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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1900?

Statens Järnvägar

Mellansverige

• Statsbanan Krylbo-Frövi öppnades, och SJ
övertog banan Frövi-Örebro från ÖrebroKöpings järnväg som därefter kunde koncentrera sig på att vara den mellersta biten, FröviValskog, av Grängesbergsbolagets bana till
Oxelösund. SJ övertog samtidigt verkstaden i
Örebro och trafikeringen av Örebro-Svartå järnväg, som sedan den öppnats 1897 skötts av ÖKJ
men ända till 1907 hade egna lok och vagnar.
Genom förvärvet av Frövi-Örebro slapp SJ
bygga den ursprungligen planerade sträckningen
öster om Väringen via Ullersäter.
• Av banan mot Haparanda öppnades den första delen från Boden till Niemisel.
• Flera broar byttes ut för att axeltrycket skulle
kunna höjas med nya planerade loktyper, speciellt på Gällivarebanan och Västkustbanan.
• Dubbelspårsbygge pågick Huddinge-Tumba
och Lund-Arlöv. På den senare sträckan inleddes dubbelspårstrafiken den 27 september.
• Våldsamma snöstormar den 16-20 februari
gjorde att de flesta tåg i Skåne måste inställas,
och 1-5 mars skedde motsvarande i Stockholmstrakten.
• Malmbanans norra del Gällivare-KirunaRiksgränsen var under byggnad och provisoriskt
rälslagd från Gällivare till Kaisaniemi. De första leveranserna skedde av de kraftiga tankloken
litt. N som var avsedda för påskjutning av malmtåg i stigningen Kaisaniemi-Stenbacken, men
som tills vidare användes i arbetstågen. Många
godstågslok litt. Kd levererades också, för användning över hela SJ-nätet.
• Bohusbanan var under byggnad norrut från
Uddevalla och var tänkt att anknyta till de norska
banorna vid Svinesund. Genom den senare
unionskrisen ändrades det dock, och banan fick
sluta i Strömstad.

• Då Örebro-Köpings järnväg överlåtit södra
delen av sin bana med verkstaden i Örebro till
SJ, anlades en ny stor verkstad i Eskilstuna vid
Oxelösund-Flen-Westmanlands järnväg, en
annan av Grängesbergsbolagets banor. Ett
triangelspår Röjen-Vanneboda byggdes så att
malmtågen från Ludvika-Grängesberg inte behövde gå in och vända på Frövi station.
• Bånghammar-Klotens järnväg hade tillsammans med Klotens bruk köpts av Domänverket,
men trafikerades av Grängesbergsbolagets
Frövi-Ludvika järnväg.
• Västeråsbanan var under förlängning från
Ängelsberg via Västanförs-Ludvika mot Vansbro, och öppnades under året till Ludvika. Den
gamla smalspårsbanan Ludvika-Smedjebacken
gick ännu kvar för några lokala industrier men
underhölls bara nödtorftigt, och ångbåtstrafiken
på Strömsholms kanal minskade kraftigt.
• Stockholm-Saltsjöns järnväg byggde en verkstad i Neglinge.
• Uppsala-Gävlejärnväg öppnade ett nytt stort
loks tall vid Sörby där sidobanan till Bomhus anslöt. Detta lokstall blev 1970 en del av Sveriges
Järnvägsmuseum.
• Sala-Gysinge-Gävle järnväg öppnades, utom
mellan Kerstin bo och Gysinge eftersom broarna
över Dalälven inte hunnit bli färdiga.
• Gävle-Dala järnväg arbetade med ett parallellspår till Hagaström, som skulle ta SGGJ-tågen
men med byte till GDJ-lok. Det dröjde dock
innan man kunde köra på det sättet, då GDJ så
snart det nya spåret var klart tog det gamla ur
trafik för att schakta undan vissa stigningar. En
gammal personvagn nr 50 såldes till Forsbacka
järnverk, och en ny ganska kort salongsboggivagn byggdes på egen verkstad med samma
nummer, troligen någon sorts skatteplanering.
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Sala-Gysinge-Gävle järnväg hade för sin tid moderna personvagnar med länkaxlar. Mitt på vagnskorgen
målades landskapsvapnen för Västmanland - ett berg med eld - och Gästrikland _: en älg mot en prickig
bakgrund.

Ytterligare åtta boggivagnar levererades från
Atlas.
• Bergslagsbanan köpte från Arlöv fem boggivagnar som vintertid skulle gå som öppna vagnar för timmer och stål med trästolpar litt. NNo

nr 4801-4805 och sommartid med löst påsatta
oisolerade korgar för persontrafik litt. Co6 nr
201-205, ett av de få fall då samma vagnar haft
två nummer samtidigt. De hade enkla godsvagnsboggier av archbar-typ och kan inte ha

Bergslagsbanan skaffade sommarboggivagnar där man kunde lyfta av korgen i tre delar för att ha resten
för timmer eller järnbalkar på vintern. När de till sist blev för obekväma för passagerare sattes fönstren
delvis igen och vagnarna gick med ilgods och tidningar. De fanns kvar ända in på 1950-talet. Foto Erik
Sundström i Göteborg 1953.
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Halmstad-Nässjö järnväg ville ha vagnar med samma lastförmåga som SJ, men det klena spåret krävde då
att vagnarna gjordes treaxliga som den öppna stolpvagnen HNJ 650 på fotot från Vaggeryd. Vagnarna
behölls som treaxliga tills HNJ förstatligades 1945.

varit särskilt bekväma. Längre fram skaffade
BJ fler liknande vagnar, liksom GöteborgBorås järnväg och Limhamnsbanan.
• Halmstad-Nässjö järnvägar, som under året
byggde ett lokstall i Vaggeryd, ville ha gods-

vagnar med högre lastförmåga, 18 ton liksom
för SJ typer från 1898, men hade fortfarande
klen räls som inte tålde axeltrycket, och köpte
därför 25 treaxliga vagnar litt. N2, med golvyta
och lastförmåga som 1898 års typer, men med

Stockholm-Nynäs järnväg byggdes för hög hastighet och fick ånglok av en ovanlig typ med bara två
drivaxlar och stor hjuldiameter. Ett av dem hamnade ändå till sist som växellok vid Hällefors järnverk.
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Ystad-Eslövs järnväg hade en maskiningenjör, Dan Olson, med stort intresse för den tekniska utvecklingen i
utlandet, och han skaffade mellan 1897 och 1908 en rad ovanligt stora och avancerade lok till Ystadbanorna, däribland 1900 tre lokfrån den amerikanska tillverkaren Richmond Locomotive Works. På bilden
YEJ 13 Albo.

korta trästolpar som de 1886 års vagnar som
HNJ hade så många av.
• Nynäsbanan var under byggnad och dess första 40 km rälslagda, men bygget hade börjat i
Nynäshamn eftersom man ännu inte hade löst
frågan om var anknytningen till SJ skulle ske.

Enligt den första koncessionen skulle det vara i
Liljeholmen, men alternativet Älvsjö hade senare föreslagits och skulle bli billigare, och eventuellt vara gemensamt med en bana till Dalarö,
som dock inte förverkligades.
• Nordmark-Klarälvens järnväg byggde ett eget

Västgötabanan skulle ha byggts normalspårig om inte Lidköping, Skara och Mariestad redan hade satsat
så mycket på smalspåriga lokala järnvägsnät, men banan fick i stället lok med nästan normalspårsprestanda, till exempel snälltågs/oket VGJ 8.
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Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg köpte tre lok från Nohab, däribland nr 4, här fotograferat i
Sölvesborg 1935. Samling Stig Nyberg.

slipersimpregneringsverk vid Ängfallsheden.
• Roslagsbanan öppnade en station och mötesplats vid Experimentalfältet, ungefär vid nuvarande Universitetet. Vid Erkens station byggdes
ett 0,4 km spår till sjön för timmerupptagning.
Banan Roslagsnäsby-Åkersberga var under
byggnad.
• På den elektrifierade Djursholmsbanan hade
man fått många klagomål om störningar i telefonnätet genom att returströmmen från de elektriska motorvagnarna inte följde spåret eftersom
rost vållade dålig kontakt i rälsskarvarna, och
därför hade man börjat flytta kontaktbrickorna
av koppar från undersidan av rälsen till sidan
vid skarvjärnen, där de klämdes fast av skarvbultarna. Inte ens detta hjälpte, utan redan 1901
lade man ner en jordledning längs hela sträckan
och använde för detta gammal kontaktledningstråd. Linjen Ösby-Framnäsviken var under förlängning mot Eddavägen, och tanken var
enligt koncessionen att senare fortsätta via Svalnäs tillbaka till Ösby som en ringlinje, vilket
aldrig realiserades.

• Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg satte upp
två traverser i Ockelbo för omlastning av massaved och annat till SJ, eftersom massafabriken
i Gästrike Hammarby hade samma ägare.

Södra Sverige
• Malmö-Limhamns järnväg prövade nya automatiska vändkors för den livliga trafiken.
• Ystad-Eslövs järnväg skaffade tre nya ånglok
från Richmond Loco Works i USA, liknande vad
SJ köpte men utan kompoundsystem.
• Höör-Hörby järnväg gick i konkurs sedan den
genomgående trafiken övergått till Östra Skånes järnväg Eslöv-Hörby, men fortsatte att drivas av konkursboet genom sparbanken.
• Den första delen av banan Sölvesborg-Olofström-Älmhult öppnades. Loken var dels två
engelska tanklok som använts under bygget och
sedan såldes efter några få år, dels tre godstågstenderlok av Nohabs vanliga typ. Vabis levererade personvagnarna, två boggivagnar och fem
tvåaxliga motsvarande SJ litt. C3a, men med
något varierad inredning.
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Västgötabanan var tillsammans med Bergslagsbanan pionjär för att låta trafikanter hyra vagnar, som då
kunde målas med företagsreklam, som dessa mjölkvagnar för Pellerins Margarinfabrik.

