dala-Hälsinglands järn
väg öppnades från Bollnäs till Voxna. Banans 
godsvagnspark från VagnAB i Södertälje var 
ganska enhetlig, huvudsakligen timmervagnar 
utan vägg litt. NNI av 1886 års typ, med möjlig
het att montera träkolsskrov, vissa med svängel 
litt. KNNI. 
• Sala-Gysinge-Gävle järnväg varunder bygg
nad, och eftersom SGGJ inte skulle gå ända in till 
Gävle på egna spår utan anslutas till Gävle-Dala 
järnväg i Hagaström, började GDJ bygga dub
belspår Hagaström-Gävle. Samtidigt förbered
des dubbelspår ända till Falun genom att trum
mor förlängdes och brofundament breddades, 
men ännu efter hundra år har denna möjlighet 
inte utnyttjats. 
• Nora-Karlskoga järnväg öppnade nya håll
platser vid Öfalla och Bredgårdstorp. Karlskoga 
station låg långt från kyrkbyn med detta namn 
och bytte senare namn till Strömtorp, när Bred
gårdstorp som låg intill kyrkan blev uppgraderat 
till en ny Karlskoga station. Banans finanser var 
ännu skakiga efter Wilkinsons skumma obliga
tionsaffärer på 1870-talet, så man hade svårt att 
köpa nya lok och vagnar, men lättare att göra 
även stora ombyggnader på den egna välrustade 
verkstaden. Sedan lok 9 blivit ombyggt med 
löpaxel fram och större panna, från axelanordning 
C till lC, blev även lok 10 ändrat på samma sätt. 
• Norra Södermanlands järn väg förlängdes från 
Nyby bruk till Mälarbaden, men sista biten ned 
till Mälarbadens hamn var ännu inte klar. 
• Norbergs järnväg fick en ny station Snyten 
där banan korsades av den nya SJ-sträckan 
Krylbo-Frövi. Stationen tillhörde SJ. 
• Uppsala-Gävle järnväg byggde nytt lokstall 
och vattentorn vid Gävle Södra, och dubbelspår 
Harnäs-Skutskär för att kunna sköta den alltmer 
ökande trafiken till Skutskärs massafabrik från 
Harnäs utan att störa trafiken på huvudspåret. 
Längre fram ledde det till att Harnäs station lades 
ned och en ny station inrättades vid Skutskär. 
• Stockholm-Rimbo järnväg, som Roslags
banan hette innan den hade övertagit banan Upp
sala-Norrtälje, var nästan klar med banbygget 
från Roslags Näs by till Åkersberga, inklusive en 
klaffbro över Åkers kanal. Inför den väntade 
stora trafikökningen köptes sex nya personboggi
vagnar, tre kombinerade andra och tredje klass 
samt tre tredje klass. 
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Södra Sverige 
• Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg 
breddades till normalspår 1435 mm från 1217 
mm, som hade kallats "snålsparrig" efter lands
hövdingen Eric Sparre. Denne arbetade på 1860-
talet för att få sitt läns städer anknutna till SJ 
stambanor, och ansåg att det måste ske snabbt 
och billigt, men på ett sådant sätt att man längre 
fram skulle kunna höja standarden. UWHJ köpte 
liksom sin året innan breddade systerbana Borås
Herrljunga "mogullok" från Nydqvist & Holm 
med 1550 mm hjul för person- och blandade tåg. 
Dessutom köptes ett litet tvåaxligt tanklok för 
lokaltrafik Vänersborg-Öxnered, som dock efter 
två år såldes till Boråsbanan som använde det i 
tåg till sommarparadiset Skogsryd när deras gamla 
ångvagn inte längre räckte till. 
• Nässjö-Oskarshamns järnväg hade tröttnat 
på de märkliga Fairlielok med skorsten i bägge 
ändar som man på 1870-talet anskaffat från Eng
land, och köpte nu från N &H tre person tågslok 
med axelanordning 2B och tre godstågslok av 
mogul typ med axelanordning 1 C och hjul
diameter 1400 mm. De byggdes liksom några 
likadana lok för Gävle-Dala järnväg med 
kompoundanordning, och kunde kännas igen på 
att slidskåpen blev så stora att de delvis låg 
utanför gångborden. 
• Markaryd-Veinge järnväg öppnades i nära 
samtrafik med Hässleholm-Markaryds järnväg 
för att förbinda Kristianstads län med Västkust
banan. I Markaryd korsades Skåne-Smålands 
järnväg som under året öppnades i hela sin längd 
upp till Värnamo. Stationsområdena låg där intill 
varandra, men det var två skilda stationshus. 
• Kalmar-Torsås järnväg öppnades som den 
andra länken i Kalmar stads smalspåriga matar
linjer, och Östra Blekinge järnväg från Gullberna 
(Karlskrona) till Torsås som en matarlinje till 
Karlskrona. Det hade varit en viss diskussion om 
inte de två banorna borde haft samma spårvidd, 
så att man hade fått möjlighet att köra genom
gående tåg från Kristianstad längs Blekinge
kusten ända till Kalmar, men eftersom Kalmar
Berga redan hade 891 mm spårvidd liksom andra 
banor i Småland fick KTsJ också 891 mm, medan 
ÖBIJ fick 1067 mm som resten av Blekinge
banorna. Man ansåg speciellt i Kalmar att lokal
trafiken bara skulle gå till närmaste stad, att gods 
mellan städerna kunde gå utan omlastning på 
normalspåret över Emmaboda, och att marktill
gången vid Kalmar station inte räckte till ytterli
gare en bangård med annan spårvidd. Växjö stad 



Uppsala-Gävle järnvägs verkstad vid Gävle S reviderade vagnar och lok, på bilden nr 4 och 14, 
och byggde även egna vagnar. På bilden syns underreden till treaxliga timmervagnar litt. NN4. 

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg köpte några nya ånglok, men breddade och moderni
serade flera av de gamla loken med 1217 mm spårvidd. UVHJ 5 bestod av delar från smala lok: 
underrede och hytt från namngivande nr 4 Grefve E. Sparre och panna från nr 5 Cl. Adelsköld. På 
bilden från 1921 har det gamla loket till och med fått tryckluftsbroms. 
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Markaryd. 

Markaryds station var gemensam för Hässleholm-Markaryds järnväg som nådde dit 1892 och 
byggde det stora stationshuset till höger, Skåne-Smålands järnväg som nådde dit 1894 och byggde 
det lilla stationshuset (Markaryd V) till vänster och Markaryd-Veinge järnväg som anlände 1899 
och inhyste sig hos Hässleholmsbanan. Även lokstall, kolupplag och godsmagasin var separata. 

hade något år tidigare resonerat på motsatt sätt 
och byggt Växjö-Tingsryds järnväg med 1067 
mm trots att Växjö-Klavreström hade 891 mm, 
och på så vis fått tre spårvidder vid stationen. 
• Ett av de mest ambitiösa smalspårsprojekten 
var nästan fullbordat, Västergötland-Göteborgs 
järnvägar från Skara till Göteborg, med anslut
ning från Lidköping i Håkantorp. Det beteck
nade att båda Skara och Lidköping, som hade 
äldre lokalbanenät för lantbrukets behov, nu ville 
ha snabba personförbindelser direkt till Göte
borg utan omstigning till SJ. Med hänsyn till att 
sträckan var 129 km köptes fyrkopplade lok med 
tender för persontågen, de första smalspåriga i 
Sverige. 
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• Jönköping-Gripenbergs järnväg med bara 600 
mm spårvidd öppnades fram till Förnäs station, 
och befriades efter ansökning från att behöva 
bygga delen Vireda-Gripenberg. Banans namn 
ändrades dock inte, och sista delen Förnäs-Vireda 
var under byggnad .. 
• Kosta-Lessebo järnväg som en gång hade 
haft ambitionen att nå Oskarshamn med sitt 600 
mm-spår, och fått sin koncessionsansökan av
styrkt av smalspårskommitten men ändå försökt 
nå dit genom att bygga en liten bit i taget, öpp
nade sträckan Kosta-Målerås. Trafiken på denna 
sträcka blev en besvikelse, och ingen fortsättning 
byggdes. 

Torsås station var en av de 
få där man hade två olika 
smalspår, 891 mm från 
Kalmar och 1067 mm från 
Karlskrona. På bilden ett 
tåg mot Karlskrona. 



Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 
1997 

Detta är tionde årgången av "Utkast tilljärnvägs
historisk bibliografi". Det är också den sista av 
min hand, och det av flera goda skäl: 

1. Jag håller på att tröttna. Inte på att läsa 
allsköns järnvägshistorisk litteratur men på att 
redovisa, att på någon rad precisera innehåll och/ 
eller avge ett omdöme. 

2. Poängen med en bibliografi är ju att den ska 
vara till nytta för den som söker uppgifter om ett 
visst ämne, kanske med tanke på egen, fördjupad 
forskning. Men att ögna genom listor från tio år, 
med alla tillägg, är tidskrävande. Materialet är 
minst sagt svåröverskådligt. 

3. Bibliografier tillhör det som bäst lämpar sej 
för elektronisk redovisning. Man laddar till ex
empel ner ett dokument, söker på "HNJ" eller 
"Gnosjö" och får förhoppningsvis snabbt några 
träffar. Men att sammanföra de tio årens "Utkast" 
till ett enda dokument, tillgängligt på en lämplig 
hemsida, är hittills tyvärr bara en ambition. Vissa 
förberedelser har gjorts men en hel del jobb 
återstår, och jag vågar inte ange något datum då 
resultatet ska föreligga. 

Det finns i sammanhanget anledning att på
minna om det goda och detaljerade register över 
innehållet i tidningen Tåg som Rune Feldt upp
rättat och som man kan söka upp under http:// 
homeS.swipnet.se/~w-55125/register/ 

"Utkastet" har varit kommenterande i den me
ningen att det förtydligat innehåll som inte fram
gått av titeln, men ofta också innehållit ett värde
omdöme. Ser jag tillbaka finner jag att de flesta 
omdömen har varit positiva, i Thomas Thorilds 
anda, men jag har inte kunnat avhålla mej från 
kritiska kommentarer när en författare t.ex. gjort 
det alltför lätt för sej. Läser man en mängd 
historiska artiklar i sträck finner man också många 
upprepningar, inte minst därför att verkligheten 
upprepar sej. Gärna har jag då fäst mej vid 
detaljer som inneburit något nytt. Så skedde när 

jag 1993 kommenterade minnen som Torsten 
S undkrans hade tecknat ner i Södermörekrönikan, 
om hur hans mor hade hjälpt grannar och vänner 
med deras Systembolagsärenden i samband med 
sina stadsresor. Jag antog spontant att hon fått 
viss ekonomisk ersättning för detta besvär, för så 
är mina egna minnen av liknande tjänster från en 
annan småfolksmiljö. Sundkrans förklarar dock 
att hans mor utförde dessa ärenden rent ideellt, 
och jag beklagar min missuppfattning. 

Mer än ett utkast blir aldrig mina sidor i Spår. 
På en riktig bibliografi ställs större krav i form av 
täckning, uppgifter och enhetlighet. Åtminstone 
när det gäller böcker om järnväg förbereds lyck
ligtvis en sådan bibliografi. 

Om 1997 års utgivning gäller som tidigare att 
de flesta posterna gäller artiklar i hobbytidningar, 
bidrag i hembygdslitteraturen och akademiska 
uppsatser. Tre doktorsavhandlingar redovisas som 
helt eller delvis handlar om järnväg. Dessutom 
bör beaktas några böcker som utgetts internt 
inom företag och har kvaliteter som gör dem 
intressanta för en större läsekrets, men som kan 
vara svåra att komma över på normala kanaler. 

Förra årets utkast var kort. Årets tillägg blir 
därför mer omfattande, särskilt beträffande 1996. 

Tillägg 1988 
Rolf Löttgers, "DWK-Wagen för Schweden", i 

Die Triebwagender Deutschen Werke, Uhle & 
Kleimann, 4 s. [Om de tre vagnar för SJ, två 
vagnar för VGJ och en vagn för SRJ som 
verkstaden i Kiel levererade på 1920-talet.] 

Tillägg 1989 
Elis Pålsson, "Tåg", i Ljuve liga toner ... , Ör

kelljunga hembygdsförening, 7 s. [Den spän-
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nande järnvägen ur ett pojkperspektiv med 
bl.a. kämpande ånglok i uppförslutning och 
"stinklaster" till benmjölsfabriken i Stidsvig.] 