•Kindshärads järnväg skulle delvis ersättas av
Borås-Alvesta järnväg som var under byggnad,
och byggde därför ett provisoriskt spår Hillared-Roppered.
• Hönshylte-Qvarnamåla järnväg öppnades
förbi de stora fruktodlingarna i Urshult, dit förbindelsen gick via ena änden Norraryd, som
man först tänkte kalla Hönshylte. Redan 1904
övertogs banan av intressenter i Växjö, dit förbindelsen gick via K varnamåla i andra änden.
Tydligen var kontakten med länets residensstad viktigare än exportmöjligheten via Karlshamn.
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• Västergötland-Göteborgs järnvägar öppnades,
den längsta smalspårsbanan 129 km GöteborgSkara, med 12 km bibana Tumleberg-Håkantorp för anslutning till smalspåret LidköpingHåkantorp. Med tanke på längden och den väntade stora trafiken borde den egentligen ha varit
smalspårig, men alla västgötastäder - Skara,
Lidköping, Mariestad och Hjo - hade redan flera
smalspåriga lokalbanor, och man valde då i stället att utrusta VGJ med mer gedigen och normalspårsliknande materiel än någon smalspårsbana dittills haft, till exempel tenderlok för persontågen.

Robert Herpai

Med människan i fokus.
Eric Lundquists järnvägsbilder

För några år sedan kom Pär Lundquist till oss
på Järnvägsmuseet och togs emot av Kjell Palen.
Han hade med sig en del material som hans far,
Eric Lundquist, hade producerat under ett liv
som fotograf. Pär ville inte ha något för samlingen, bara ersättning för vad det hade kostat
att rama in tre förstoringar. Vid ett senare besök
ordnades med rättigheterna, plus att Pär hade
med sig ytterligare negativ som han hittat.
Samlingen låg hos oss något år innan jag tittade närmare efter vad den innehöll. Jag fann
ganska snart att den inte var som andra samlingar hos oss. Utan att veta något om Eric Lundquist förstod jag att han var en fotograf som hade
människan i centrum. Materialet i museets bildarkiv är ganska tekniskt orienterat, och även om
det finns luckor får det sägas vara innehållsrikt
ur den aspekten. Vad som hittills saknats är just
den typ av bilder som vi fått från Eric Lundquist.
De ger oss mycket av järnvägens sociala liv.

ping träffade han en tullare vid namn Söderman,
som fotograferade "när han inte snokade på
båtar" och som kom att spela en avgörande roll.
Ynglingen tillfrågades om han var intresserad
av fotografering och gav ett jakande svar. Varje
ledig stund föjde han sedan Söderman på dennes turer med kameran.
Vid tiden för konfirmationen fick Eric det han
hade önskat sig, nämligen en kamera. Nu kunde
han själv ta bilder och framkalla dem.
·
Eric "Kanon" Lundquist i sidopose.

Eric Lundquist var född i Nor i Värmland den
17 augusti 1907. Han var enda barnet. Fadern
var tryckare och modern hemmafru.
Under de fem första åren av Erics liv flyttades det runt till olika platser i Västergötland där
jobb erbjöds. År 1912 fick fadern arbete i Hjo.
Det var här, i den Kjellgrenska fotofirman, som
Eric fick sina första impulser till fotografi och
bildberättande.
I samband med en typografstrejk 1919 fick
fadern söka nytt jobb. När Eric i stort sett bara
hade den sista vårterminen kvar av skolgången
fick familjen lasta sina saker och flytta till Köping, där fadern fick anställning på Bärgslagsbladet, en tjänst som han hade livet ut.
Längtan till vattnet hade följt med Eric ända
sedan de tidiga barnaårens lekar vid Vättern. När
han vid ett tillfälle var nere vid hamnen i Kö-
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Det var hög tid att skaffa sig ett jobb. En ledig
plats som springpojke på ett bokbinderi gav senare möjlighet till gesällprövning och att bli färdig yrkesman som bokbindare. När gesällåren
var avklarade fick Eric ett jobb som sådan i
Nybro.
Fotografens bildkonst hade väckt uppmärksamhet. Under tiden i Nybro arbetade Eric även
som frilansfotograf åt samtliga tre tidningar i
Kalmar. När något hände och det skulle fotograferas ringde man till kontoret på bokbinderiet
och bad att få låna "fotografen". Detta sågs till
slut med oblida ögon, troligen delvis för att han
ofta glömde att stämpla in och ut på tidkortet.
Eric fick 1937 ett stipendium för att gå en tremånaders kurs på Brunnsviks folkhögskola.
Rektorn där sade: "Du Lundquist gör den fackliga och politiska arbetarrörelsen den största
tjänsten om du fortsätter att med din kamera
skildra det som är av framtida värde."
Stipendiet ledde emellertid till att Eric sades
upp från bokbinderiet i Nybro. Familjen flyt-

tade till Solna, och i och med att ABF firade
jubileum inledde Eric sitt nya yrke som heltidsfotograf. Företaget Lundquistbild startades.
Hustrun Margit skötte bokföringen och även en
del mörkrumsarbete.
Eric Lundquist var en idogt arbetande fotograf, ständigt till hands för att föreviga nutiden.
Han såg sig själv som en sann idealist. Fotograferingsuppdragen gällde framför allt fackföreningspressen, däribland tidningen Signalen.
Tage Erlander uttryckte en gång en önskan
att få ta del av Erics alster, så denne plockade
med sig några pärmar och for ut till Bommersvik för visning. Det hela uppskattades och Erlander sade (enligt Erics egna anteckningar):
"Dessa värdefulla tidsdokument må icke skingras, utan införlivas med redan befintliga Arbetarrörelsens Arkiv."
Eric "Kanon" Lundquist gick, som han själv
skulle ha uttryckt det, in i det eviga mörkrummet den 8 september 1989, på väg till studion
för ett uppdrag.

I samband med att tyskar bosatta i Sverige skulle få rösta låg jagaren Max Schultz i Södertälje hamn den 10
april 1938. Bilden förde in Eric i ett internationellt intermezzo, en historia som får berättas en annan gång.
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SJ for på turne och visade allehanda instruktionsfilmer. Här en om hur gods skulle hanteras på rätt sätt.

Ett urval av Eric Lundquists arbetsuppgifter
1929-36/37 fotografering för lokaltidningar i
Nybro och Kalmar
intemezzot i Södertälje hamn
1938
fotografering på Norrtulls station och åt
1941
Signalen
fotoresa för Resos räkning. Fotografering
1942
av Norrköping C och linjen StockholmNorrköping samt av lokbiträde Hallins
arbete i Västerås. Uppdrag från Signalen
att fotografera Gotlands, KlintehamnRoma och Slite-Roma järnvägar
fotografering av Hjo-Stenstorps järnvägs
1943
70-årsjubileum. Fotouppdrag åt Försvarsverkets Civila Personals Förbund
fotografering av Kockums i Malmö och
1944
Karlskronavarvet

1945

uppdrag från SJ att fotografera Göteborgs
hamn. Dokumentation av några veckors
rekreationsresa för norrmän genom olika
delar av Sverige som ordnats av Svenska
Norgehjälpen och Svenska Röda Korset.
Resa till Gdansk och Gdynia i Polen
1946
Reka-representant på journalistresa till
övre Norrland och Nordnorge
1947-48 en hel del uppdrag åt SJ med att fotografera olika aspekter av järnvägen

I dag finns Eric Lundquists bilder samlade dels
på Sveriges Jämvägsmuseum (1600-1700 negativ, 74 färgdia, många dubletter), dels i Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.
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"Utbyggnad av banvall
över ravin, tidigt 40-tal",
säger texten. Uppgiften
kan ifrågasättas.

Yrkeskunnighet är något
som kommer med tiden.
Här en omlastning. Det
gäller att ha tungan rätt i
mun.

Den gamla damen är
kanske på väg hem efter att
ha sålt något i staden.

Vad kan det vara för
budskap som gäller här?
Framåt! eller Jag
fick en på tolv och två!
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Får vi påminna herrarna om att det i denna
kupe bara får finnas
barn under två år,
såvida ni inte är
vårdare!

Omlastning med
järnvägens säkra
händer!

Inspektion av spårläget, förmodligen
på Södra stambanan. Bilden återges
obeskuren och i originalskick.
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En kvinnlig tidningsförsäljare som troligen går
på sitt pass.
- I dag är det ju Mors dag! I väntan på att få
fortsätta tar han tillfället i akt och plockar lite
blommor.
Under 1940-talet var SJ ett företag med många
tiotusentals anställda, och då blev det en hel
del att tvätta.
I sängen till vänster Kanonfotografen själv. På
väg till nästa uppdrag?
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Om järnvägsvagnen kommer på
spår behövs ju ett dragfordon
för att förflytta den. Varför just
ett lok?

En bild som talar sitt tydliga
språk.
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Dingle station där ett godståg står väntande och omlastning av gods sker till och från bussarna. Bilderna
är i huvudsak från 1940-talet, i något fall kanske från 1950-talets första år.
Farväl till barnbarnen ?

20

Är bommen på väg upp eller ner?
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Det gavs tillfälle att läsa tidningen även i postkupen.

Banvakten tjänstgjorde närhelst det behövdes och
det gällde även hans hustru. Här är det kanske
mannens kläder som hängs på tork.
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Livet som banvakt gav nog inget överflöd så det
gällde att ta vara på det som fanns.

Rast med lite kaffe på termos och en smörgås.
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Omstigning. Det
nyanlända tåget innebar
slutstation för vissa
medan en hel del fick
fortsätta resan med buss.

Föraren eldar på den
gengasdrivna bussen en
kylig morgon.

SJ motorvagn Xoa5 220
i nylevererat skick.

Gjutformen till stolpfundament
vattnas vid elektrifieringen av
linjen Östersund-Storlien.
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- Kommer du någon gång?

26

Bengt Boman
Rene Sjöstrand

Historien om ett elektriskt museilok

"Det var genom en storartad sammanslutning
av materiella och intellektuella krafter som
Bergslagsbanan bragtes till stånd, denna den
största enskilda järnväg i Sverige och på samma
gång det största enskilda företag som någonsin
i vårt land åvägabragts."
Med dessa stolta ord inledde Bergslagernas
Järnvägar den minnesskrift som dåvarande förste kamreraren Wilhelm Berg utarbetade till
banans 25-årsjubileum 1899. I minnesskriften
till 50-årsjubileet 1922 citerades dessa ord, och
de kom att påverka oss skolynglingar på ett sätt
som med tiden ledde fram till att vi idag har ett
av Bergslagsbanans elektriska godstågslokomotiv littera O i Järnvägsmusei samlingar. 1999
är det 25 år sedan loket överlämnades till Sveriges Järnvägsmuseum. Här följer historien om
hur loket kom dit.
Ett i 1960-talets första år hos oss uppkommet
intresse för järnvägsteknik i allmänhet och elektriska lok i synnerhet kom att leda till intensiva
studier av O-lokens konstruktion och egenskaper. Av berättelser av f.d. BJ lokförare fick vi
klart för oss att just BJ: s O-lok, senare SJ littera
Bk, var några mycket speciella lok. Förutom att
de var mycket starka och tekniskt avancerade,
sades de ha en helt annan färgsättning än vad vi
var vana vid. På 1960-talet var de flesta av SJ:s
ellok rödbruna med undantag av Ra- och Rbloken. Beskrivningarna av O-lokens färgsättning
varierade med antalet personer som berättade
om hur de hade sett ut. Detta födde naturligtvis
många tankar i de två tonåringarnas hjärnor, och
drömmarna om hur loken skulle te sig i sin ursprungliga skepnad var många. Försök att visualisera drömmen skedde 196 då en HO-modell av ett O-lok rullade ut ur modellverkstaden
hos Rene och färgglada perspektivskisser togs
fram på Bengts ritbord.

Diskussionen om hur GDG:s lok och motorvagnar sett ut fördes till och från ynglingarna
emellan. Särskilt intensiv blev den en ljummen
månnatt 1971 i Mellerud i samband med att vi
företog en resa på ett Bk-lok. På ett av spåren
mellan stationen och lokstallet stod Bk 737, som
i den gula bangårdsbelysningens sken fick drömmarna att återigen vakna till liv. Vilda spekulationer om att vi i lönndom en natt skulle måla
om ett lok, på liknande sätt som skedde med det
berömda Blomstermålaloket på Säröbanans tid,
tog fart. V åra dagars klottrande var på den tiden
ett okänt fenomen. Den här gången blev dock
diskussionen något mer seriös, och sedan någon av oss kommit på att Bergslags banans 100årsjubileum stod för dörren 1972 började det
ursprungligen skenbart omöjliga projektet att ta
sig mer och mer konkreta former.
Eftersom vi insåg det olämpliga i att göra arbetet utan SJ:s medgivande, började vi inventera vilka personer som kunde tänkas sitta i en
sådan position, att de genom sin tjänsteställning
skulle kunna ge oss tillåtelse att måla om ett av
SJ:s trafiklok i ett för SJ helt främmande färgschema. Man må betänka att SJ på 1970-talet
var ett hårt pressat affärsdrivande verk som under generaldirektören Lars Peterson präglades
av en pessimistisk framtidssyn. Men någonstans
måste vi börja, och den första person vi överhuvudtaget vågade fråga var lokinspektören på
Sävenäs lokstation, Sigvard Kjellqvist. Han såg
först något bestört ut, men eftesom han själv
hade ett förflutet på VBHJ med deras färgglada
motorvagnar, hade han viss förståelse för iden
att fira en privatbanas jubileum med att måla
om ett av dess lok i privatbanefärgerna. Något
liknande hade dock aldrig hänt förr. Efter en kort
betänketid berättade han att han hade en gammal kurskamrat, som arbetade på en avdelning
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resan eftersom sekretessen påbjöd att inga andra vid den tidpunkten kunde invigas i planerna.
Projektet beskrevs som "Det är ingen ide att
berätta vad vi håller på med - det är ändå ingen
som tror på det."
Under sensommaren 1972 vidtog ett intensivt planeringsarbete. Kulörerna skulle definieras till något som kunde beställas i färgaffären.
Studier i EJ-arkivet och provskrapning på loken gav inget entydigt svar. Färgvalet fick bli
en tolkning av de kulörbegrepp som omnämndes
i skriftväxlingen mellan BJ och loktill verkarna,
vilken stått till förfogande. Här klargjordes att
övre delen skulle vara orange och undre delen
varmt körsbärsröd. Jubileumsresan, som var den
ursprungliga förevändningen för att få måla om
loket, krävde också omfattande förberedelser.
Alla stationer på GDG mellan Göteborg och
Gävle besöktes och dokumenterades, tidtabellsförslag ritades, tänkbara vagnar spårades upp
och så återstod det stora problemet - vilket lok
skulle vi ha? Det lok som helst skulle komma
ifråga, det första i serien, BJ O 210 som blev SJ
Bk 730, var olämpligt eftersom det sedan några
år hade byggts om och fått sina jalusier på ena
0 210 baxas ut ur lokstallet. Foto Rene
Sjöstrand, 13 oktober 1972.

inom SJ:s Centralförvaltning, dit frågor av denna
art möjligen kunde tänkas förvisas. Han föreslog att vi skulle skriva ett brev ställt till avdelningsdirektör Per Noren vid driftavdelningen
hos Centralförvaltningen och lät förstå att han
per telefon skulle förbereda ärendet hos denne,
då en allmän inledande förklaring till ansökans
bakgrund syntes erforderlig.
Sedan några år var Bengt även klubbmästare
i SJK:s Göteborgsavdelning, och de med jämna
mellanrum planerade och genomförda SIK-resorna i avdelningens regi hade givit råg i ryggen och gav en sorts officiell plattform att bygga
projektet på. I maj 1972 författade vi därför med
stor omsorg en skrivelse till SJ:s Centralförvaltning i Stockholm. Semestrar bröt därefter ut, och
en solig eftermiddag när Rene ringde hem till
Bengt från järnvägsstationen i Amstetten i Österrike för att "kolla läget", möttes han närmast av
ett vrål som i och för sig skulle ha kunnat göra
telefonförbindelsen onödig. "Vi har fått tillstånd
att måla om Bk:n och behöver inte återställa SJkulören!" löd budskapet i luren. Det var synd
om ressällskapet under resten av den semester-
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Rene ser rött. Foto Bengt Boman

0 214 i Gävle den 22 november 1974. Foto Rene Sjöstrand.
sidan ersatta av nya sådana av tysk modell. 0lokens ursprungliga nummerskyltar och frontemblem kunde ej heller spåras, vilket ledde till
att vi fattade beslut om att på egen bekostnad
låta tillverka nya nummerskyltar och emblem.
Detta blev en något dyrbar affär, som dessutom
visade sig ta så lång tid att vi var tvungna att
beställa skyltarna långt innan vi kunde bestämma oss för vilket lok som skulle komma
ifråga. Beslutet fick därför bli att det ommålade
loket skulle falskskyltas till O 210 oavsett vilket lok det blev. Frontemblem nytillverkades
efter att Bengt förfärdigat en gjutmodell av kartong. Dåvarande gjuteriingenjören vid Partner i
Mölndal, Bengt Spade, bidrog med gjutningen
i silurnin.
Omskyltningen skedde med stor finess! En
afton i september 1972 när Bk 730 övernattade
på Sävenäs lokstation, skruvades tillverkarplåtarna ned och ersattes med två plåtar från två
slopade D-lok. Märkligt nog uppmärksammade
aldrig någon kalenderbitare att Bk 730 under
flera månaders tid var tillverkad 1933 på ena
sidan och 1934 på andra sidan, när det borde