Tillägg 1990 
"En järnvägssläkt. Sven Lind berättar", 18 s. , 

och "Omformarstationen. Nils Hult berättar", 
7 s., i Märta Wilhelmsson (red.), Minns du 
gamla Moholm?, Moholms hembygdsför
ening. [Lind hade rätt normala erfarenheter 
som banarbetare på stambanan, medan be
rättelser från elförsörjningens personal är 
mer ovanliga.] 

Erik Lindgren, Humlegubbar. Sann kuriosa i 
samhället, Eget förlag. [Postal kuriosa, en 
del med järnvägsanknytning, som kapitlet 
om de flyttbara poststationerna för rallarpost 
och det om kastpost.] 

Erik Sjögren, "Svenska järn vägssträckor med 
nummerstämplar (PKXP, PLK, PKP) 1868-
1968", eget förlag, 108 s. [Huvuddelen upp
tas av en förteckning över alla postkupeturer 
(motsvarande), ofta med noggranna datum
angivelser.] 

Tillägg 1991 
Lars Theander, "Järnvägen", i hans Bilder från 

gamla Nybro, eget förlag, 2 s. [Bara en teck
ning med lång bildtext.] 

Tillägg 1992 
Lennart Fridh, "Årstabron", i Ärstaholmar, 

Föreningen Tantofolket, 12 s. [En trevligt 
skriven historik över bygget och invigningen 
som har utnyttjat mer än SJ rapportskrift som 
källa.] 

Bo Karlsson, "Askersundsjärnvägen 1884-
1955", 21 s. [En sympatisk liten B-uppsats, 
även om ASLJ historia skrivits utförligare i 
annat sammanhang.] 

Olle Krantz, "Swedish railway building in the 
19th century in an international perspective", 
Rapport, ekonomisk historia, Umeå, 17 s. 
[Visar övertygande att det verkliga järnvägs
byggandets start inte var anmärkningsvärt 
sent i ett större perspektiv men också att ut
byggnaden i Sverige inte var särskilt snabb. 
Bodstedts felaktiga startår för Höganäsbanan 
spökar.] 
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Tillägg 1993 
Gösta J. Carlson, "En studie i redovisnings

principer. Jämförelse av utvecklingen under 
järnvägarnas begynnelseskede i Förenta sta
terna och Sverige", B-uppsats i ekonomisk 
historia, Stockholm, 11 s. [SJ hade från och 
med 1864 års kontoplan en högst ambitiös 
bokföring.] 

"Granbergsdals station och Nora-Karlskoga 
Järnväg 120 år 1993", Vuxenskolan, 36 s. 
[Dokumentsamling.] 

Nils Gruvberger har i Historiska vandringar 
med Jönköpings-Posten 1865-1890-1915-
1940-1965- 1990 en artikel om järnväg och 
andra kommunikationer ur Jönköpings hori
sont för vart och ett av de nämnda åren, totalt 
20 s. 

Ernst Olsson, "En 5 kilometer lång järnväg. En 
berättelse om den lilla järnvägen mellan 
Bjuv och Billesholm", Grufvan nr 1, 7 s. 
[Wallåkra Stenkolsbolag hade den ursprung
liga koncessionen på linjen och kol förblev 
huvudgodset. En trevlig artikel!] 

Tillägg 1994 
Lena Andersson-Skog & Jan Ottosson, "Insti

tutionell teori och den svenska kommunika
tionspolitikens utformning - betydelsen av 
ett historiskt perspektiv", Rapport i ekono
misk historia, Umeå & Uppsala, 25 s. [Järn
vägspolitiken utgör författarnas huvudexem
pel.] 

Alf Jernlind & Ingemar Hemgren, "Kinds
banan och dess efterföljare BAJ", i Sven
ljunga, en bok om dess historia och utveck
ling, Svenljunga hembygdsförening, 16 s. 
[KindsJ behandlas utförligast vilket är synd, 
för där saknas inte historiker.] 

Börje Larsson (red.), "Järnvägen i Vallåkra", i 
Livet i Vallåkra, Vallåkra intresseförening, 
15 s. [Tyvärr mer om L&HJ i allmänhet än 
om Vallåkra i synnerhet.] 

Lars-Henrik Larsson (red.), Möte med tiden. 
Fotodokumentation av en arbetsplats, Ros
lagsbanan sommaren 1992. Ekblads, 127 s. 
[I princip bild på alla de individer som arbe
tade på banan vid tillfället, inklusive en del 
miljöer.] 

Åke Lonnfors, "När järnvägen kom till byn. 
En betraktelse över Nora-Karlskoga Järn
vägs tillkomst", i Karlskoga bergslag, 14 s. 



[Av begränsat intresse.] 
J.R. Åström, "SJ-historik", Pålsgården, 3 s. 

[Dokument från 1940 om Ockelbo station.] 

Tillägg 199 5 
Claes Bolin, "Stationsområdet och Sunne", i 

Boken om Släp, Släps hembygdsgille, 8 s. 
[Anspråkslösa minnen.] 

"Falkenbergs järnvägs inverkan på Svärtna 
socken", Vuxenskolan, 31 s. [Flertalet upp
gifter som inte återfinns redan i Leif Elghs 
FJ-bok är skäligen triviala.] 

Georg Fors, "Järnvägen", i Så minns jag Boda
fors från 1930-talet, eget förlag, 5 s. [Förf. 
minns bl.a. ångloken som kunde ha jobbigt i 
stambanans lutningar. Hoppet om återupp
tagen persontrafik har f.ö. infriats!] 

Kjell E. Genberg, Djävulens anslag, 252 s., 
Försätta berg, 252 s., Fri såsom vargen, 
256 s., Stormen och rättvisan, 254 s., De 
hemlighetsfullas förbund, 254 s., Boknöje. 
[Genbergs hjälte Robert Stark avancerar so
cialt ur rallarmiljön men återvänder då och 
då i olika inkarnationer, i den sista boken till 
Gällivare.] 

Per Hultqvist, "'Hundratals mil, tusentals armar 
och million tals riksdaler . .. ' - Nils Ericson 
och moderniseringen av 1800-talets Sve
rige", i Personligheter och händelser ur den 
svenska historien, Västgöta-Dal, 17 s. [Be
tonar Ericsons gammaldags patriarkalism 
och stora organisationsförmåga men handlar 
mest om hans kanalbyggen.] 

Arne Jacobsson, "Järnvägskommunikationer i 
Vetlanda genom 110 år", i Tusen år i Vet
landa, Sober, 10 s. [Ett lyckat koncentrat av 
Vetlandas järnvägshistoria från 1870-talets 
planer till breddningen mot Järnforsen och 
BK Tåg.] 

"Järnvägen kommer", i Boken om Björkö 
socken, Björkö hembygdsförening, 4 s. [En 
vanlig brist i hembygdsböcker: författarens 
intresse svalnar snabbt efter den högtidliga 
baninvigningen.] 

Björn Linn, "Resandets miljöer", i Katarina 
Duner & Thomas Hall (red.), Svenska hus, 
Carlssons. [På 7 s. sammanfattas järn vägs
byggande, stationer och stationssamhällen. 
Bra, men Linns spekulationer om Vollsjö 
stations tillkomst stämmer nog inte.] 

Rune Sahlström, Minnesskrift över Stock
holms första järnväg Stockholm-Saltskog 

1860-1862, Föreningen Tantofolket, 28 s. 
[Intressanta dokument med lätt amatörmässi
ga kommentarer.] 

Petrus J. Sarmento, Spårvägslinjer i Stock
holm: linje 20, Svenska Spårvägssällskapet, 
28. [LiB järnvägskoncession gör det befogat 
att nämna häftet här.] 

Tillägg 1996 
Niklas Adell, "Hälsning från ett släktmöte", 

Gurklisten nr 4, 2 s. [Främst om Bränninge 
på 1930-talet.] 

Mattias Andersson, "Stationen på prärien ... 
eller en uppsats om hur Södertälje kommun 
lyckades stoppa X2000-tågen och vad som 
sedan hänt med området kring stationen", 
C-uppsats i kulturgeografi, Stockholm, 85 s. 
[Onödigt mångordig men innehålls- och syn
punktsrik studie som ifrågasätter den nya sta
tionens etablering ur ett överordnat perspek
tiv. "I Södertälje har hittills inte ens en glass
kiosk etablerats tack vare stationen."] 

Olle Andersson, "Deva-vagnen. Ett mycket 
tidigt försök till rälsbuss", GDJ-nytt nr 2, 
4 s. [Visade sej olämplig och obekväm vid 
trafik på GDJ 1925-27.] 

Erik Asplund, "Bölan och järn vägsepoken", 
Skenbladet nr 2, 7 s. [Bölan på 0KB bytte 
namn till Lindefallet. Här mest minnen från 
byggtiden och om rallarna.] 

Bertil Axen, "Järnvägsminnen från 20-talets 
Östergötland", Gurklisten nr 1, 2 s. [Om
tryck.] 

Åke Barck, 104 år på Malmbanan. En histo
risk sammanfattning, SJ Gods, 95 s. [Bra 
kronologisk översikt med tonvikt på tiden 
från 1984 (halva boken), vackra bilder.] 

Jan Bergsten, "Kopplat eller okopplat, lok
frågan på 1940-talet", Karven nr 3, 6 s. [Om 
bakgrunden till och resonemangen kring 
Mg, Da och Dm2/3.] 

- "108 år på Svartön", Karven nr 4, 6 s. [Om 
utvecklingen fram till ombyggnaden 1964. 
Dubbelspår Boden-Älvsbyn diskuterades 
som alternativ. Intressanta foton.] 

Gösta Björe, "Somrarna vid Källby station", 
Jernvägsnytt nr 3, 4 s. [Åren 1938-1952. 
Omtryck.] 

Hans Blomberg, "1067 i Väckelsång", Gurk
listen nr 2, 2 s. [Reseminnen från 1950-
1970-tal.] 

Christer Brimalm, "Kustpilen Linköping-Kal-
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mar - historik och framtid", Gurklisten nr 2, 
7 s. [Kort historik över NOJ, KBJ och ÖCJ 
samt utvecklingen fram till trafikstarten.] 

- "Stambanan förr i tiden", Gurklisten nr 3, 
5 s. [Intervju från 1978 med lokföraren Ernst 
Boren, med mycket konkreta uppgifter om 
bl.a. problemen med att elda B-lok.] 

Anders Carlsson, "NBVJ:s nya rälsbussar", 
Förstlingen nr 1, 4 s. [Presentation av Y6 
och Y8, förvärv från Tjustbygdens Järnvägs
förening.] 

Leif Dahl, "Ångloksminnen från Dal om", 
GDJ-nytt nr 2, 3 s. [R-lok och andra bjässar 
1960-61.] 

Ulf Diehl & Lennart Nilsson, Lok och vagnar, 
1, Stenvalls, 72 s. [Insprängt i nutidsmateria
let finns ett antal foton med goda bildtexter 
från svenskajärnvägar 1969.] 

Robert Fresk, "Jämtska järnvägar som inte blev 
av", Gamla Östersund, 6 s. [Främst om pro
jektet Ragunda-Östersund från 1910-talet.] 

Lars Granström & Owe Danneskog, "Ett lok
mannaliv i Roslagen", Roslagsexpressen 
nr 1, 3 s. [Intervju med Gösta From som bl.a. 
berättar om stortyskar och motorvagnsfärder 
Hallstavik-Stockholm på under timmen.] 

Gunnar Hallbeck, "En järnvägsfamilj", GDJ
nytt nr 2, 4 s. [Mest personhistoria men en 
läcker bild från en expedition.] 

- "På andra sidan ... ", GDJ-nytt nr 1, 4 s. [De
taljrika minnen från Björbo kring 1950 med 
utgångspunkt från sentida foton.] 

Rikard Hansson, "Inlandsbanan. Från försvar 
till turism på 100 år". Rapport, stats veten
skap, Uppsala, 38 s. [Inlandsbanan har enligt 
förf. lyckats överleva såpass väl därför att 
den alltid kunnat knyta an till en stor och ak
tuell polistisk fråga: i tur och ordning för
svar, kolonisation, keynesiansk sysselsätt
ning, miljö och turism.] 

Raymond Hedman, "Personvagnar hos LKAB 
i Kiruna" , Karven nr 4, 5 s. [Det fanns fyra 
1000 mm-vagnar och åtta 1435-vagnar.] 