vara 1939. Glädjen var stor när vi under skyltplundringen kom till förarhytten och skyltarna
om högsta tillåtna hastighet - vad stod efter
dessa 24 SJ-år instansat på dessa skyltar om inte
- 0 210! Förutsättningarna för att helt kunna
dölja det verkliga loket bakom O 210 var därför
mycket goda. Så här 27 år efteråt kan det väl
avslöjas att det fanns ett ställe där vi inte vågade utplåna det riktiga loknumret- dataplåten
med tryckkärlsuppgifterna på huvudbehållaren
under loket.
Valet av lok blev inte särskilt lätt. Utrangeringen av Bk-loken hade påbörjats och det
fanns bara fyra lok med nitad lättmetallkorg kvar
i drift, 730, 732, 734 och 737. Under rekognosceringsturerna utmed Bergslags banan ägnades
därför viss tid åt att leta rätt på de åtestående
loken, för att hitta det som var bäst bibehållet i
korghänseende. 730 var diskvalificerat redan
från början på grund av jalusiombyggnaden.
Söndagen den 1 oktober 1972 passerade vi Kil,
där både 734 och 737 stod uppställda på var sin
del av bangården. Vi traskade länge fram och
tillbaka och tittade och diskuterade, och efter
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moget övervägande beslöts kl. 13 .15 att 734 var
det lok som var minst buckligt i plåten. Beslutet
firades med en bättre middag på Stadshotellet i
Åmål - BJ: s klassiska lokal för representationsmiddagar med anledning av lokleveranser etc.
Vid skriftväxlingen med SJ hade vi bett att få
disponera loket från och med måndagen före
jubileumsresan. Genom lokledningens tillmötesgående kom dock loket till Göteborg och
Sävenäs lokstation redan under torsdagen den
5 oktober 1972 och restaureringsarbetet kunde
ta sin början. Loket togs på förmiddagen in i
driftverkstaden för strömavtagarbyte. Bk-loken
hade under slutet av 1960-talet utrustats med
BECK-strömavtagare från F-loken, eftersom
deras gamla MK2-strömavtagare hade bättre
stabilitet vid hastigheter över 100 km/tim och
därför behövdes bättre på F-lok. Ett O-lok med
de smala BECK-strömavtagarna skulle inte ge
rätt intryck av lokets ursprungliga utseende och
genom benäget bistånd av förste verkmästaren
vid Sävenäs lokstation Ture Nilsson, allmänt
kallad Skåne-Nisse, fick vi låna två nyrenoverade reservströmavtagare av typ MK2 för
ändamålet. Efter dessa arbeten växlades loket
till ångloksstallet där alla skyltar monterades ned
och loknumret utplånades på buffertbalkarna.
Vi kände att det förtroende vi fått måste förvaltas väl, så något fuskjobb kunde det inte bli
tal om. På fredag den 6 oktober tvättades korgen
med ammoniaklösning för att avfetta plåten och
ge god grund för den nya lacken. Den tvättningen
bidrog aktivt till att vi undgick förkylningar den
hösten. Färgen, totalt 24 liter till de 110 m 2 som
skulle målas, bekostades av Asea genom välvillig förmedling av ingenjör Tore Nordin. Målningen inleddes med att taket behandlades. Sex
liter mörkgrå Pansarrollack skulle rullas ut på
cirka tre timmar - det var den tid som stod till
buds. Vi hade SJK-möte med studiebesök vid
omformarstationen i Olskroken samma kväll och
lokalavdelningens funktionärer måste vara där.
Rem~, som på grund av ärftlig belastning utsågs
till att vara målarmästare, erfor att ett ordinärt
lokomotivtak är STORT och knöligt (nitar!), och
att strömavtagare och takledning bara är i vägen. Att han sedan höll på att välta färgbruken
ned i schaktet för transformatorventilatorn minskade inte svärandet från taket. Det var en ledbruten vice klubbmästare som senare om aftonen linkade omkring på SJK-mötet och, med
klent resultat, försökte se obesvärad ut.
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Under helgen den 7-8 oktober spacklades och
slipades korgen och i början av veckan målades
övre korghalvan orange. Det visade sig att den
kulören hade mycket dålig täckningsförmåga
och erfordrade en andra strykning för att vi
skulle bli nöjda med resultatet. Detta försköt
tidsschemat och vi välsignade "makterna" som
givit oss disposition till loket flera dagar tidigare än planerat. När den körsbärsröda färgen
på korgens nedre del blev klar, också den efter
två strykningar, började vi ana BJ-lokets utseende vid leveransen 1939.
Parallellt med korgarbetet pågick ett intensivt arbete för att ge underredet dess färg - mörkvitt konstaterade vår edsvurne hemlige kollega
Göran Berndtson, fritt efter Bengt Grive i TV,
vilken tillsammans med vår edsvurne kollega
Ulf Bäckström tilldelats denna arbetsuppgift.
Ramverket och boggierna var på sin tid bland
de första helsvetsade konstruktionerna i järnvägssammanhang, och BJ föreskrev därför att
de skulle målas pärlgrå, för att eventuell sprickbildning skulle kunna upptäckas i tid. Rengöringen av underredet från centimetertjocka lager
av stelnad olja, bromsdamm och smuts skall vi
gärna glömma, men med hjälp av mycket tryckluft, lösningsmedel, stålborstar och ansträngning
uppnåddes ett godtagbart resultat. När så den
grå färgen applicerats och bärfjädrar, lagerboxar
och buffertar blivit svarta tilltog vår begeistring.
Under veckan bidrog också personalen vid
Sävenäs lokstation med att återinstallera en
fungerande luftvissla i A-änden, vilken i brist
på lämpliga reservdelar fick manövreras av lokbiträdet med en ordinär ventil med vackert blått
vred. Detta gav också ljudsignalerna under SJKfärden en lätt amerikansk anstrykning.
Restaureringsarbetet kom att involvera såväl
familjer som vänner. Bengts ömma moder, som
hade god vana vid putsning av diverse blanka
föremål, åtog sig uppgiften att hemma på köksbordet polera strålkastarnas reflektorer, och
Renes far, som till yrket varit målare, kunde
lämna mycket goda råd beträffande nödvändigt
underarbete för att ett gott slutresultat skulle
uppnås. Skåne-Nisse plockade fram de gamla
lokputsartalangerna och rengjorde alla isolatorer
på taket. Totalt protokollförde vi 175 egna arbetstimmar förlagda under dygnets alla timmar
i lokverkstaden - och det kändes obeskrivligt
skönt när allt var klart. Vi hade ju även normala
arbeten och övrig planering av resan att sköta

Tåg 6842 i Trollhättan den 20 november 1974. Foto Rene Sjöstrand.
under dagarna. Målningsarbetet avslutades kl.
14.45 på torsdagen den 12 oktober- med minsta
möjliga marginal för att allt skulle hinna torka
nödtorftigt till resan.
På förmiddagen fredagen den 13 oktober 1972
var det högtidligt. Slutmontage av skyltar och
frontemblem skulle ske, och arbetet hade nu
oundvikligen väckt sådan uppmärksamhet att
större delen av lokstationens befäl och medarbetare var på plats i lokstallet för att beskåda
verksamheten. Maskiningenjör Holmberg vände
hovsamt bort blicken när Bengt, stående på en
vinglig planka lagd över buffertarna, borrade hål
i frontplåten för att kunna montera de polerade
GDG-emblemen. Lagom till "roll-out" bröt solen igenom höstdimmorna och klockan 11.45
kördes loket ut för fotografering på vändskivan.
Under femton minuter konsumerades ansenliga
mängder film i alla upptänkliga format. Efter fotoproceduren bar det av till driftverkstaden för kontroll av oljan i kuggväxlarna under ingenjör
Hägers vakande öga. När detta var klart kördes
loket slutligen till elektrolokstallet och ställdes
upp bakom några reparentlok på ett spår som
saknade fönster mot von Utfallsgatan, vilken löper runt lokstallet. Det gällde ju att hålla på sekretessen, så att helst ingen kunde få se loket före

offentliggörandet vid jubileumsresan. Efter förrättat värv samlades alla målarattiraljer ihop och
lastades i bilen, och just i detta ögonblick möttes
vi av de första spanarna, järnvägsentusiaster som
ville besöka lokstationen före den stora tvådagars
GDG-resan, nyfikna på vad som kunde stå där.
Frågan om var loket som vi skulle ha med i tåget
stod besvarades oförstående med "vilket lok?" ett svar som onekligen lät något ihåligt.
På lördagsmorgonen den 14 oktober 1972 var
spänningen stor bland de församlade deltagarna
i jubileumsresan, och i väntan på att tågloket
skulle komma från lokstationen fick vi många
frågor om vad som väntade. Glammet var stort,
och skämten och gliringarna var många intill
den tidpunkt då ett långt "tåg kommer" från en
dov luftvissla ekade över Göteborg C, och allas
blickar riktades ut mot Skansen Lejonet. Stojet
förbyttes under en lång stund mot total tystnad
och häpnad. Detta hade knappast någon tänkt
sig. Klockan 07 .30 anträddes färden tidtabellsenligt och gick mot Gävle till största delen i ett
strålande höstväder, där loket väl matchade naturens färgprakt. Övernattningen mellan lördagen och söndagen skedde i Ludvika, där loket
för säkerhets skull låstes in i det gamla elloksstallet på bangården.
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Bk 734 lyft för boggibyte. Foto Bengt Boman 1974.
Bengt Boman överlämnar környckeln till chefen för Sveriges
lärnvägsmuseum, Carl-Axel Alrenius, 22 november 1974.
Foto Rene Sjöstrand.
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Kamoufleringen av lokets
verkliga nummer ledde under
lördagen till en lustii episod.
Under uppehållet i Amål försökte en av resenärerna att
pressa såväl Rene som lokpesonalen Allan Jan zon,
Malte Johansson och Ture
Nilsson på uppgift om lokets
verkliga nummer. Alla fyra
svarade: "O 210, det ser du
väl." Den ihärdige bad då att
få komma upp i hytten och
konstaterade, medan han
klättrade upp, att han nog
visste var han skulle titta för
att komma till klarhet ... Hans
ansiktsuttryck när han läste
det instansade loknumret 0
210 på hastighetsmätaren var
obetalbart! Lokmästare Allan
Jan zon bidrog genom sin
tjänst som lokledare dessutom aktivt till att sekretessen kring loknumret kunde
upprätthållas. Han hade själv
sett till att Bk 730 den aktuella lördagsmorgonen hade

haft ett godståg till Komsjö i en loktur som innebar att det kunde stå där hela dagen. Risken för
att utflyktståget skulle möta det "egna" loket var
därmed obefintlig.
Efter jubileumsresan kopplades loket följande
måndag i ett tomtåg från Gävle till Borlänge,
där det skulle bli stående till nästföljande natt.
Väl framme i Borlänge skruvade vi ned alla skyltar och emblem - vi vågade inte lämna dem
obevakade på loket - och lastade dem med viss
möda i en motorvagn som via stationen tog oss
till Kil, där vi kunde borda nästa persontåg mot
Göteborg med vårt udda handbagage. Några
dagar senare kom loket tillbaka till Sävenäs lokstation, och samtidigt hade Bk 730 beordrats dit
så att byte av lokskyltar kunde ske och loken
återfå sina riktiga SJ-nummer och -skyltar. Efter byte till BECK-strömavtagarna gick sedan
Bk 734 i trafik i sin nygamla färgsättning fram
till den 6 augusti 1973, då en lös hjulring medförde beslut om slopning av loket, vilket avställdes på Sävenäs lokstation.
Under lokets besök i Gävle hade chefen vid
Sveriges Jämvägsmuseum, Carl-Axel Alrenius,
insett lokets stora värde för museet, och under
vintern 1973 pågick ett intensivt lobbyarbete hos
SJ:s Centralförvaltning för att det skulle överföras till museet. Medel till att renovera loket till
museiskick saknades dock, och i något anfall av
övermod lovade vi att ordna den saken själva,
med den hjälp vi nu kunde anskaffa vid Sävenäs
lokstation. Bara loket blev bevarat! Den uppkomna skadan var den bästa tänkbara ur vår synpunkt. De flesta andra Bk-lok slopades som följd
av bränder eller svåra skador på elutrustningen.
Våren 1974 var det alltså dags igen! Året i
normal tjänst hade gått hårt åt lacken, särskild
underredet som nu var synnerligen mörkvitt! Vi
gladdes dock åt att underarbetet förra gången
gjorts med god omsorg. Med återigen benäget
bistånd från lokstationsbefälet vid Sävenäs
framletades en nyrenoverad reservboggi till Bk
från huvudverkstaden i Örebro, vilken undersattes loket i stället för den med den sämsta motorerna och den lösa hjulringen. Under sommaren 197 4 genomgicks hela målningsproceduren
ånyo, men denna gång hade vi inte den stora
tidspressen på oss, utan arbetet kunde bedrivas
i lugnare takt på helger och annan ledig tid.
Denna gång fick vi dessutom omfattande hjälp
av Lennart Nilsson, känd från SLM m.m. Vi
slapp också den omfattande omskyltningen nya skyltar beställdes och loket fick sitt riktiga

BJ-nummer, 0 214. När renoveringsarbetet var
avslutat för andra gången kunde vi räkna samman ytterligare 400 arbetstimmar.
Sedan loket den 8 november 1974 provkörts
tur och retur Trollhättan, användes det den 17
november i SJK Göteborgs utflyktståg Göteborg-Borås-Göteborg och sedan skulle det
transporteras till Gävle. SJ:s Centralförvaltning
hade sin uppfattning i ärendet och sände ett
tjänstemeddelande till Sävenäs lokstation: "Bk
734 urkolas - sändes Gävle, mottagare Jämvägsmuseum." Det där stred mot våra ideer att loket
borde köras till Gävle för egen maskin och helst
i tung godstågstjänst, som en sista manifestation av sin aktiva era på sin hemmabana och
kanske som en sorts lön för mödan. Lokmästare
Allan Janzon var inte helt främmande för den
tanken och agerade snabbt. Han ringde till Bengt
och meddelade Centralförvaltningens beslut,
och lät samtidigt förstå att han kunde sätta in
loket redan samma kväll i tåg 7364 - oljetåget
till Borlänge - innan någon hann opponera sig.
Dessutom behövde han de två Du2-lok som eljest skulle ha dragit tåget på annat håll. Vi
packade snabbt nödvändiga "tjänsteportföljer"
och klockan 20.06 den 20 november 1974 lämnade vi Olskroken på O 214 med 60 axlar och
1099 ton i kroken. Tåget kördes av lokförare
Berndt Wållberg - handplockad och med
mycket god kunskap om O-lok. Allan Janzon
har senare berättat att han känt en lättare oro för
att på eget bevåg ha skickat det som Centralförvaltningen betraktat som ett skrotfärdigt
museilok som ensamt draglok i ordinarie godståg under högtrafiksäsong. Men han visste ju
vad som var gjort med loket och vilka som var
uttagna till att bemanna det, och allt gick perfekt. Berndt Wållberg kunde vid uppehållen
ringa hem till lokledningen och lämna lugnande
besked. Tåget var tungt och norr om Kil var spåret översnöat av höstens första snöfall. I de värsta stigningarna mot Ludvika segade vi oss med
ibland bara 30 km/tim och med lokets hela arsenal av finesser som elektrisk ombalansering
och automatisk slimingskontroll i full funktion!
Ett skådespel, inte minst i maskinrummet, där
transformator-, reverserings- och finregleringskontaktorema under fullt fyrverkeri elegant hanterade de cirka 4000 hk som kunde tas ut ur
lokets motorer.
Tidigt om morgonen den 21 november anlände vi till Borlänge. Sedan loket lämnats på
lokstationen tog vi förstås in på GDG-motellet,
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där en något förundrad dam fick hyra ut ett rum
mellan 09.00 och 17.00. Om aftonen kopplades
vårt O-lok tillsammans med två multipelkopplade T45:or i ett 70 axlars timmertåg på
1140 ton. I lätt snöblandat regn dundrade vi fram
i natten, O-loket främst, och uppför Granstandabacken höll vi 70 km/tim ! Så fort har nog aldrig
ett så tungt godståg kört uppför den backen.
Strax före midnatt var resan slut, och när loket
anlände till Gävle lokstation bevittnades ankomsten av en ensam SJK-are och "tjänstgörande"
räv - båda lämnade raskt lokstationen i olika
riktningar. Om morgonen den 22 november 1974
växlades loket till museet för egen maskin så långt
kontaktledningen räckte och knuffades sista bi-

Ritning i skala 1:87 av Oskar Blom.
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ten av ett vanligt simpelt diesellok. Klockan 11.00
överlämnade Bengt kömyckeln till museichefen
Carl-Axel Alrenius, och därmed hade museets
samlingar berikats med en värdig representant för
de stora elektrifierade privatbanornas lok.
Vi tvåjärnvägsentusiaster svor därefter en ed
på att aldrig mer ta i penslar och verktyg för att
renovera ett lokomotiv i skala 1: 1. Men osvuret
är bäst, ty redan samma eftermiddag satt vi på
batterilådan i maskinrummet på den då sedan
drygt 15 år overksamma Pa 27 av 1914 och
filosoferade kring varför det inte skulle kunna
gå att få igång det loket igen. Men se det är en
helt annan historia!

Denis .Insulander
- ...
..
..
en av Jarnvagens p1onJarer

Förra året lämnades en bunt nedtecknade minnen in till det nyöppnade Banmuseet av upphovsmannens sonson, Ulf Insulander, för kopiering. Farfadern, Denis Insulander, pensionerades som bandirektör vid BJ men hade innan dess
arbetat som nivellör och ingenjör vid Statens
Järnvägsbyggnader. Vi fick vid Sveriges Järnvägsmuseum också ta del av materialet och efter genomläsning stod det klart att dessa minnen förtjänade att läsas av flera - inte i första
hand för att anteckningarna klargör några järnvägshistoriska samband utan för möjligheten att
följa en järnvägarkarriär, under järnvägens tidiga år, under en omvälvande tid i Sverige.
Under andra hälften av 1800-talet växte i industrialiseringens spår en ny, framgångsrik grupp
av människor upp, ofta med ganska enkel bakgrund, som skulle bli omskrivna, beundrade och
respekterade - ingenjörerna. Då järnvägen stod
för det nya, kraftfulla och omdanade lyste ett
särskilt skimmer över järnvägens ingenjörer,
men bakom all framgång fanns stora ansträngningar och umbäranden. 1800-talets karriärister
inom järnvägen kan inte anklagas för att ha anlänt till dukat bord.
Insulander växer upp under enkla förhållanden, börjar skolan 1842, samma år som folkskolestadgan införs, han genomgår gymnasium
när detta blir elementarläroverk, studerar i Uppsala för doktorstudier och blir där inspirerad att
läsa till ingenjör, vilket innebär att studietiden
totalt omfattar 18 år. Eftersom Insulanders liv
på ett lysande sätt följer framväxten av ett nytt
Sverige vill jag inte enbart ta med avsnitten med
direkt järnvägsanknytning, utan också låta beskrivningarna om till exempel naturahushållningen i barndomshemmet, utbildningen och
familjeförhållanden ge en bild av tiden och inte
minst Insulanders egen syn på förändringen och

sin egen utveckling. Ganska typiskt för en studerad karl inom borgarklassen är till exempel
att han gifter sig först vid 37 års ålder med en
tjugo år yngre kvinna. Först ordnade förhållanden - sedan familj. I texten framgår också klart
hur viktiga de privatekonomiska övervägandena
var.
Insulanders minnen från järnvägarnas framdragning genom landet rör förordnanden vid
såväl Västra, Södra och Norra som Nordvästra
stambanan och senare alltså vid den privata
Bergslagernas Järnvägar. Detta var på intet sätt
unikt. I texten förekommer många namn, somliga kända andra mindre kända, som dyker upp
på flera ställen, som kollegor, chefer, eller underordnade. Studie- och arbetskamraterna blir
nivellörer och ingenjörer vid Statens järnvägsbyggnader, och inom Väg- och vattenbyggnadskåren löjtnanter, kaptener och majorer, varav
några så småningom också kommer att gå vidare till direktörsposter och styrelseuppdrag och
någon blir till och med landshövding. Del II om
bana och byggnader i SJ minnesskrift 18561906 ger en del upplysningar för den personhistoriskt intresserade.
Men låt oss uppehålla oss vid Denis Insulander
och hans erfarenheter i 1800-talets Sverige.
Insulanders minnen är i det följande redigerade
och något förkortade för att underlätta läsningen.
Stavningen är moderniserad, medan ordvändningar och formuleringar i princip har behållits orörda. I vissa fall har särskilt verben
ändrats, från pluralformer, eller flyttats i en del
meningar. Som i alla minnen finns en förkärlek
för ungdomsåren och reflexioner över hur förändringens vind har blåst och visst är minnet
selektivt, men detta dokument är inte i första
hand en faktakälla, utan en givande sammanställning, inte minst i ett etnologiskt perspektiv,
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som dessutom är trevlig läsning och som säkert
ger en och annan aha-upplevelse även för den
järnvägshistoriskt insatte.
Denis Insulander utnämndes till kapten vid Vägoch vattenbyggnadskåren 1873 och blev sedermera också major, som vilken han 1892 utträdde
ur kåren. Han utsågs till riddare av Vasaorden
1878 och av Nordstjärneorden 1904. Posten som
bandirektör vid BJ upprätthöll han fram till
pensioneringen 1906. Utöver detta var han ledamot av styrelsen för Göteborgs stads vattenverk 1891-1904, styrelserna för Göteborg-Borås
Järnväg 1893-1917, Borås-Alvesta Järnväg
1900-1918 och Lödöse-Lilla Edets Järnväg
1905-1913.
I museets samlingar finns en kapsel med handlingar som utgör Denis Insulanders arkiv. Här
finns diverse bolagsordningar, kontrakt och protokoll, men också eget originalmaterial som en
intressant utredning om Inlandsbanan ur Göteborgsperspektiv, daterad 1 mars 1907, med per-

sonliga reflektioner och en och annan vass kommentar, inte utan fog med facit i hand, ett betänkande över förslaget till centralstation i Göteborg, daterat 18 mars 1904 samt flera P.M.,
kostnadsförslag och betraktelser. Han hade uppenbarligen också ett stort järnvägshistoriskt
intresse som kom Järnvägsmuseum till gagn.
Alldeles nyligen fick vi anledning att åter stifta
bekantskap med järnvägsmannen li)sulander,
som enligt museets föremålsliggare hjälpt till
med att bevara ett unikt varningsmärke från
Köping-U ttersberg-Riddarhyttansj ärnväg med
text i tysk frakturstil, "Färdas ej öfver banan då
lokomotiv märkes komma"," ·onekligen en formulering sprungen ur järnvägens barndom. Jag
kan bara hålla med honom och märket, som så
småningom införlivades i samlingarna ( 1927),
återfanns på magasinsvinden helt nyligen och
står nu sedan en tid för allmänt beskådande i
museets första hall.
Denis Insulander avled i Göteborg 1924 i sitt
nittionde levnadsår.
Robert Sjöö