Mats Hjälmroth, "NBJ diesellok T 21-24", 
Förstlingen nr 1, 3 s. [Lite text men givande 
bilder.] 

- "Vår äldsta godsvagn - KNJ Pu 54", Först
lingen nr 4, 2 s. [Äntligen renoverad.] 

- & Robert Ångman, "'Pershyttevagnen' NKJ/ 
NBJ 13", Förstlingen nr 2, 5 s. [Om ett reno
veringsobjekt.] 

Jimmy Håkman, "Vägmärken vid järnvägen", 
Förstlingen nr 2, 2 s. [Lite men skojigt.] 
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Sven Högberg, "I backspegeln", JTJ-nytt nr 1, 
3 s. [Högberg var som så många tillfälligt 
placerad i Boden 1940.] 

Erik Johansson, "Minnen från ett år som trafik
elev på GJ", Spårstumpen nr 63, 2 s. [Tjänst 
i Österport, Lärbro och Fårösunds "järnvägs
station" 1944-45.] 

Gunnel Johansson, "Post och järnväg i Igels
torp", Billingsbygden, 6 s. [Mest om posten.] 

Ruben Järliden, "På historiskt spår. Om Nora 
Bergslags Järnväg och dess 140 år", Först
lingen nr 1, 4 s. [Högst summariskt om ut
vecklingen under 1900-talet.] 

Morgan Kjörk, "Tun och Såtenäs - från järn
väg till JAS-plan", i Mellan bronssköld och 
]AS-plan, Lidköpings kommun, 12 s. [Egen
domligt att inte flygflottiljens tillkomst för
längde banans liv.] 

Per-Åke Lampemo, "Historien om en gods
vagn", Skara lärnvägsblad nr 3, 2 s. [Om 
VGJ Gmf 1489 som gick med färskvaror till 
Göteborg.] 

Ingemar Landin, "Järnvägar som inte blev av: 
Jula-Katrineberg", Skara lärnvägsblad nr 1, 
7 s. [Projektet, en utgrening från linjen Tim
mersdala-Askersund, var aktuellt 1908-
1926.] 

- "Postkupeerna har slutat rulla", Skara Järn
vägsblad nr 1, 5 s. [Kort allmän historik plus 
intervjuer med minnen från postkupeer på 
VGJ.] 

- "Södra Kinnekulle järnväg", Skara Järnvägs
blad nr 3, 5 s. [Bl.a. bild på persontåg, vilket 
torde vara sällsynt från den banan.] 

Gunnar Lind, "Smalspår i snö - en besvärlig 
vecka på BKB ", JTJ-nytt nr 4, 4 s. [Den 
svåra snövintern 1929. Bygger på moderns 
anteckningar och åttaåringens minnen.] 

Björn Linn, "Teknikens form", i Lars Paulsson 
(red.), Från muskelkraft till rymdfarkost, 
Gidlunds, 24 s. [Behandlar i någon mån for
men på svenska tåg men mest andra vehik
lar.] 

Malte Ljunggren, "Karlshamn-Vislanda-Bol
mens järnväg", 2-3, Ångkvasten nr 1 & 2, 
8+8 s. [Linjebeskrivningen avslutas och ång
loken tar vid. Som vanligt i Ljunggrens artik
lar är illustrationerna mycket rikliga.] 

Ola Nilson, "Ånglok på det östgötska smal
spåret", 2, Gurklisten nr 4, 3 s. [Väl rapso
diskt.] 

E. Bertil Persson, "En liten länk i en transport
kedja", Karven nr 1, 5 s. [Historik över 



Landabanan som bakgrund till dagens mu
seispår.] 

Martin Ragnar, "Karl Larsson - SJ-chef på 
Gotland, Spårstumpen nr 63, 4 s. [Intervju. 
Larsson fick 1951 i uppgift att lägga ner GJ 
på tre år men misslyckades och återvände 
snart till fastlandet.] 

(Bertil Rehnberg), "NÖJ motorvagnar nr 51 
och 52, Tåg och Spår nr 102, 2 s. [Bl.a. om 
hur statligt beslag ledde till brist på driv
medlet sprit.] 

- "Ringstorp sommaren 1962", Tåg och Spår 
nr 102, 2 s. [Minnesanteckningar från be
sök.] 

- "Tp-lok i Östergötland", Tåg och Spår nr 
101, 2 s. [Kort typbeskrivning och uppgifter 
om tjänstgöring.] 

- "Ändstation Ödeshög", Tåg och Spår nr 101, 
2 s. [Kommentarer till fina bilder.] 

Carl Reuterbrink, "En järn vägsresa på FLJ", 
Förstlingen nr 3, 4 s. [Livfulla minnen från 
1930-talet.] 

- "Minnesbilder från Kumla-Yxhults Järnväg 
1947-1952", Förstlingen nr 3, 3 s. [Förf. var 
eldare och förare på KYJ.] 

- "NBJ snöplog och lok 12", Förstlingen nr 1, 
2 s. [En usel plog.] 

Rolf Sten, "Ett industrispår i tiden", Skenbladet 
nr 3, 5 s. [Historik över Bomhusbanan med 
anledning av elektrifieringen.] 

Erik Sundström, "När korgen inte räcker", Tåg 
nr 1, 2 s. [Om släp till Deva-vagnar.] 

Börje Thoursie, "Lastprofilen överskriden eller 
en pingst att komma ihåg", JTJ-nytt nr 2, 2 s. 
[Snabbreparation sedan lastad grävskopa 
rivit DONJ viadukt vid Harnrångefjärden 
1948.] 

Jan-Erik Tunell, "Spårvidder på svenskajärn
vägar", Skara lärnvägsblad nr 2, 4 s. [Svar 
finns lätt att få på flera av de frågor som 
ställs i artikeln.] 

Gunvor Walles, "Carl Flodin. En lokbyggare", 
Skara lärnvägsblad nr 2, 4 s. [Ytligt.] 

Magnus Wallqvister, "Några smalspåriga 
extratåg i nyttotrafik", Skara lärnvägsblad 
nr 1, 3 s. [Om tre skolutfärder i Västergöt
land på 1950-talet.] 

Nils G. Åsling, "Inlandsbanan", i hans Skäl att 
minnas, Ekerlids, 6 s. [Beskriver spelet i re
gering och riksdag från 1970-talets början 
?ch IBAB:s start, med betoning av de egna 
insatserna för banans fortlevnad.] 

1997 
Harald Agrell & Owe Danneskog, "Järnvägs

olyckan vid Kimstad år 1939", Roslagsex
pressen nr 4, 7 s. [Detaljerad beskrivning 
s~m t~dligen bygger på polisutredning, men 
h1stonen om olyckan har skrivits förr.] 

Er~_k Ahlberg, "För 120 år sedan: rallarkriget i 
Ostby" , JTJ-nytt nr 1, 3 s. [Omtryck.] 

Sven Ahlgren, "Godstrafik i Vitaby på 1950-
talet - några glimtar", Skl-nytt nr 3, 2 s. 
[Betor/betmassa, äpplen och artiklar till 
Kiviks marknad var de mest karaktäristiska 
godsslagen.] 

- "K. 467 ... ", Skl-nytt nr 1, 4 s. [Livfullt och 
detaljrikt om skolresor med motorvagn Vita
by-Sirnrishamn i början av 1950-talet.] 

Ingemar Andersson, "Malmöutställningen 
1896. Om tåg och spår kring Nordiska indu
stri- och slöjdutställningen", ÖSJ-bladet nr 3, 
5 s. [SJ första restaurangvagn presenterades 
på utställningen och till jordbruksdelen an
lades ett tillfälligt spår utmed ringkanalens 
östra sida.] 

Olle Andersson, "R3/S3 95-97. GDJ:s min
stingar bland trafikloken", GDJ-nytt nr 1-2. 
4 s. [Loken hävdade sej bra och avbröt för 
lång Yd GDJ prov med ång- och motorvag
nar. Aven SJ-tiden behandlas.] 

Jan Bergsten, "När motorn slog ut ångan", 
Karven nr 3, 5 s. [Allmän översikt av den 
svenska diesel tågshistorien.] 

Monica Björklund, "Inlandsbanan - en del av 
Värmland. Kulturhistorisk studie av stations
områden längs lnlandsbanan i Värmlands 
län", Institutionen för miljövetenskap och 
kulturvård, Göteborg, 55 s. [Alltför enkel 
r~produktion gör de många fotografierna 
orntressanta.] 

Bemt Blank, "'Grolanda nästa ... ' - om en 
järnväg som inte blev av", Skara Järnvägs
blad nr 3, 3 s. [Om projektet Skara-Sörby 
vars koncession inte beviljades.] 

Christer Brimalm, "Linköping C - 125 år av 
förändringar", Gurklisten nr 3, 10 s. [Bra his
torik, inte minst mot bakgrund av hur säll
synta sådana är över större stationer. Bri
malm konstaterar avslutningvis att Linkö
pin~ C aldrig haft fler resande än nu.] 

- "NOJ :s tillkomst och första tid", Gurklisten 
nr 2, 10 s. [Om utvecklingen t.o.m. trafik
starten.] 
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Carl Calov, "Sala, Degermyr ... Västerås. Sta
tionstjänst under fem decennier", Spår, 31 s. 
[Flyttningar och tillfälliga tjänstgöringar var 
vanliga bland trafikpersonalen förr, och 
Calov har episoder att berätta från ett stort 
antal stationer, mest norr och väster om Sala. 
Han var även med och röjde upp efter smäl
len i Krylbo 1941.] 

Helene Carlsson, "Kulturhistoriska miljöer ut
med Bohusbanan", Bohusläns museum, 
50 s. [De båda svängbroarna ges förtjänst
fullt en framträdande plats.] 

Morrgan Claesson, "Järnvägar till Norge", 
Träl-laget nr 2, 2 s. [Referat av utredning 
från 1923, som fick oroliga BJ/DJ att reagera 
med försnabbande åtgärder.] 

K. Peter Dahlström & Lars-Henrik Larsson 
(red.), 30 år på Saltsjöbanan - några glimtar 
från Saltsjöbanan som offentligt ägd järn
väg, SL Tåg AB, 100 s. [Förvirrande nog 
andra underrubriker på pärmen. Redaktörer
na och Roland Svensson summerar historien 
sedan SL övertagande, berättar om 1970-
talets tekniska omställning och 1980-talets 
godstrafik samt redogör för Danvikbrovak
tens arbete - det senaste inte minst intres
sant.] 

Birgitta Edelman, Shunters at work: creating a 
world in a railway yard, avh. socialantropo
logi, Stockholm, 336 s. [En studie av arbets
kulturen bland växelpersonalen i Hagalund, 
utifrån egen erfarenhet på 1980-talet och 
fältstudier kring 1990. Mycket läsvärd, men 
fler referenser till Örjan Nyströms arbete 
från Göteborg hade inte varit fel.] 

Curt W. Engström, "Kaitums grusgropar", 
Karven nr 4, 2 s. [Både banvalls- och lok
sand togs därifrån tills makadamiseringen 
var klar 1970.] 

Bernt Forsberg, "En lokförares liv", Tåg nr 6, 
6 s. [Ömsint om fadern Oscar F. som med 
stationering i Gävle eldade och körde ånglok 
på f.d. 0KB och ellok även på andra sträck
or.] 

- "Ånglokens 'blå band'. Högfartsprov utom
lands och i Sverige", Spår, 7 s. [Bara en 
mindre del handlar om Sverige, som har en
dast ett dokumenterat prov att visa upp, med 
BJ H3 60.] 

Rolf Forslund, "Sligtransporter med Lalmmp-
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vagnar", Tåg nr 8, 2 s. [Frakterna från Löv
liden och Slagnäs/ Arvidsjaur till Rönnskär 
upphörde 1988-89. Instruktiva foton.] 

Björn Fura, "X2 - från hjulring till strömavta
gare", Tåg nr 4, 9 s. [Främst en mycket utför
lig och sakkunnig teknisk beskrivning men 
insprängt uppgifter om typens förändringar.] 

Lars-Olof Georgsson, Postångare och tågfär
jor på leden Trelleborg-Sassnitz 1897-1997, 
Scandlines Hansa, 80 s. [Delar en svaghet 
med åtskilliga andra tågfärjeböcker: för 
mycket om båtar, för lite om tåg och land
anläggningar.] 