Denis lnsulander, bandirektör vid BJ.
Reproduktionsfoto ur Bergslagernas
Järnvägsaktiebolag 1872- 1922.
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Minnen nedtecknade av f.d. Bandirektören vid Bergslagernas Järnvägar, Denis Insulander, som

"Några underrättelser för våra barn om
företrädesvis mina, men även våra
gemensamma, levnadsförhållanden"

Undertecknad föddes år 1834 den 24 oktober i
Aspö prästgård, Södermanland. Föräldrarna var
dåvarande vice pastorn i Aspö prebende pastorat Erik Johan Insulander och hans hustru Hedvig Magdalena Fidelia Chenon. Efter att någon
tid ha åtnjutit undervisning i församlingens folkskola, som några år uppehölls av min far, skickades jag tillsammans med min äldre broder, Gustaf, vid ännu icke fyllda 8 år 1842 till dåvarande
trivialskolan i Strängnäs, där en halvbroder, Axel
Åkerlind, son i ett tidigare gifte av min moder,
redan inträtt på gymnasium. En fem år yngre
bror, Ivar avslutade syskonskaran.

Barn- och ungdomsår 1842-1853
Man kan knappast tänka sig, vilken omtanke och
sparsamhet av så väl far som mor som erfordrades för att skaffa god uppfostran åt dessa söner.
Några arvemedel var ju till god hjälp om också
ej så särdeles betydliga. Lönen vill jag minnas
utgjordes av 20 tunnor spannmål, varjämte prosten för mottagande av tionden, spannmål och
smör lämnade i ersättning en tunna vete. I följd
av en donation kom härtill ett litet boställe, benämnt "Två öre", på vilket föddes två hästar och
tre kor. Vi barn märkte ju aldrig, att något saknades i hemmet, men jämfört med nuvarande
förhållanden var ju livet där i hög grad tarvligt,
beroende dels på knappa tillgångar och dels,
kanske förnämligast, på äldre tiders så enkla
seder. Vi må erinra oss, att vår barndom inföll
under en tid, då tändstickan ej ännu kommit i
bruk. Man sökte skydda kolen i köksspisen från
att slockna, och i nödfall slog man eld med stål
och flinta. Hade man nära till "grannas" så föredrogs ofta att låna eld. Kommunikationerna
var inskränkta till landsvägsskjuts, segling och
rodd. Ångkraftens användning vid sjöfarten
hade nyss i ringa omfattning tagit sin början.

Allt bereddes vid denna tid i hemmet; föda,
kläder av hemvävda tyger, skodon av berett läder efter slaktade kreatur, ljus, såpa, öl och
dricka m.m. Det lilla "Två öre" hade jordbitar
på cirka åtta-tio ställen. Hade allt varit förenat
och lagt under en plog, så hade med nutidens
skötsel därav kunnat bli ett litet gott jordbruk
på kanske 30 tunnland. "Två öre" hade sitt särskilda lilla boställshus, bestående av två rum.
Veden måste köpas. Därför måste sparas på den.
På upplysningen likaså. Fotogen var ej ännu i
bruk, varför man var hänvisad till talgljusen.
Hela familjen med pigor (titeln bars då med
jämnmod) samlades vid full skymning framför
aftonbrasan, kvinnorna med var en sitt handarbete, vanligtvis spinning. Sedan samlades alla
kring det ena talgljuset på det ått-kantiga bordet med vridbar skiva.
Under sådant förhållande måste helt naturligt
sönernas vistelse och uppehälle i Strängnäs ordnas på billigaste sätt. Så skedde också. Tillsammans med dåvarande prostens i Torshälla tre
söner bildade vi tre bröder ett gemensamt hushåll, som förestods av en äldre kvinna från
Aspön, som var beprövad i dylika värv. Genom
att direkt från hemmen, turande veckovis, tillsända den huvudsakliga födan ställde sig en
dylik hushållning jämförelsevis billig. Hela skolan inrymdes, ehuru den omfattade utom de fyra
så kallade lärdomsklasserna, av vilka den fjärde,
rektors klass, var tvåårig, även en så kallad
apologistklass (reallinje) i ett ej särdeles stort,
tegelmurat hus, troligen redan under den katolska tiden använt till skola. Murarna var sex fot
tjocka, varför också fönstren, dessa i de djupa
smygarna, mycket sparsamt släppte in dagern.
Två av klassrummen, prima och sekunda, ägde
vardera ej mera än ett fönster. Bord eller pulpeter
förekom icke, utan väggarna följdes av en smal
sammanhängande skiva i bordshöjd och där
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framför sittbänkar. Vid skrivning och räkning
fick gossarna sålunda vända sig om mot väggen. Då vid rättstavning och räkning alltid griffeltavla begagnades, kan jag nu knappast fatta,
hur det var möjligt för lärjungarna att i de mörka
rummen urskilja siffror och bokstäver. Läraren
satt naturligtvis med sitt bord framför fönstret.
Här förekom inga varma korridorer eller varm,
ej ens stängd förstuga, ej vatten för varken invärtes eller utvärtes bruk. Ytterplagg förutsattes icke. Mössorna lades på den längs väggen
löpande bordskivan. Hygienens och pedagogikens fordringar var då okända.
Rummet för rektors klass var tillika samlingsrum för skolans alla alumner, där de dagligen
samlades till morgon- och aftonbön och rätt ofta
till predikoförhör efter högmässogudstjänsten,
som varje helgdag skulle bevistas. I detta samma
rum avstraffades också offentligt inför kamraterna vid den så kallade kladden, som hölls onsdagar och lördagar vid avslutningen klockan 12
middagstid av dessa dagars lektioner, de skolgossar, som av custodes blivit antecknade för
något begånget fel. Rektor själv var både undersökningsdomare och profoss. Då ej förseelsen var av så lindrig art, att den kunde försonas
med en varning, tillgreps kroppsstraff, luggar,
örfilar, handplagg och stut, de förra huvudsakligen använda inom klasserna, de senare mera
betraktade såsom rektors pregorativ. Björkrisen
hörde till skolans utrustning, och var någon i
brist därav i någon klass skickades delinkventen att i annan klass låna det nödiga bestraffningsmedlet.
Som ovan nämnts, var jag mycket ung vid
inträdet i skolan och dessutom även efter åldern
liten till växten. Jag kallades också "Smått" och
något längre fram, sedan i andra klassen redan
början gjorts med att lära grekiska, helt hånfullt
"Gigas" (jätte). Jag var dock rätt morsk i brottning och slagsmål. Vid en kladd strax efter mitt
inträde i skolan var en mera storvuxen gosse i
sekunda uppskriven därför, att han ej suttit stilla
i kyrkan. För att skämma ut honom framställdes jag, den minsta i skolan som exempel. Denna
heder kunde jag tyvärr ej längre bära upp. Tre
söndagar i rad antecknades jag sedan för sömnaktighet i kyrkan och efter att först ha mottagit
varning stegrades bestraffningen till handplagg,
en bestraffningsart som dock redan från hemmet icke var mig alldeles obekant. Jag var aldrig väl hållen av lärarna, och fick i allmänhet
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rätt dåligt betyg i uppförande, oaktat jag ej hade
något särdeles ont för mig. Först vid utskrivandet
av avgångsbetyget från skolan tyckes vederbörandes samvete ha vaknat, och jag fick då vitsord om gott uppförande.
I tämligen vanlig ordning passerades skolans
olika klasser, så att jag hösterminen 1849 gjorde
mitt inträde på gymnasium. Gymnasiet var inrymt i mellanvåningen av gamla biskopshuset.
Nedre våningen var upplåten till bostad åt en
rektor samt åt vaktmästaren (makus) och i den
översta våningen var museet och biblioteket
uppställt. Gymnasiet var vid denna tid i sitt sista
skede, då redan efter ett år dess sammanslagning med skolan förestod till så kallad elementarskola. Vid gymnasium, där de förnämligare
lärarna, de som hade säte i consistorium, kallades lektorer, hade varje lärare sitt ämne. Alla
dessa lektorer hade boställen liksom också skolans rektor och conrektor, och till alla dessa
boställen hörde sköna trädgårdar. Gymnasiet var
på sin tid delat i tre huvudklasser, prima, secunda
och tertia, av vilka ofta sekunda och nästan alltid tertia upptog två års studietid. 20 års ålder
torde nästan också vid denna tid utgjort medelåldern vid studentexamens avläggande. Den
kurs jag tillhörde liksom även större delen av
den närmast föregående absolverade de tre
gymnasieklasserna på tre år, under det under
gamla gymnasietiden fyra a fem år användes.
Detta retade lärarna, som velat behålla oss längre
för att vi i Uppsala skulle kunna briljera med
vackra betyg. Även vid denna huvudflyttning
visade det sig att jag gjort mig förtjänt av bättre
vitsord, än vad tidigare terminsbetyg utvisade.
Med högsta betyg för flit och uppförande, vilka
för övrigt frikostigt meddelades, erhöll jag frånräknat skrivningarna 16 kunskapsbetyg, vilket
vid den tiden ansågs mycket och de överträffade samtliga kamraters betyg. Vid avgången
från Strängnäs "skola" erhöll jag stipendium på
80 riksdaler, som fullt räckte till alla omkostnader för resa och uppehälle i Uppsala samt inskrivningskostnad. Studentexamen i Uppsala
avlades den 15 september 1852. Jag med kamrater reste sjövägen över Stockholm. Tidigare var
vanligt att resa med hästskjuts över Aspön och
Enköping. Vid examen i Uppsala där inga halvbetyg räknades nedgick mitt betygsantal till 14.
För att underlätta pappas bördor antog jag
kondition, från hösten 1852 till samma tid 1853,
såsom informator för Ernst von Post, vilkens

Från öppnandet av järnvägen mellan Arboga och Örebro 1857. Ur Illustrerad Tidning.

fader såsom förvaltare skötte den stora gården
Glimmersta i Julita socken åt ägaren, överstekammarjunkaren baron Carl Carlsson Bonde.
Då fru von Post förestod hushållet åt barnen, så
åt vi alla vid hans bord. Det var vid detta bord
som under våren serverades stuvade braxentungor. Glimmersta ligger nämligen vid den fiskrika sjön Öljaren, där under min vistelse på gården fiskaren under tre kvällar upptog tillsammans ej mindre än 900 Ltt braxen. Jag vill minnas, att min intjänta lön uppgick till 200 kronor.
Härav var jag i tillfälle att medföra 92 Riksdaler
till Uppsala, där jag började mina studier med
höstterminen 1853.

Uppsala 1853-1856
Uppsalastudierna fortsatte under fem terminer
med något avbrott under senare delen av höstterminen 1854, då koleran grasserade med stor
häftighet, varför föräldrarna slutligen kallade
hem oss. Jag bodde med bror Gustaf i en dubblett en trappa upp i snickare Holmgrens hus i
hörnet mellan Kungsängsgatan och Bredgänd.
Mina studier avsåg doktorsgraden och omfattade latin, historia med statistik, matematik, fy-

sik, astronomi och ekonomi, varjämte jag tog
lektioner i engelska språket. Sommaren 1855
var jag informator vid Tynnelsö för en yngre
Sköldebrand jämte förr nämnde Ernst von Post.
Detta renderade mig hela 7 5 Riksdaler.
Jag studerade vanligen samman med Jerome
Marcks von W-b. En vacker dag sommaren 1855
blev vi under en föreläsning allmänt tillfrågade,
om någon ville åtaga sig att biträda vid då pågående järnvägsstakningar, som utfördes för en
kommittes räkning, som fått i uppdrag att uppgöra förslag till de lämpligaste sträckningarna
för blivande järnvägar i landet. Resultatet framgår av en karta som ännu är i min ägo. En avlöning utlovades av 2 Riksdaler om dagen. Detta
tycktes vara storartat, men vi vågade ej påtaga
oss det, vi icke hade något begrepp om. Med
anledning av denna väckelse fattades emellertid vårt beslut att söka förbereda oss för
ingenjörsyrket. Ännu en termin ägnades dock
åt härför lämpliga studier vid akademin.
Vintern 1855-1856 tillbragtes hemma hos
mina föräldrar, som flyttat till Vårdinge prästgård. Umgängeslivet var här något helt annat,
än vi var vana vid på Aspön. Alla umgicks ju
med prästfolket, men umgänget var för övrigt
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långt ifrån allmänt. Jag som snart nog kom ut i
världen till en början för studier utan långa
mellanterminer och sedan för praktisk ingenjörsverksamhet hade dock ej tillfälle att vistas så
mycket hemma. Så fick jag också en gång höra
en flicka säga: "Löjtnanten har då alltid så korta
permissioner".
Jag hade av översten och chefen för Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen, von Sydow, blivit anvisad att söka få den praktiska verksamhet, som
fordrades för inträde vid Högre artilleri- och
ingenjörsskolan vid Marieberg, vid den kanalbyggnad, som under Löjtnant Grafströms ledning skulle påbörjas våren 1856, för att fartyg
skulle kunna förbi fallen vid Torshälla föras upp
från Mälaren till Eskilstuna. I Löjtnant Grafström hade vi som ledare en särdeles duglig ingenjör och en högst kraftfull arbetsledare.
Klockan sex var han på arbetsplatsen, och vi
skulle då också vara i vårt arbete, vilket i begynnelsen blev stenarbete, huggning och borrning. Snart fick jag dock deltaga i utsättningar
och avvägningar samt så småningom verkställa
dylikt på egen hand. I mediet av oktober 1856
avslutade jag min första elevkurs och erhöll av
Grafström utom ett gott betyg 150 kronor i gratifikation samt löfte att få återkomma till följ ande vår. Under min vistelse i Torshälla hade
jag begagnat tillfälle att medfölja ångbåtslustturer om söndagarna till Strömsholm, Västerås
och Arboga. Från Arboga fortsatte jag en gång
resan med skjuts till Fellingsbro för att få se,
hur en järnväg kunde se ut. Den under byggnad
varande Köping-Hults Järnväg hade nämligen
med sin tipp kommit till Fellingsbro, där ett stort
och gott grustag togs i anspråk för järnvägsbygget. Mina järnvägsstudier måtte ha upptagit
mig för länge, ty när jag återkom till Arboga
hade ångbåten lagt ut från bryggan. Till lycka
för mig hade han emellertid fastnat på grund
under vändningen, vilket gjorde, att även jag
kunde få följa med.
I slutet av oktober 1856 sammanträffade jag i
Stockholm med Marcks, som enligt överenskommelse skulle dela rum med mig. Efter anmälan började vi den så kallade förberedande
kursen för kapten Limnelius. För oss, som läst
rätt mycket matematik och även fysik, erbjöd
kursen inga svårigheter, som fortsatte till slutet
av april, varefter jag på nytt begav mig till Torshälla. Jag fick nu en egen post vid kanalgrävningen, vilket, på samma gång det var uppmunt-
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rande, blev mera lärorikt. Själva slussmurningen
sköttes av en något mera praktiserad kanalbyggmästare J-D Eriksson, med vilken jag delade rum i kontorsbyggnaden. Vi levde på enklaste sätt, mest av smör och bröd, ibland med
något sovel till, varjämte materialvaktens hustru ibland kokade oss potatis, kaffe m.m. Det
hela blev mycket billigt. Hela kostnaden för tiden från april till september uppgick till 170
kronor, däri inräknade resor till Uppsala vid bror
Gustafs promotion och till Aspön samt ett
klockköp för 25 kronor. Även denna gång hugnades jag vid avresan med en gratifikation av
150 kronor.

Ingenjörsutbildning
vid Marieberg 1857-1860
I september 1857 anträddes efter ett kortare
uppehåll i hemmet hos far och mor avresan till
Stockholm för att söka inträde vid Marieberg.
Inträdesexamen lyckades väl och lektionerna
började omkring 1 oktober. Enligt ordningen vid
Marieberg upptog lektionerna en tid av två år,
varefter följde en examenstid med fri läsning
till maj nästföljande år. Marcks, Molin, von der
Lancken och jag hyrde en triplett i första huset
på vänster hand (räknat från öster) vid Garvaregatan. Såsom bevis på tidens enkla seder må
anföras, att Marcks och Molin sökte nattens vila
tillsammans i en stor parsäng. Mat fick vi på
stället hos vårt värdfolk, garvaren Kullman. I
mörker och ofta även i smuts fick vi om morgnarna gå den rätt långa vägen ut till Marieberg,
där, om jag icke missminner mig, lektionerna
började klockan åtta. Studierna avhölls i ett
jämnt tempo med någon växling i läroämnen
som matematik, mekanik, deskriptiv geometri,
fysik, kemi, byggnadskonst och väg- och vattenbyggnadskonst, sfärisk trigonometri med topografi, artilleri och befästningskonst m.m. För att
pröva att eleverna riktigt följde med vid lektionerna hölls ofta repetitionsförhör och vid avslutning av större avdelningar eller hela ämnen
så kallade generalrepetitioner, och vill jag minnas, att i stadgarna var föreskrivet, att den som
blev underkänd i tre sådana, därigenom blev
avstängd från läroverket.
Vid denna tid gick ännu icke ångslupar mellan Stockholm och omgivningarna utan förbindelsen uppehölls genom så kallade kullbåtar. Då