Max Goldschmidt, "Snabba tåg och snabbtåg 
före snabbtågen", Tåg nr 4, 6 s. [Om utveck
lingen från stambaneelektrifieringen via bl.a. 
HNJ snabbvagnar och GDG-expressen till 
"Göteborgaren".] 

Lars Granström, Harald Agrell & Owe Danne
skog, "Lövstabanan och dess minnen", Ros
lagsexpressen nr 1, 8 s. [En bra historik, med 
skisser över alla bangårdar.] 

Gunvor Gustafsson, "Dellenbanan. Järnvägen 
mellan Ljusdal och Hudiksvall", Läddikan 
nr 1, 4 s. [Redovisar kort en kulturhistorisk 
utredning.] 

Ulf Hamilton, Teknik på bönders villkor, His
toriska institutionen, Stockholm. [I kapitlet 
"Järnväg 1829-1848" belyser förf. hur atti
tyderna till det nya kommunikationsmedlet 
formades bland beslutsfattarna.] 

Christer Hammare, "Dala-Hälsinglands Järn
väg, linjen som vägrade att dö", 1 & 2, Tåg 
nr 2 & 3, 8+ 7 s. [Utförligt, sakkunnigt och 
välillustrerat om utvecklingen sedan 1970-
lats början.] 

Tore Hartung, "Stolpen i Risa - eller jakten på 
en missdådare", Jernvägsnytt nr 2, 4 s. [Byg
ger på en tjänsteskriftväxling från 1918.] 

Ingemar Helgosson, "Ett dramatiskt järn vägs
projekt. Mariestad-Marieholms-järnvägen -
bygge, storhetstid och avveckling", Väst
götabygden nr 4, 3 s. [För dramatiken stod 
korsandet av Höge mosse.] 

Ragnar Hell borg, "Transport av post på järn
väg", 1-2, ÖSll-nytt nr 1 & 2, 8+5 s. [Mest 
intressant är genomgången av de sju 600 
mm-banornas post.] 

Mats Hjälmroth, "Loken som skulle dra NBJ 
ur krisen, Förstlingen nr 4, 4 s. [Om NBJ 
1-4 och 14-15 till år 1918.] 



Jan Hogdal, "Järnvägshistoria förenar", Uiddi
kan nr 1, 2 s. [Om GDJ.] 

Yngve Holmgren, Hamnloken i Åhus, S:ta 
Annas Gille, 18 s. [Texter ur ÖSJ-bladet.] 

- "Svensk smalspårsmateriel", 4-7", ÖSJ
bladet nr 1, 2, 3 & 4, totalt 8 s. [Strukturen i 
framställningen är oklar men Holmgren läser 
man alltid med stort intresse.] 

- & Peter Mogensen, "Ångspårvägar - inte 
järnväg, inte spårväg", Nostalgia nr 4, 2 s. 
[En trevlig sammanfattning av en historia 
som Holmgren har berättat några gånger 
förr.] 

Jimmy Håkman, "NBJ:s ASJ-tillverkade räls
bussar", Tåg nr 10, 5 s. [Bygger tydligen på 
verkstadsrapporter och rapporterar revisioner 
och missöden. Omtryck från Förstlingen nr 
3.] 

Markus Idvall, "Nationen, regionen och den 
fasta förbindelsen. Ett hundraårigt statligt 
projekts betydelser i ett territoriellt perspek
tiv", i Öresundsregionen - visioner och verk
lighet, Lund University Press, 26 s. [En god 
genomgång av de viktigaste projekten, in
satta i ett ideologiskt sammanhang.] 

Anders Jansson, "Restaurangvagnar på Statens 
Järnvägar - ännu ett hundraårsjubileum", 
Spår, 12 s. [Bearbetning av avsnitt i Janssons 
uppsats från 1995, som f.ö. har nytryckts av 
Sveriges Järnvägsmuseum.] 

Lars Johansson, "Förändringar i Kvarnabo un
der ett sekel", Jernvägsnytt nr 3-4, 7 s. [En 
museistations bakgrund, med mycket vackra 
bilder.] 

Hans Chr. Johansen, "Trafikforbindelseme til 
Sverige over 0resund", i På sporet 1847-
1997, 3, Jernbanemuseet, 9 s. [Rätt snäv 
sammanfattning av ämnet i detta praktfulla 
och annars så utförliga jubileumsverk.] 

Patrik Johansson, "'Den går som på räls ... ' 
Kollektivtrafik längs Inlandsbanan och In
landsvägen" , 1, Geografiska notiser nr 4, 
10 s. [Bra sammanfattande historik som förs 
fram till 1997.] 

Thomas Johansson, "Håll kontakt!", Tåg nr 7, 
nr 6 s. [Om successiva förbättringar av kon
taktledningarna för att kunna köra snabbare. 
Nyttiga utblickar mot den internationella ut
vecklingen.] 

Gösta Jäderholm, "Några pärlor ur samlingar
na", Spår, 3 s. [Bl.a. visartelegrafapparat.] 

Åke Jönsson, "Järnväg av bibanemodell", i 
Historien om en stad, 2, Landskrona kom
mun, 9 s. [Avser att behandla Landskronas 
järnvägshistoria men uppehåller sej nästan 
uteslutande vid L&HJ - LEJ får sju rader, 
LaKJ och LKSJ tillsammans sex.] 

Sven Klang, "Järnvägen satte sprätt på Sjöbo", 
i Sjöbo - hjärtat i Färs, eget förlag, 5 s. [Väl 
kortfattat, men påminnelse om den tid då 
Malmöborna brukade ta tåget till Sjöbo för 
att åka skidor.] 

Wulf Krentzien (red.), Sassnitz-Trelleborg, 
hin & zuruck, tur & retur, Riigendruck, 
144 s. [En hyggligt utförlig och formulerad 
svensk sammanfattning i denna jubileums
bok, vars innehåll täcks bättre av andra verk 
men som har många och vackra bilder.] 

Per-Åke Lampemo, "Märkning av ånglok vid 
VGJ", Skara Järnvägsblad nr 1, 3 s. [En ba
gatell.] 

Ingemar Landin, "Cement och mjölk. Lite hi
storia kring Forshems station", Skara Järn
vägsblad nr 4, 10 s. [Bl.a. om hur mjölk 
pumpades från bil till tankvagn.] 

- "Männen kring loket. Lokputsarens arbete", 
Skara Järnvägsblad nr 2, 3 s. [Bygger på EJ
instruktion.] 

- Skara-Lundsbrunns Järnvägar. Ett levande 
järnvägsmuseum, SLJ, 79 s. [Huvuddelen 
utgörs av en kommenterad katalog över för
eningens många fordon. En kort översikt av 
Skaras järnvägshistoria ingår också.] 

- "Är 29-an en dam? Några tankar om namn på 
lok", Skara Järnvägsblad nr 1, 3 s. [Köns be
stämningen är besvärlig blir slutsatsen.] 

Ulf Landin, "Några personliga minnen från 
Saltsjöbanan", Nynäståget nr 3, 6 s. [God be
skrivning av trafiken 1970-71 då förf. arbe
tade som konduktör.] 

- "SJ:s ånglok littera J", Nynäståget nr 2, 8 s. 
[Om tjänstgöring och förändringar, med ta
bell.] 

Ulf Larsson, Brobyggaren: Otto Linton, bygg
nadskonsten och dess professioner i Norden 
under första delen av 1900-talet, Carlssons, 
398 s. [En magnifik teknikhistorisk avhand
ling. Behandlar järnvägsbroar som Linton 
själv ritade eller på annat sätt hade att göra 
med: Öre älv, Årstabron, Lidingöbron etc.] 

Uno Larsson (red.), "När järnvägen kom till 
bygden", i Långås. Ett stationssamhälle på 
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västkusten, Utsikten, 26 s. [Intressantast 
bland de fem skribenternas bidrag är väl FJ
experten Leif Elghs referat av skrivelser från 
stationsledningen till trafikledningen.] 

Lennakatten - en guide till smalspåret genom 
Uppland, specialnr (2) av Roslagsexpressen, 
44 s. [Allmän SRI-historik, data om rullande 
materiel, utförlig och bra linjebeskrivning 
med historiska upplysningar.] 

Mats Lindberg, "Elektriska tåguppvärmnings
vagnar vid SJ", ÖSJ-bladet nr 2, 9 s. [En 
grundlig beskrivning av de totalt åtta Fe2/ 
Sl 7e-vagnar som funnits, inklusive de en
skilda individernas öden.] 

Gunilla Linde Bjur, "Stationshuet- den nya 
stadsporten", i Katarina Duner & Thomas 
Hall (red.), Den svenska staden, Sveriges 
Radio, 12 s. [Lyfter fram Edelsvärd, Adel
sköld och Kumlien. Betonar skillnaden mel
lan storslagna utlandsstationer och knapp 
svensk verklighet. När kommer f.ö. avhand
lingen om Edelsvärd?] 

Erik Lindgren, Något om posten vid stam
banan genom övre Norrland, sträckan lörn
Boden, 32 s., dito, Sträckan Vännäs-lörn, 
22 s., dito, Anundsjö-Vännäs, 34 s., dito, 

Långsele-Anundsjö, 23 s., dito, Bräcke
Långsele, 30 s., Något om posten vid järn
vägen Hoting-Långsele, 24 s., Något om 
posten vid Järnvägen Storuman-Hällnäs, 
25 s., Något om posten vid järnvägen Näs
sjö-Oskarshamn, 38 s., Något om posten 
närmast Helsingborg-Råå-Ramlösa järn
väg, 14 s., Något om posten vid järnvägen 
Billesholm-Landskrona och dess närhet, 
17 s., Något om posten vid järnvägen Eslöv
Helsingborg och dess närhet, 23 s., Något 
om posten vid järnvägen Helsingborg
Ängelholm och dess närhet, 30 s., Något om 
posten vid järnvägen Helsingborg-Hässle
holm och dess närhet, 33 s., Något om 
posten vid järnvägen Ängelholm-Lands
krona och dess närhet. Delsträckan Ängel
holm-Billesholm, 21 s., Något om posten 
vid järnvägen Klippan-Eslöv och dess när
het, 20 s., Något om posten vid järnvägen 
Åstorp-Mölle och dess närhet, 40 s., Något 
om posten vid Västkustbanan, 1, delsträckan 
Malmö-Billesholm-Åstorp-Ängelholm och 
dess närhet, 46 s., dito, 2, delsträckan Ängel
holm-Halmstad och dess närhet, 37 s., dito, 
3, Delsträckan Halmstad-Varberg och dess 
närhet, 40 s., dito, 4, Delsträckan Varberg-
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Göteborg och dess närhet, 28 s., Något om 
posten vid Västra stambanan och dess när
het, 1 (Stockholm-Hallsberg), 44 s., dito, 2 
(Hallsberg-Göteborg), 57 s., Stockholm
Saltsjöns järnväg, 21 s., Något om posten 
vid Stockholm-Västerås-Bergslagens järn
vägar. Delen Ängelsberg-Vansbro, 29 s., 
dito, Sträckorna Tillberga-Köping och Kol
bäck-Ramnäs samt Sala-Tillberga, 20 s., 
dito, Sträckan Tomteboda-Tillberga, 37 s., 
Något om posten vid järnvägarna Kolbäck
Flen och Rekarne-Valskog samt deras när
het, 33 s., Något om posten vid järnvägen 
Flen-Oxelösund och dess närhet, 24 s., Nå
got om posten vid Mora-Älvdalens järnväg 
och närliggande område, 21 s., Något om 
posten vid Falun-Västerdalarnas järnväg, 
17 s., Något om posten vid Falun-Rättvik
Morajärnväg och närliggande område, 34 s. 
[Trots försvårade villkor fortsätter förf. in
venteringen. Beundransvärt hur han lyckas 
variera formuleringar och illustrationer i 
katalogarian.] 

Björn Linn, "Svenska fordon - svensk form? 
Om gestaltningen av svenska tåg, spårvag
nar, bilar och bussar", i Lasse Brunnström, 
Svensk industridesign, en 1900-talshistoria, 
Norstedts. [11 s. handlar om järnvägsfordon. 
Linn berömmer särskilt Ao2-vagnarna och F
laken av både ång- och eltyp. "Kanske det 
bästa loket i dag är det stora dieselloket T44 
... som emellertid 'målats sönder' genom 
SJ:s nya, sällsynt okänsliga färgschema."] 

Malte Ljunggren, "Karlshamn-Vislanda-Bol
mens järnväg", 4-5, Ångkvasten nr 1 & 2, 
8+8 s. [Lok och vagnar slutbehandlas, därpå 
förstatligandet.] 

- "M-loken och deras kusiner", Ångkvasten 
nr 1, 6 s. [Jämförelse med bl.a. NSB-lok. In
tressant om det projekterade Mxz med tre 
Rc-boggier.] 

- "De svenska ellokens historia", 14, Ång
kvasten nr 2, 2 s. [Är serien slut nu?] 

Jan Lundstrom, "Många olika typer hos stor 
vagnägare", 1-2, Tåg nr 3 & 5, 6+5 s. [Om 
Nordwaggon och främst då de vagnar som är 
ny- eller ombyggda för företagets räkning. 
Lista i nr 5.] 

Peter Löf, "Revision av omformare. Driftsäkra 
pjäser i 100-tonsklassen", Tåg nr 7, 6 s. [Re
portage med tillbakablickar. Löfs olika artik
lar om järnvägens elektriska infrastruktur är 
mycket givande.] 



Bo Malmsten, "Kollektiv trafik", i Malmö 
stads historia, 7, Malmö stad, 6 s. [Spår
vägens avveckling och pågatågens etable
ring. Mycket läckra bilder av MYJ gatu
korsningar.] 

Hjördis Matti, "Järnvägsbarn i brukssamhälle. 
Intervju med Svea Frid", Spår, 3 s. [Ett barns 
perspektiv påjärnvägslivet i Sandviken.] 

Thure Mattsson, "Borgsjöede anhalt", Sken
bladet nr 2, 3. s. [Omtryck.] 

"Med Dollartåget till Narvik", Tåg nr 2, 2 s. 
[Trevliga minnesbilder av personal som 
komplement till artikel från 1996.] 

Henny Melin-Olsson, "Järnvägsviadukten i 
Söderhamn", Läddikan nr 1, 2 s. [Beskriver 
och pläderar för bevarande av Otto Lintons 
skapelse.] 

Rune Monö, Njutningen av att åka tåg, Carls
sons, 200 s. [Nytryck i svårläst stil av mo
dern klassiker från 1988.] 

Ola Nilson, "Ånglok på det östgötska smalspå
ret'', 13, Gurklisten nr 1, 4 s. [Om FNJ med 
fler banor. Den sista artikeln i serien.] 

Olle Nilsson, Med segel och ånga. Kommuni
kationer i Fryksdalen, Bergslagen och på 
Vänern under 1800-talet och början på 1900-
talet, Värmlandsarkiv, 130 s. [Ett undervis
ningsmaterial med knapphändigt kommente
rade historiska dokument.] 

Bengt Norling, "Inlands banan 60 år", Klart 
spår nr 4, 7 s. [F.d. kommunikationsmini
stern berättar personliga minnen av Inlands
banan och refererar spelet i regeringen, där 
han framställer sej som banans stora försva
rare.] 

Sverre Nylund, "Mellanriksbanan Älvdalen
Stöa. Något om en järnväg som aldrig för
verkligades", i Dalarna, Dalarnas hembygds
och fornminnesförbund, 12 s. [Tyngdpunk
ten är ett referat av Manne Briandts utred
ning från 1952.] 

Christer Nyqvist, "När Frasse fick sparken från 
Västgötabanan", Jernvägsnytt nr 1, 4 s. [In
tervju om trafiktjänst 1945-1967. Uppsäg
ningen återtogs eftersom tjänstemannen prio
riterade tågen framför tjänster åt överord
nad.] 

C. Bengt Ohlin, Sveriges tåghistoria började i 
Eskilstuna, Sandbergs bokhandel, 95 s. [Om 
Munktells verkstad och loktillverkningen 
där, med beaktande av den senaste forsk-

ningen och goda egna synpunkter, om OFWJ 
och NrSIJ, kort (väl kort) om Svealands
banans bakgrund och byggnad. Rikhaltiga 
och väl valda illustrationer.] 

Anders Olsson, "Eslöv-Hörby Järnväg 100 år", 
ÖSJ-bladet nr 4, 6 s. [Koncisa men vältäck
ande historiker över hundraårsfirande skån
ska banor har blivit något av en specialitet 
för Olsson.] 

- "Längs pågatågens spår". 6 & 7, ÖSJ-bladet 
nr 1 & 2, 3+3 s. [Artikelserien får ett tillfäl
ligt(?) slut med f.d. MYJ.] 

Kjell Palen, "Några minnen från restaurang
vagnar. Intervju med Erik Ljung", Spår, 3 s. 
[Ljung tjänstgjorde som servitör i Stock
holmsbaserade vagnar några år i slutet av 
1940-talet.] 

- "Sveriges första lokförare - vem var det?", 
Spår, 10 s. [Palen problematiserar frågan på 
ett utmärkt sätt och visar att den måste ha 
många svar. Några ges i artikeln, om andra 
utlovas fortsatt utredning.] 

Iris Persson, "Familjedrama på järnvägsstatio
nen", Byahornet nr 5, 6 s. [Lätt förklädd 
skildring av ruskig epilog på förskingring i 
Löddeköpinge 1920.] 

E. Bertil Persson, "LKAB bulktransportpro
jekt", Karven nr 2, 8 s. [Om ett intressant ut
vecklingsarbete som dock ej fick särskilt 
stora praktiska tillämpningar.] 

(Bertil Rehnberg), "Krigslok i Sverige", Tåg 
och Spår nr 106, 2 s. [Om hur tyska 52-ång
lok som hamnat i Norge reparerades på Mo
tala verkstad.] 

- "Nya smalspårslok", Tåg och Spår nr 107, 
2 s. [Om Gt och Gp.] 

- "Nyförvärv till ÖCJ" , Tåg och Spår nr 105, 
2 s. [Om Hildingbussarnas ankomst 1948.] 

- "NÖJ lok nr 22", Tåg och Spår nr 106, 2 s. 
[Teknisk beskrivning.] 

- "Snabbare resor på TÖJ", Tåg och Spår nr 
105, 6 s. [Om rälsbussarnas introduktion på 
det östgötska smalspårsnätet. Plankorsnings
olyckorna ökade med de tystare tågen.] 

- "Östgötavintrar", Tåg och Spår nr 104, 2 s. 
[I alla fall vackra bilder.] 

- "227 mil 891-smalspår", Tåg och Spår nr 
107, 2 s. [Referat av utredning från 1948 om 
inspikning av 1067-nätet.] 

Carl Reuterbrink, "Små minnen av personal 
vid NBJ", Förstlingen nr 3, 3 s. [Hade varit 
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intressantare om förf. koncentrerat sej och 
tagit ut svängarna mer i sina omdömen.] 

B( engt) R( osen), "Historiska järn vägsnotiser", 
Ånghwisslan nr 2206, 2 s. [Återgivet ur syd
småländska tidningar och med koncentration 
på den landsändan.] 

Gunnar Sandin, "Betlastningsanordningar: 
eftertext om förarbete", ÖSJ-bladet nr 1, 3 s. 

- "Fasta Öresundsförbindelser", Spår, 26 s. 
- "Författaren på spåret: I sydväst", Ångtrycket 

nr 1-2, 2 s. [Sydvästra Skåne avses.] 
Petrus J. Sarmento, Spårvägslinjer i Stock

holm: linje 21, Svenska Spårvägssällskapet, 
32 s. [Jämvägskoncessionen för SSLidJ gör 
det befogat att nämna häftet här.] 

Lennart Serder, "Tågtrafik över Öresund - nu 
och sedan", i Resor i tiden, Historiska media, 
9 s. [Innehåller trots titeln även historiska 
tillbakablickar.] 

Jonas Sjöberg, "Järnvägen vid Liljeholmen", 
Nynäståget nr 1, 13 s. [Gedigen skildring av 
historien fram till 1931.] 

Robert Sjöö, "Länet och järnvägarna", Läddi
kan nr 1, 7 s. [Översikt av järnvägshistorien i 
Gävleborgs län.] 

Arne Spångberg, "Sonny och Getåkatastrofen", 
Tåg nr 1, 3 s. [I en anslutning till ett modell
byggarreportage finns en god sammanfatt
ning av olyckan. Notera den också den etik
diskussion som följde i tidningen efter re
portaget.] 

Torsten Sundkrans, "KJ 17 i mitt hjärta" , Ång
vagnen nr 4, 3 s. [Fint litet kåseri om före
bild till lok i Gustaf Olsons roman Tåg ut!] 

Harald Sundlin, "Innan sista tåget har gått" , 
Kulturmiljövård nr 1, 3 s. [Om Riksantikva
rieämbetets inventering av SJ fastigheter.] 

Erik Sundström, "SJ lokaltågsvagn littera 
C3a", Spår, 3 s. [Typbeskrivning med anled
ning av Sveriges Järnvägsmuseums "trä
vagnsprojekt" som i sammanhanget beskrivs 
av Robert Sjöö.] 

- "Vad hände vid Sveriges järnvägar 1898?", 
Spår, 5 s. [Rätt mycket hände, inte minst i 
Skåne och övriga Sydsverige. Sundström får 
med det mesta men förbigår Röstånga- Es
lövs järnväg med en intressant förhistoria.] 

Bengt Svedrell, "Vägledning till 'Järnvägar i 
1940-talets Skåne"',1, Skl-nytt nr 4, 5 s. 
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[Kommentarerna till ett antal videorullar för
medlar rapsodiskt många kunskaper.] 

Sören Svensson, "Före och efter X7 vid SJ", 
ÖSJ-bladet nr 3, 6 s. [Främst en komplette
ring av äldre artikel om Xoa5 och Xoa8.] 

- "Föregångarna till X7 hos SJ", ÖSJ-bladet 
nr 2, 5 s. [Om 201-205 och de två f.d. 
BLHJ-vagnarna. Någon individ blev an
märkningsvärt långlivad.] 

- "SJ elmotorvagnar litt Xoa/X7", 3, ÖSJ-bla
det nr 1, 4 s. [Se 1996. Underrubrik "Om
flyttningar, olyckor, ombyggnader".] 

Katarina Thurell, "Claes Adolf Adelsköld -
rallarbuse ochjärnvägskung", Läddikan nr 1, 
2 s. [Ytligt.] 

Magnus Wallqvister, "En liten järnvägsknuts 
förändring", Tåg nr 9, 3 s. [Om Tumleberg, 
främst under stationssamhällets höjdpunkt på 
1940-talet. Omtryck från Västgötabygden 4/ 
1995.] 

Jan-Anders Wihren, "För 30 år sedan - vad 
hände på spåren?", 1-4, Skl-nytt nr 1, 2, 3 & 
4, totalt 16 s. [Delvis fortsättning, delvis be
arbetning av artikelserie i Ångtrycket - Wih
ren är inte den ende som bytt från KLJ till 
SkJ. Inte ett vagnsnummer, inte en avgångs
tid försummar förf. att redovisa från sina 
resor i Skåne med omnejd.] 

Lennart Wållström, Mälarbanan - då och nu. 
En bok om att bygga järnväg för 100 år 
sedan och i nutid, Mälarbanans Intressenter/ 
Konsortiet Mälarbanan, 120 s. [Behandlar 
först SWB tillkomsthistoria (men inte dess 
drift) och sedan Mälarbanans tillkomst. Ve
derhäftig framställning och goda illustratio
ner.] 

Bengt Åkesson, Tågen på spåren - om järn
vägens mekanik, Chalmers, 27 s. [Vacker 
trycksak, som mot historisk bakgrund pre
senterar dagens järnvägsforskning på CTH.] 

Carola Östmark, "Från trafik på vägar till trafik 
på räls", i Bygden vid ridvägarna. Årtusen
den kring Åsunden, De sju häradernas kul
turhistoriska förening, 8 s. [Sammanfattar 
Ulricehamns järnvägshistoria.] 



Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 1997 

Jag börjar med det sista. Verksamheten fick den 
bästa julklapp man kan önska sig i form av årets 
sista stora beslut. Sveriges Järnvägsmuseum 
(Jvm) kan från och med januari 1998 använda 
hela den gamla huvudverkstaden på Blåsåsen/ 

· Nynäs som magasin för lok och personvagnar, 
skrymmande föremål, dressiner och bussar samt 
litteratur och arkivhandlingar. 

Det krävdes inte bara en önskelista för att 
beslutet skulle kunna fattas utan det hade före
gåtts av utredningar, argumentation och omprio
ritering av resurser. Som jag ser det är ändamåls
enliga lokaler för förvaring av våra unika sam
lingar utgångspunkten för all verksamhet. Nu 
skall vi se till att det 9 600 kvadratmeter stora 
utrymmet utnyttjas på bästa sätt och att vi etable
rar största möjliga skydd för inbrott och skade
görelse. 

Vagnverkstaden på Nynäs 
efter att nyligen ha tagits i 
bruk, hösten 1905. Förmod
ligen spirade samma för
väntningar då som vi nu har 
inför framtiden. Foto ur 
Svlvm samlingar. 

Det är naturligtvis också viktigt att vi gör ett 
noggrant urval av vad vi skall förvara. Arbetet 
med en bevarandeplan för järnvägsfordon till
sammans med det ideella intresset är ett viktigt 
led i de strävandena. En organisation för be
varandeplanen kunde sjösättas vid uppstart på 
museet i mitten på maj. Jvm och Järnvägshisto
riska Riksförbundet (JHRF) har en samman
hållande roll för de personer som ansvarar för 
respektive fordonsslag. Sedan är tanken att så 
många som möjligt skall få möjlighet att lämna 
synpunkter innan ett dokument presenteras. 

Våra egna bevarandeplaner på J vm har handlat 
om att tåg skall kunna sammanställas från olika 
epoker. Av naturliga skäl har fokus under året 
flyttats från lok till vagnar. Mer om detta senare 
i redogörelsen, som nu övergår i en genomgång 
av ett händelserikt på Sveriges Järnvägsmuseum. 
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Personalen 
Bevarandeplaner är viktiga men ännu viktigare 
är personalen. Bemanningen under 1997 har va
rit sig i stort sett lik sedan föregående år. Arbets
uppgifterna är många men någon utökning av 
den fasta arbetsstyrkan har inte varit möjlig. I 
stället har ALU-verksamheten utökats. Gävle 
kommun har placerat Karl Hedman som arbets
ledare för ALU-personalen på museet, som där
igenom blivit en fast arbetsplats för ALU. 

I övrigt har interna förändringar genomförts då 
Claes Zachrisson övertagit fastigheten som arbets
område utöver fordon och teknik.Johanna Salan
der blev ett nytt ansikte i receptionen. Johanna är 
annars utbildad till arkeolog och kom till oss först 
som ALU-anställd föremålsregistrator. Ett ar
bete som OTA genom kommunen kunde under 
året ordnas för Björn Norlin med uppgifter inom 
fordon och teknik. 

Personalen och dess arbetsuppgifter vid mu
seet under 1997 såg ut på följande vis: 

Fast personal 
Robert Sjöö, museichef 
Hjördis Matti, program och administration 
Ingeborg Andersson, reception 
Olle Andersson, butik och ekonomi 
Robert Herpai, 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, fastighet och teknik 

Inlån från SJ 
Ted Nyberg, vaktmästeri och fordon 
Gunnar Jonsson, fordon och teknik (februari-april) 
Börje Steen, föremålsregistrering (januari) 

Timarvoderade 
Renee Edlund, reception och guidning 
Eva Hagström-Mattsson, reception och guidning 
Ulf Lidfors, fastighet och minitåg 
Johanna Salander, reception och guidning 
Veronica Silen, reception och guidning 
Annika Swahn, reception 
Helena Westland, reception och guidning 

OTA-tjänst 
Björn Norlin , fordon och teknik 

ALU-styrkan har under året varierat från tre till 
tio personer. De viktigaste projekten har varit 
bygge av lokhus med tillhörande spår, iordning-
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ställande av verkstadsförråd i UGJ-stallet och 
enklare vagnrenoveringar. Ett annat synligt ex
empel på värdet av ALU-arbete är den nya gång
bron över bäcken som både konstruerats och 
byggts av två ALU-anställda, på eget initiativ. 

Pålitliga lokförare under många trafikdagar 
harvaritKarl-ErikEggefjord (stora tåg) och Olle 
Olsson (små tåg). Olle körde minitåget ideellt 
som museivän. Andramuseivänner som bidragit 
med aktiva insatser, framför allt i samband med 
marknader och guidningar, är Erik Hedlund, 
Anders Hendel, Erik Sundström, Anders Svens
son, Per-Ulf Tegner och Börje Thoursie. Börje 
har ännu ett år varit outtröttlig ciceron i museet, 
i stort sett varje helg. En person som varje år gör 
ett jättejobb för Järnvägsmusei Vänner och mu
seet, och som av ödmjukhet inte velat framhålla 
sin betydelse men som måste framhållas, är Gun~ 
nar Sandin. Han har under 1997 - och nu ocksa 
under 1998 - lagt ned åtskilliga timmars redak
tionellt arbete för att, tillsammans med Frank 
Stenvall, få fram ännu en god årgång av SPÅR. 

Under Järnvägsmuseidagen är det ett stort an
tal människor som hjälper oss att levandegöra 
järnvägshistorien. Detta år skulle fylla en hel 
sida, varför jag nöjer mig med att hänvisa till det 
program som vi lät trycka för museidagen där 
förhoppningsvis alla blev nämnda. Ett stort tack 
till alla som då eller någon annan gång under året 
gjort insatser för museet. 

Samlingarna 
Paradoxalt nog är museet inne i en aktiv insam
lingsfas av äldre materiel. 1900-talets person
vagnspark har varit mycket dåligt rep_resentera~ 
i samlingarna, vilket mycket har sm orsak 1 
förvaringsproblem. Då ett av lokhusen med 300 
meter spår beräknas stå färdigt under 1998_ och 
hyresavtalet påNynäsverkstaden närmade sig en 
lösning, öppnade sig möjligheten att göra något 
åt vagnbristen. Många museiföreningar har ~o~t 
räddningsinsatser genom åren men alltmer bhv1t 
varse förvaringsproblem. Målet med den nya 
insamlingen är att skapa tre tåg: ett 1920-tals 
lokaltåg med tvåaxliga trävagnar, ett 1920-tals 
träboggivagnståg och ett stålvagnståg i 1930-
40-talsutförande. Utöver detta är målsättningen 
att också bevara ett 1960-tals persontåg. 

Korg från Hudiksvalls järnväg 
Vid sidan av den målmedvetna insamlingen fick 
vi ett annat mycket intressant tillskott på vagn-



Arbetet i ALU-regi med 
gångbron över bäcken har 
startat ... 

... och så.fin blev den. Foto 
Ted Nyberg. 

sidan. Med benäget bistånd från Järnvägsmusei 
Vänner kunde vi rädda ännu en vagnskorg från 
Hudiksvalls järnväg. Korgen med bland annat en 
intakt förstaklassinredning är en kulturhistorisk 
pärla. Den är byggd av Joseph Wright & Son i 
Birmingham 1858 eller 1859. Den togs ur trafik 
1887, vid breddningen av Hudiksvallsbanan, och 
har stått inbyggd i en sommarstuga sedan 1890-
talet. Korgens kondition är därför god, och även 
om den är ommålad finns det flera partier med 
bevarad färg och dekormålning som alltså är 
äldre än 1887. Den delen av medlemsavgiften i 
vänföreningen som gått till att rädda denna kle
nod kan lugnt betraktas som en god investering i 
svensk järn vägshistoria. 

Nya vagnar och depositioner 
Två mycket värdefulla vagnar som representerar 
tidigt 1900-tal har tillförts museet i en uppgörelse 
med länsmuseet i Kristianstad och dess järn vägs
museum. Tredjeklass personvagnen f.d. SJ Co9a 
1057 och den kombinerade post- och resgods
vagnen f.d. SJ DFol 1357 är båda i ett gott skick 
och framför allt i ett välbevarat utförande efter 
ombyggnader på 1920-talet. Här måste en tack
samhetens tanke skänkas till Kristianstads Järn
vägsmuseum och museiföreningen Östra Skånes 
Järnvägar för att man dels räddat vagnarna, dels 
kunnat hålla dem relativt oskadda mot tidens 
tand. Mot dessa vagnarerhöll Kristianstadsmuseet 
det redan deponerade ångloket ÖSJ 15. 
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SJ personvagn nr 1057 som Bo9a-LÄ i Kristianstad 1972, fyra år efter slopningen. Vagnen har ett 
förflutet som tredjeklassvagn med öppna plattformar. Av den ursprungliga karaktären finns inte så 
mycket kvar, men den är desto mer välbevarad i sitt utförande efter ombyggnaden på 1920-talet. 
Foto Bengt Gustavsson. 

På stålvagnssidan har vi slutligen från Bergs
lagernas Järnvägssällskap (BJs) övertagit de tre 
lokaltågsvagnarna f.d. SJ Co13 2823, 2832 och 
2892. De är ju redan välkända inslag i vår ång
tågspendel. Mot vagnarna överfördes befintliga 
depositioner till föreningen. Ett byte genomför
des också, då vi fick f.d. andraklass salongs
vagnen SJ Bo5b 2961 mot en yngre, något okom
plett systervagn, 3604. Ett motsvarande byte 
gjordes med Kalmar Järnvägars museiförening 
(KJmf) då f.d. SJ Bo5b 3295 överlämnades till 
oss mot nr 3992. De båda nitade salongs vagnarna 
kommer att bli värdefulla inslag i museitåg på 
längre sträckor. Framför allt vagnen från Kalmar
föreningen är mycket välhållen och har höga 
antikvariska värden. Den har under 1998 varit 
föremål för extern renovering för det s.k. Årgångs
tåget. Från SJ har museet intagit resgodsvagnen 
F35 55406, f.d. DF21 4081, vilken deponerats 
hos KJ mf för att ingå i föreningens 1950-talståg. 
För tåget har även en restaurangvagn, f.d. Ro3c 
4409, deponerats i Kalmar. Av nya depositioner 
i övrigt bör nämnas ångloket, OFWJ 8, som nu 
finns hos GBBJ i Grängesberg, person- och post-
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vagnen samt NBJ BD 22, som deponerats hos 
NBVJ i Nora. 

Flyttade depositioner 
Andra depositioner har genom åren blivit verk
liga sorgebarn. Ett viktigt arbete som vi har 
startat är att under tak få in våra fordon som står 
uppställda på olika platser runt om i landet. Det 
i särklass värsta fallet är våra 1800-tals SJ-vagnar 
som stått i Älmhult i över 25 år. När depositions
avtalet löpte ut i februari 1997 var det ett lätt 
beslut att fatta om uppsägning. I Älmhult mötte 
detta av förklarliga skäl ingen uppskattning, men 
det är en av mina skönaste stunder, som ansvarig 
för museet, när jag såg vagnarna anlända till 
Gävle för omedelbar uppställning inomhus. Smal
spårsångloket i Målilla, SJ K4p 3067, f.d. Klinte
hamn-Roma järnväg nr 1, kunde under året åter
vända till Gotland i och med att föreningen 
Gotlands tåget övertog depositionen. Även här 
medförde bortflyttningen omedelbar besvikelse 
hos dem som skött om "sitt" lok i många år, men 
varje vän av äldre teknik och musieverksamhet 
inser nog att vi måste tänka långsiktigt. 



En av vagnarna som hämta
des hem från Älmhult var SJ 
första lanterninvagn, den 
mycket tidiga postvagnen D 1 
612, byggd av AFE i Berlin 
1874! Förutomfuktskador 
på postinredningen har den 
klarat sig undan med ett 
krossat glas i lanterninen 
och ett mindre klotter
angrepp. Foto Ted Nyberg. 

Vagnarnafrån Skåne och 
Älmhult hämtades hem i ett 
Jvm tjänstetåg, draget av 
våra båda Hg2-lok. Tåget 
utgjorde en lång, annor
lunda och samtidigt impone
rande syn. Foto Sten Holm. 

Bevarandeplan 
För de verkligt långsiktiga besluten krävs en 
bevarandeplan. Det har naturligtvis alltid funnits 
någon form av strategi för det bevarande som 
gjorts i Sverige. Antalet museifordon i landet, 
såväl hos oss som hos de flesta museiföreningar, 
har ändå blivit betydligt större än vad vi tillsam
mans klarar av att hantera. Samordning är natur
ligtvis nödvändig, och här har JHRF spelat en 
viktig roll. Under 1997 kunde en organisation för 
det handfasta urvalsarbetet starta. Kombinatio
nen av järnvägs- och fordonshistoriskt kunnande 
och vedertagen metodik inom kulturmiljövården 
skall ge ett bra resultat. Ett första förslag kommer 
att sändas ut på remiss under 1998. 

Den utåtriktade verksamheten 
1997 innebar ännu ett aktivt år på programsidan. 
För andra året i rad koncentrerade vi stora delar 
av våra resurser på den publika sidan för att göra 
museet mera känt och naturligtvis locka många 
besökare. Vi kunde trots strålande badsommar
väder hålla besökstalet nära fjolårsrekordet. Vi 
nådde inte riktigt fram till 40 000, men 39 621 
besökare är ett nog så bra resultat. Snudd på 
invasion hade vi under sportlovsveckan när un
der tre dagar över 5 500 personer ville åka ångtåg 
till museet. Vårt koncept med ånga, kol och korv, 
nu utvidgat till våra närliggande orter Storvik/ 
Sandviken, Skutskär och Ockelbo, blev en succe 
som kunde ha urartat till kaos utan en jätteinsats 
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av museets fasta och inlånade personal. Vi fick 
låna in 60-talsvagnar, hyra in bussar och släppa 
på folk på ordinarie tåg för att lösa transportbeho
vet för alla som ville till museet. De som åkte 
buss fick åka ångtåg tillbaka och vice versa, och 
tack vare god information och vänligt bemötande 
var huvuddelen av sportlovs besökarna nöjda med 
sin dag. Vi fick lära oss att tvåtusen personer, 
varav majoriteten barn, samtidigt inne i museet 
inte är ett mål att sträva efter. 

Trafik 
Kombinationen tågresa och museibesök är mycket 
efterfrågad. På grund av våra begränsade resur
ser är detta dock krävande för personalen, inte 
minst då vår säsong sammanfaller med semester
perioden. Vi gjorde ändå en extra ansträngning 
för att ge de intresserade möjlighet att åka ångtåg 
till museet. Under två niodagarsperioder i juni
juli körde vi en ångtågspendel i täta turer mellan 
Gävle C och museet. Tågen blev naturligtvis 
uppskattade, men det var trots hygglig belägg
ning ändå för få som åkte för att insatsen skulle 
motsvara utfallet. Tillsammans med SJ Person
trafik konstruerade vi också ett utflyktspaketfrån 
Stockholm för att ytterligare markera kopplingen 
mellan tåget och museet. I "Tidevarvet" kunde 
man välja mellan två ordinarie tåg ToR Stock
holm-Gävle, bussanslutning till museet och en
tre till specialpris. Trots kampanjannonsering i 
Aftonbladet och Metro blev resandetalet sämre 
än väntat. Stockholmsområdet är dock viktigt för 
oss och tåget är rätt färdmedel för att ta sig hit, så 
under 1998 gör vi ett försök med något liknande. 
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Museidag och teater 
Järnvägsmuseidagen, 6 september, kunde äntli
gen genomföras i vackert väder. Temat för året 
var 100 år med restaurangvagnar vid SJ. Special
utställningen Spis till kropp och själ i f.d. restau
rangvagnen Ro2c 2769, som flyttats in i museet, 
öppnades. Dessutom kunde vi visa restaurang
vagnarnas utveckling genom att vi samlade samt
liga bevarade typer på museet. På ett av spåren 
stod en rad vagnar från i tur och ordning Bergs
lagernas Järnvägssällskap, Malmbanans Vänner, 
Ostkustbanans Vänner (deposition från Jvm), 
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järn
väg samt AB Trafikrestauranger, som förutom 
att de utgjorde historiska vittnesbörd också er
bjöd olika dagens rätter. Räls bussturer till Nynäs 
och visningar av fordonsmagasinet var fullsatta. 
Något glesare var det trots premiärturen på det 
elektriska tåget på Bomhusbanan som utgjordes 
av GBBJ:s TGOJ-tåg. Marknaden kunde i år 
hållas i museets sista hall, och även om det 
stundtals var trängsel har nog marknaden hittat 
sin plats här. Pegasus och Skånska Jernbane
kapellet bidrog till att ytterligare förhöja stäm
ningen bland dagens drygt 2 500 besökare. 

Teatergruppen Pegasus hade dessförinnan för 
tredje året i rad spelat sommarteater på museet. I 
år stod gruppen för hela produktionen som ut
gjordes av två pjäser på vardera 25 minuter, 
Rallardansen och Mamsellen som knöt hymens 
band, som framfördes tisdag- och torsdagkvällar 
samt söndagar utanför banvaktsstugan. Pegasus 
har blivit ett troget och värdefullt tillskott till vår 
utåtriktade verksamhet. Vi får numera ofta frå-

Korvkön under en av sport
lovsdagarnas invasioner. 
Foto Ted Nyberg. 



gor från besökare om nästa års teater. Samarbetet 
fortsätter ... 

Andra specialarrangemang och utställningar 
För att locka Gävlebor som inte sett museet efter 
ombyggnaden lockade vi med Återvändardagar 
sista helgen i oktober med inträdespris modell 
öppningsåret 1970. Vi vet att många besökte 
museet på 1970-80-talen, kanske med skolan, 
men inte vet vilken attraktion det är i dag. Om 
Gävleborna är stolta över "sitt" järn vägsmuseum 
får vi många viktiga ambassadörer och mark
nadsförare. Över sexhundra personer återvände 
till museet denna helg. Helgen därpå inriktade vi 
oss på de yngre besökarna och anordnade Tågkul 
med barnteater, modelljärnvägar och järnvägs
pyssel. Den 29 november gick årets sista ångtåg 
när den numera sedvanliga julmarknaden hölls 
under devisen Rykande ångtåg och glögg. 

Under året producerade vi tre nya egna utställ
ningar och lånade in en från Dalarnas museum. 
Sommarutställningen, Spår av tåg, producera
des i samverkan med SJ Stab Information Nord. 
Utställningen blev under 1998 utlånad till Väst
manlands läns museum där den stod under som
marmånaderna. I samband med modell tågsutställ
ningen visade Gävle Modelljärnvägsklubb sin 
anläggning och dessutom samordnade man, lik
som föregående år, moduljärnvägsbygge i muse
ets konferensrum. 

Museets utställningar under 1997 var: 
lärnvägsskyltar. l december(1996)-8februari. 

Små, stora, gamla, nya, snälla och stränga skyl
tar. 

Ett annorlunda blickfång på 
järnvägsmuseet: fjärilar, 
fåglar och träd. Från ut
ställningen Spår av tåg. 
Foto Ted Nyberg. 

Mmm ... modeller. 20 februari-. Årets modell
järnvägsutställning. 

Transsibiriska järnvägen. -11 maj. En foto
utställning med bildspel om en tusenmilafärd 
från Moskva till Peking med fotografen Ulf Eng
ström. 

Spår av tåg. 16 maj-31 december. Om järn
vägens växter och djur. 

Spis till kropp och själ. Om restaurangvagnar
na vid SJ genom hundra år. 

Med erfarenhet av de mer omfattande utställ
ningarna, Spår av tåg och Spis till kropp och själ, 
har vi insett att tiden mognat för att lägga mer 
resurser på färre men bättre utställningar. Vårt 
mål att uppnå regional uppmärksamhet med ett 
stort men lättare programutbud kan sägas vara 
uppnått, och det måste nu vara ett mål att fram
hålla det nationella ansvaret. 

Internationellt 
De nordiska järnvägsmuseicheferna träffades i 
Hyvinge i januari för att diskutera årliga semin
arier och erfarenhetsutbyten mellan museerna 
och deras personalgrupper. Det finns ofta ingen 
inom landets gränser att bolla våra ofta specifika 
frågor mot. Framför allt saknas någon som gör 
ungefär samma saker på någon annan arbets
plats. Visst har vi utbyte med många kolleger på 
såväl museer som inom SJ och Banverket, men 
ibland blir problemen väldigt järnvägsmusei
specifika. Vi känner igen situationen från järn
vägsmuseerna runt om i Europa. Av mötet i 
Finland kom ut att det första seminariet skall 
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hållas i januari 1998 i Gävle under tema Beva
rande, då så många som möjligt från museerna 
som arbetar med bevarandefrågor skall vara med 
för att skapa nya nätverk. 

Årets internationella konferens för transport
och kommunikationsmuseer anordnades av 
IA TM i Madrid, och museet representerades av 
museichefen och Hjördis Matti. Huvudtema för 
konferensen var museerna och den digitala tekni
ken, men med sydeuropeisk gästfrihet och stor
slagenhet var studiebesöken och måltiderna av 
minst lika stor betydelse. Jag inbjöds också att 
hålla ett föredrag om arbetet med den svenska 
bevarandeplanen. Föredragen från konferensen 
har publicerats på originalspråk, engelska eller 
spanska, i en särskild volym utgiven av de span
ska organisationerna. Om någon undrar hölls 
föredraget om bevarandeplanen på engelska. 

Museet i medierna 
Våra utställningaroch arrangemang har blivit väl 
omtalade i lokal press och ofta även i den regio
nala televisionen. Även tematidningar har haft 
artiklar om museet. Vi har också i likhet med 
tidigare år ansträngt oss med en genomtänkt 
marknadsföring. Bättre reklam än redaktionella 
inslag kan man emellertid inte få. Familje
programmen Söndagsöppet och Lilla magasinet 
gjorde inslag med och om museet, och de regio
nala inslagen om utställningarna Järnvägs skyltar 
och Spis till kropp och själ fick också plats i 
sammanställningen för riksteve, Landet runt. En 
produkt som förhoppningsvis får utrymme i teve 
är Björn Kullanders drygt timslånga film, För
vandlingen, om Sveriges järnvägar, förmedlad 
av Hans Villius och med bildmaterialet domine
rat av tagningar hos oss. Filmen delades ut av SJ 
som julklapp till alla anställda men finns också i 
museibutiken. En kortversion visas på museet. 
1998 fick Förvandlingen priset "Guldkappan" 
som 1997 års bästa beställda dokumentärfilm. 

Tyvärr har vi själva haft alltför lite tid att ägna 
oss åt dokumentation och artikelförfattande. Kjell 
Palen har hållit i ett projekt att ta tillvara på 
kunskap och berättelser från de Gävlelokförare 
som har erfarenhet av ångloksepoken och tiden 
före förstatligandet av GDJ. I samband med 
restaurangvagnsutställningen kunde vi mångfal
diga Anders Jans sons utmärkta C-uppsats i konst
historia, Hundra år med svenska restaurang
vagnar, för försäljning. Ett 20-sidigt program
häfte för museidagen togs också fram. 
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Jvm har också tagit aktiv del i finansieringen 
och produktionen av Tågsommar, presentatio
nen av järnvägsmuseeroch museibanor i Sverige, 
i samarbete med SJK, MRO och JHRF. I Läns
museet Gävleborgs temanummer av Läddikan 
har jag bidragit med en artikel om länets järn vägs
historia. Tillsammans med JHRF presenterades 
också tankarna bakom bevarandeplanen i TÅG. 
För SJ-Nytts julnummer delgav Hjördis Matti 
mycket uppskattade hågkomster från sitt jul
firande som ung mor i enjärnvägarfamilj i Ren
sjön i slutet av 1950-talet. 

Värdet av SPÅR skall i detta sammanhang inte 
heller förglömmas. Vi ser SPÅR som inte bara 
Vännernas utan också vår egen årsbok. Vi skickar 
den exempelvis som utbytesexemplar till över 
hundra museer. I 1997 års utgåva var, förutom 
min verksamhetsrapport, flera artiklar skrivna av 
medarbetare vid museet: Göran Jäderholm, Hjör
dis Matti och Kjell Palen. Hjördis har skrivit 
också i år, och jag hoppas att vi skall kunna 
åstadkomma mer i kommande årgångar av SPÅR. 

Ett är i varje fall säkert: ännu ett händelserikt år 
vid Sveriges Järnvägsmuseum skall presenteras. 

Ett gäng krutgubbar med stor erfarenhet av att 
köra ånglok samlades på museet för att delge 
oss erfarenheter och kunskap. Det samlade 
vetandet utgjordes av, från vänster på nedre 
raden: Rune Lundby, Tage Grönkvist och 
Georg Öberg, på mellanraden: Åke Hammar
berg, Åke Ullström och Bengt Grönvall samt 
på övre raden: Karl-Erik Eggefjord, Sten 
Holm, Kjell Palen och Bengt Forsberg. 



Stickspår 

Är inte järnvägsvagnar 
transportredskap? 
Från omkring 1920 till 1960 var träkolsvagnarna 
vid SJ och andra banor försedda med målad 
märkning eller gjutna skyltar med texten TRANS
PORTREDSKAP. Det låter kanske självklart, 
men inga andra vagnar var märkta så. Orsaken 
var att Kungl. Mått- och Justerings verket krävde, 
att om varor skulle säljas efter volym och inte 
efter vikt, så måste mätkärlen vara märkta med 
vilken precisionsklass de tillhörde, och den läg
sta klassen hette "transportredskap". Träkol sål
des just efter volym eftersom dess vikt varierade 
mycket med fuktigheten. När träkols transporterna 
upphörde och vagnarna användes för träflis för
svann märkningen. 

En annan intressant märkning var MARTIN
AXLAR, som många vagnar var märkta med 
sedan 1904. Det syftade på att vagnarna hade 
axlar typ Il av martinstål, som är hårdare än det 
tidigare använda puddeljärnet och tillät ökning 
av axeltrycket från 13 till 14 ton. Martinstål görs 
till stor del av skrot, i motsats till bessemerstål 
och puddeljärn, och därför kunde det innehålla 
okontrollerade halter av diverse legeringsämnen, 
vilket gjorde att man i början misstänkte att de 
kunde bli sköra i sträng kyla och borde övervakas 
speciellt. Det visade sig dock snart att stålverken 
hade så god kontroll att man inte behövde denna 
märkning, som därför upphörde på 1920-talet 
även om skyltar på vagnarna fanns kvar länge. 

ES 

Lamcoloken 
Härmed kompletterande uppgifter om Lamcos 
lok 101-105, f.d. BR 08, nämnda i SPÅR 1996. 

Det var bara 08034 som fick det nya numret. 

De andra fyra såldes utan Tops-nummer. Jag vet 
inte vilken ordningsföljd Lamco gav dessa lok, 
som för enkelhetens skull kan kallas 1-5. Till
verkningsnummer är också obekanta, men de 
byggdes i Derby mellan april 1954 och januari 
1955. 

De engelska Intercity-motorvagnarna var 
byggda av BR Swindon i slutet av 1950-talet. SC 
79096 hade gått i Skottland. 

J.H. Eberstein 

Oförutsedd inflation 
Trafikchefen Åke Nerell vid Roslagsbanan be
rättade en gång hur han omkring 1920 som ung 
SJ-tjänsteman deltog i försöken att provocera 
den av Växjö stad ägda Växjö-Alvesta järnväg 
att säga upp trafikeringsavtalet med SJ. Bak
grunden var att banan ursprungligen planerats 
som smalspårig, men att SJ övertalat bolaget att 
bygga normalspår genom att 1864 erbjuda ett 
trafikeringsavtal där det inte kostade något att 
utnyttja Alvesta station, och där SJ erbjöd sig att 
köra fyra tåg varje dag mot ett fast belopp. Man 
hade då ingen erfarenhet av inflation och det 
fanns inte någon klausul om justering av belop
pet, liksom ingen uppsägningsmöjlighet från SJ 
sida. Redan 1897 konstaterade SJ att kostna
derna vida översteg det erhållna beloppet och 
försökte få domstolarna att ogiltigförklara avta
let, men utan framgång. En ändring av avtalet 
1909 tillät att SJ skulle kunna få domstolen att 
besluta i tvistefrågorna, men detta ledde bara till 
långdragna processer som 1917 nådde regerings
rätten, och inte heller denna gång lyckades SJ 
ändra ersättningsbeloppet. 

Eftersom bolaget också körde egna lokala ång
vagnståg och tillät Karlskrona- Växjö järnväg att 
köra vissa av sina tåg till Alvesta, valde SJ att 
tolka avtalet så att dessa tåg inte ingick i detta, 
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och saboterade dessutom de fyra tågen genom att 
sätta in de svagaste och sämsta ånglok som fanns 
tillgängliga, bland annat det lilla fyrkopplade litt. 
VK.Ba nr 4 77. Resultatet var att de flesta tåg blev 
starkt försenade, och att godsvagnar blev stående 
i Växjö. Nya processer följde och nådde 1921 
och 1922 regeringsrätten, där till sist SJ fick rätt 
i sin tolkning, varefter ett helt nytt avtal ingicks 
med mer realistiska ersättningsbelopp och in
flationskorrigering, och bolaget tog hela ansva
ret för trafiken. 

ES 

Fler ök/smeknamn 
Med anledning av Stickspårsnotisen 1997 vill 
jag redovisa några öknamn på västgötaånglok 
som jag hört eller läst: 

VGJ 11 1890 "Katten" 
VGJ 23 1903 "Kalle Fyrkant" 
VGJ 27 1922 "Hindenburg" 
VGJ 28 1922 "Ludendorff" 
VGJ 31 1941 "Hitler" 

LSSJ 2 1874 - HLJ 2 "Grållen" 

MMJ tåg kallades "Mösa-Maja" (gick över stora 
mossar). 
MMJ 1 1873 "Väckarklockan" 
MMJ 2 1873 "Tusse" 

LJ ångvagn 4 1909 "Enögda Mari" (en lykta 
upptill, alternativt "Hönan", "Skräplådan" eller 
"Tröskverket" (på grund av dess opålitlighet). 

HSJ 1 1869 "Lelle-Karl" 

Katrinefors AB 1906 "Blixten", 1926 "Hinden-
burg". 

Åke Bergmer 

Tilläggas kan att Yngve Holmgren har samlat ett 
stort antal sådana namn, som han redovisat i 
föredragsform men inte i tryck. Hoppas att så 
sker! 

Gunnar Sandin 
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Första svenska järnvägstidningen 
för 150 år sedan 
Den första moderna ungdoms tidningen i Sverige 
gavs ut 1848 - för 150 år sedan - och hette 
Veckoskrift för barn och ungdom. Utgivare var 
Rudolf Wall, som senare startade Dagens Nyhe
ter 1864. Veckoskriften utkom bara ungefär ett 
halvt år, men är intressant för att den hade en så 
modern ambition att beskriva teknik, natur och 
historia för ungdomarna, någonting i stil med 
dagens Illustrerad vetenskap. 

Titelvinjetten på första sidan var förbluffande 
modern, och innehöll både hjulångare och ett 
ångtåg av engelsk typ. Ångloket hade axelanord
ning lAl och saknade hytt. Det var av London
Birminghambanans Patentee-typ, och hade sam
ma förlaga som vinjetten på Swederus bok "Om 
jernvägar" utkommen samma år, men hade på 
Veckoskriften fått en ännu mer dominerande 
skorsten (jfr SPÅR 1993, s. 41). 

Personvagnen av engelsk typ ser ut som SJ 
äldsta vagnar, men eftersom V eckoskriften tryck
tes åtta år innan SJ öppnats, måste tåget ha varit 
en exotisk framtidsvision för de unga läsarna. 

ES 

Gamla anor? 
1435 mm är inget särskilt jämnt mått i det met
riska systemet. Så är det också en översättning 
från engelska fot, av vilka det motsvarar 4'8"'1/2. 
Men inte heller det är särskilt jämnt. Erik Sund
ström påpekar visserligen ("Spårviddshistoria", 
Spår 1990) att det motsvarar det rimligare måttet 
4'8" mätt på hjulflänsarna och att man inte behö
ver leta efter romerska traditioner. Men varför 
inte? Det är ett fascinerande samband att den 
moderna normalspårvidden kan återfinnas i de i 
stenbeläggningen inhuggna rännor som styrde 
vagnarna på gatorna i Pompeji. 

Vid utgrävningar för YttreRingvägeniMalmö, 
strax utanför Kvarnby station påf.d. MGJ, har nu 
arkeologer hittat en väg från bronsåldern, den 
äldsta kända norr om Alperna. I vägen finns 
tydliga hjulspår på ett inbördes avstånd av "cirka 
nio decimeter", kan man läsa. 

Det vore intressant med en exaktare mätning. 
Det skulle inte förvåna mej om arkeologerna då 
finner att spårvidden var 891 mm. 

Gunnar Sandin 



Föreningen lärnvägsmusei Vänner 
0 

Arsberättelse 1997 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver här
med sin berättelse för verksamhetsåret 1997. 

Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Per-Ulf Tegnér, kassör 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Sundström 
Bo Jöneld 
Hans-Fredrik Wennström 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Föreningens medlemsantal 1997-12-31: 865 per
soner, varav 4 ständiga medlemmar och 35 fa
miljemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
sju protokollförda sammanträden. Föreningens 
årsstämma avhölls den 15 mars på Sveriges Järn
vägsmuseum. 

Föreningen har under året sänt ut medlems
information. Årsboken Spår utkom i september. 
Föreningen har tillsammans med Sveriges Järn
vägsmuseum deltagit vid Hjulmarknaden i Stock
holms stadshus i december. 

Föreningen har inköpt en monter till modellen 
av Årstabron. Den bidrog ekonomiskt då "kunga
vagnen" från Hudiksvalls järnväg lyftes fram ur 
den sommarstuga där den varit inbyggd och 
införlivades i museets samlingar. 

Föreningen startade under året en hemsida på 
Internet. Sparande i en aktiefond inleddes. För
eningen har ansökt om medlemskap i Järnvägs
historiska Riksförbundet, JHRF. 

Följande projekt pågår för att stödja Sveriges 
Järn vägsmuseum: 
• Medel har avsatts för att bidra till ett eventuellt 
återförande av F 1202 från Danmark. 
• Renoveringen av modellen av Årstabron, för
eningens gåva till museet, har fortsatt under året 
men är inte avslutad. 

Styrelsen vill härmed framför sitt tack till med
lemmar, företag och privatpersoner för det gångna 
verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktas till de 
som bidragit med gåvor och till redaktionen för 
Spår. Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verk
samhetsår och är övertygade om en fortsatt fram
gång för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 1 mars 1998 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Per-Ulf Tegnér 
Börje Thoursie 
Erik Sundström 
Morrgan Claesson 
Hans-Fredrik Wennström 
Robert Sjöö 
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Bokslut 
Resultaträkning 97-01-01- 95-07-01-

97-12-31 96-12-31 

Intäkter 
Medlemsavgifter1 

Gåvor 
Försäljning: årsböcker m.m. 
Intäkter Jvm-dagen 
Ränteintäkter 

Kostnader 
Inköp för Jvm 
Årsbok: tryck, distribution 
Kalendrar 
Jvm-dagen 
Porto 
Administration, kontor 
Reklam 
Bank 

Underskott 95-07-01-
96-12-31 

Överskott 97-01-01-
97-12-31 

Balansräkning 

Tillgångar 
Postgiro och bank3 

Värdepappersfonder4 
Fordringar 
Varulager 

Skulder och eget kapital 
Reserverade kostnader Jvm 
Kapital från föregående år 
Periodens underskott 

173 385 
8 807 

10 560 
20 500 
35 484 

248 736 

88 053 

9 510 
12 387 
5 634 

----122. 
116 376 

132 360 

97-12-31 

270 864 
120 661 

1 220 
___ l 
392 746 

41 560 
218 826 

Periodens överskott 132 360 

111 245 
10 530 
42 416 
33 510 
33 147 

230 848 

131 325 
170 7202 

43 750 
18 135 
15 281 
9 310 

288 
__filll 
389 610 

158 762 

96-12-31 

253 282 
110 046 

5 497 
__ l 
368 826 

150 000 
377 588 
158 762 

Summa skulder, eget kapital 392 746 368 826 

1. Medlemsavgifter 1996 625 
Medlemsavgifter 1997 99 010 
Medlemsavgifter 1998 70 875 
Familjemedlemsavgifter 1997 1 640 
Familjemedlemsavgifter 1998 1 235 

2. Avser kostnader för 1995 och 1996 års Spår. 
3. Föreningsgiro 27 217 

Postgiro Jvm-dag 47 
Girokapital Jvm-dag 11 629 
Stadshypotek 231 971 

270 864 
4. FB Penningmarknadsfond, 1 083,4786 andelar, 

kurs 100.32, kursvärde 108 694, bokfört värde 
114 661. 
Nordbankens Nordenfond, 21,8555 andelar, kurs 
274.53, kursvärde 6 000, bokfört värde 6 000. 
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