dessa emellertid utgick från
Riddarholmen föredrog eleverna i allmänhet att fotledes
föra sina besök i staden, om
icke en och annan vräkig
herre rekvirerade vagn. Till
skydd för deras kassor gick
detta dock icke så lätt för sig
i ett tidevarv, då telefonen
ännu icke var uppfunnen. Vid
Marieberg var för eleverna
fullständig spirituosautskänkning, varför nog ej så sällan
dracks några glas punsch på
det så kallade Klockberget
Marieberg 1855. Foto, efter blyertsteckning, Stockholms stadsmuseum.
under vackra sommaraftnar.
Under juli månad 1859 var hela elevkåren
betyg erhölls. Jag var i allmänhet mycket nerfördelad i socknarna norr om Köping för övvös vid början av varje tentamen, särdeles i de
ning i rekognoscering (d.v.s. kartläggning utan
ämnen, i vilka jag väntade högt betyg. Detta
andra mätningsinstrument än benen efter förut
inverkade naturligtvis menligt på besvarandet
uppgjorda stegtabeller och Wredes spegel för
av första frågan. Sedan inträdde på grund av
höjdmätning). Vi placerades två och två med en
förargelse fullständigt lugn, men ett enda dåligt
artillerist som hantlangare. Varje civil fick alltid
svar kunde aldrig repareras; ty tentamen gick
en militär till kamrat. Jag var placerad vid en
till på så sätt, att man bland flera buntar, varje
bondgård, Backa i Odensvi socken. Efter återinnehållande tio stycken numrerade frågor fick
komsten till Stockholm vidtog på Ladugårdsutan val ta ut en bunt, vars alla frågor skulle begärdet de militära praktiska övningarna i befästs varas i ordning. Buntarnas innehåll ombyttes
ningskonst och skjutning med gevär med skottaldrig eller åtminstone sällan, varför nog någon
ställning samt med kanoner och i tillverkning
gång förekom, åtminstone talades ofta därom,
av ammunition, raketer m.m. På denna senare
att det lästes på bunt. Examensbetyget är datetillverkning lades alldeles för stor vikt med avrat 1 april 1860, alltså en månad tidigare än nösikt att för stockholmarna såsom avslutning av
digt var.
det hela ge ett gratis skådespel av ett ståtligt fyrUnder våren hade jag anmält mig hos chefen
verkeri, som sedan vederbörligen avfestades.
för Statens Järnvägsbyggnader, översten Nils
Härmed var all undervisning avslutad och den
Ericsson och hade även erhållit löfte om anställså kallade examenstiden vidtog.
ning vid då under byggnad varande Västra stamDå för repetitionsläsning av en större del ämbanan. Denna tid var sålunda inne, då jag kunde
ha förhoppning om att föda mig själv utan att
nen såsom matematik m.m. ej var nödigt att ligga
i Stockholm, reste jag hem i september och återlängre behöva tynga på mina föräldrar. Under
kom till Stockholm först i november. Sedan jag
djup tacksamhet vill jag härvid låta veta, att min
fyllde sju år hade jag icke tillbringat någon föfar, som dock särskilt under aspötiden, men även
delsedag i hemmet. Detta var väl anledningen
senare, hade högst måttliga inkomster, aldrig
till, att den nu alldeles bortglömdes. Jag kan ej
beklagade sig över svårigheten att skaffa medel
neka till, att denna försummelse smärtade mig.
till sina tre söners uppfostran, särdeles de rätt
dryga kurser, de var för sig utstakat. För en jämVid återkomsten till Stockholm bodde jag först
på Bergfalks hotell, men fick jag mig sedan ett
förelse mellan olika tiders fordringar och kostnader vill jag här meddela storleken av mina
rum vid Västerlånggatan, egentligen en dubblett, av vilken riksdagsmannen i bondeståndet
utgifter allt ifrån hösten 1853 intill 1 maj 1860,
Svensen, för mig helt och hållet obekant, disfrån vilken dag jag uppbar lön vid Statens Järnvägs byggnader. Mina fem terminer i Uppsala
ponerade det ena. Här var jag i tillfälle att stukostade inalles 986 kronor, vartill jag genom
dera tämligen oberörd av allt kamratliv. Också
undervisning kunnat åstadkomma 170 kronor.
gick det ju bra undan med tentamina och goda
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Ingenjörsstudiema från maj 1856 till maj 1860
kostade 3618,50 kronor varav eget bidrag genom stipendier, undervisning och sparbössemedel uppgick till 1584 kronor. Summan av den
kontanta hjälpen hemifrån blev 2850,50 kronor.
Här förutom ej obetydligt in natura, såsom underkläder och även andra kläder av hemmavävda
kläden m.m.

Västra stambanan 1860-1862
I maj 1860 började jag sålunda min ingenjörsbana såsom nivellör vid Statens järnvägars västra stambana med placering hos stationsingenjör
(stationschef hette det på den tiden) Carl Theorell, vilkens station sträckte sig genom V årdinge
och en god del av Bjömlunda socknar. Distriktschef var dåvarande kapten Leonard Nordenfelt,
vilkens distrikt sträckte sig huvudsakligen västerut. Mig anförtroddes den västligaste delen av
stationen mellan Frustuna och Bjömlunda kyrkor, vilken del nu först lades under arbete. Som
bevis på, med vilken energi då arbetades, må

anföras att så väl stationsingenjören själv som
närmaste nivellörer, av vilka jag var en, under
själva söndagen (min första arbetsdag) sysselsattes med utsättningar för skärningar och bankar, på det att icke väntade arbetssökande skulle
på något sätt behöva uppehållas utan genast
anvisas sitt blivande arbete.
Då min far nu var kyrkoherde i V årdinge, på
ena sidan gränssocken till Frustuna, så hade jag
all anledning att vara belåten med min placering. Bostad fick jag i Väla by, där i en vanlig
bondgård storstugan med tre fönster åt olika håll
och stor öppen spis uppläts till mig tillika med
föda för 1 krona och 25 öre om dagen. Efter
nuvarande förhållanden förefaller ju priset billigt, men så var också mathållningen mycket
enkel. Jag hade ej heller råd att betala mera, då
min avlöning länge utgjorde blott 55 kronor per
månad. Mitt första arbete på egen avdelning
bestod i att ordna ett litet förråd samt att göra
fullständiga utsättningar å hela avdelningen. En
sträcka stod under vatten från den översvämmade Vasasjön men arbetet sköts ej upp därför
till lägligare tid. Utan tvekan gick man i vattnet

Tunnel och bank för Västra stambanan vid Bränninge och sjön Lanaren, söder om Södertälje, drygt en mil
nordost om Frustuna. Ur Illustrerad tidning 6.10 1860.
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Gnesta, ca 1870, järnvägsstationen i Frustuna, som kom att bli startskottet för tätortsbildningen.

ända upp till knäna för att icke icke få några
luckor i utsättningen. Sedan detta arbete var fullgjort fick även jag placera ut arbetsfolk på linjen, och jag minns ännu, hur jag satte mitt första arbetslag i en skärning vid Kolke by. Det var
ett lag unga smålänningar. (En av dem, Adolf
Fredrik Jonsson, kom sedan till Bergslags banan
och blev banmästare vid Mellerud.) Så småningom kom arbetet i gång längs hela linjen och
jag trivdes väl. Lördagsaftnarna kom ofta bror
Ivar och hämtade mig till det omkring en mil
avlägsna föräldrahemmet, där jag under sommartiden också vanligen träffade bror Gustaf.
Snart nog blev ändring i befälet. Nordenfelt
flyttades till Nerike att där ordna för arbetets
igångsättande, varvid hans distrikt delades mellan kapten Hjalmar Elworth och greve Cronstedt, varjämte Theorell flyttade till Stockholm
såsom chef för gatubyggandet. Dåvarande löjtnanten Hugo Nathorst blev hans efterträdare och
min närmaste chef. Jag och mina kamrater trivdes gott, de flesta av oss, tillsammans och under vintern var vi särdeles juletiden gärna sedda
i familjerna. För att visa vår tacksamhet kom vi
överens om att ställa till en bal på Usta, där löjtnant Nathorst, som med sin unga fru hyrt huvudbyggnaden, upplät lokal. Balen blev festlig
med regementsmusik från Nyköping o.s.v., men

så blev den också oerhört dyr. Vi baxnade när
alla räkningarna kom in. Bland annat skulle ju
födas ett tjugotal hästar med tillhörande drängar.
Jag tror hela kostnaden uppgick till 600 kronor.
Då jag finner, att jag vid denna tid av pappa
bekommit 100 kronor, så var dessa troligen avsedda att med mig dela bördan av vår obetänksamhet. Med augusti månad hade min avlöning
höjts till 91 :66 per månad.
På min första arbetsavdelning var arbetena rätt
enkla, ehuru där förekom en liten bro och ett
par vägportar. När den ena av dessa (vid Kolke)
var färdigbyggd, passerade överste Ericsson,
varvid han för stationschefen visade sitt missnöje med, att den var för fin, ej nog med skol i
hörnen. Några år senare skulle den synts alldeles för tarvlig. Med april månad 1861 flyttade
jag till Nordenfelts distrikt i Nerike och placerades hos stationschefen, dåvarande ingenjören
Melcher Ekströmer, som hade sin station vid
Pålsboda. Vi fick gemensam bostad vid Backa,
ett större välbyggt bondställe med ett gott och
rätt fint värdfolk. Vi fick här en stor sal och var
sitt sovrum på övre våningen, mådde gott och
trivdes väl tillsammans. Kamrat i nivellörsgraden, boende vid Tynninge var Victor Waldenström. Här var i närheten just inga herrskapsgrannar utom Svennevads prästgård, där vi var
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Järnvägen bryter bygd i utmarkerna. Hallsberg, stationen väster om Pålsboda där Insulander arbetade.
Det är den 22 juni I 862 och stations huset och godsmagasinet är under uppförande.

ett par gånger, men vi följde vårt värdfolk på
besök hos deras umgänge och gjorde det så trevligt man kunde. På närmaste station österut,
Kilsmo, hade vi Erik Unge med biträden. Unge
bodde på Bysta hos överste Ankarsvärd, där
också jag gästade någon gång. Även hos baron
Hamilton på Boo egendom, därifrån sliprar och
övrigt virke köptes för jämvägsbygget, gjorde
jag besök. Från 1 maj 1861 hade min avlöning
höjts till 110 kronor och från 1 augusti samma
år till 137:50 per månad. Denna avlöningsklass
var på den tiden den högsta för nivellörer.
Under sommaren 1861 blev Ekströmer, Unge,
jämte Lundborg och Svedelius, båda placerade
i Örebro, utnämnda till löjtnanter på Väg- och
vattenbyggnadskåren. Följande år 7 februari var
det min tur. På stationen förekom inga broar eller så kallade konstarbeten utom en enkel vägport. Terrasseringen var ju mera omväxlande.
Så gick jämvägslinjen igenom en långsträckt
grusås av omkring 40 fots höjd. Här var största
arbetsstyrkan samlad, särdeles som banans grusning åt båda håll utfördes härifrån under 1862.
Manskapet samlades här till korum före arbe-
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tets början om morgnarna. Då under den ljusa
årstiden arbetet började klockan fem, så skedde
samlingen till korum kvart i. Det hörde till mina
åligganden att närvara vid eller som det hette
hålla korum. På den tiden fanns bland arbetarna
alltid någon lämplig försångare och med glädje
och kläm instämde hopen av de övriga. Det var
glädje och förtröstan i arbetet på den tiden. Tidigt på våren 1862 kommenderades jag att under en tid av omkring sex veckor vara biträde
där banans grusning först skulle sättas i gång.
Därefter återbördades jag till min gamla station,
där snart blev fullt upp att göra med rälsläggning, grusning, husbyggnad m.m.

Invigning av Västra stambanan
Den 4 november 1862 öppnades Västra stambanan i sin helhet för trafik efter att redan tidigare delar av den närmast ändpunkterna
upplåtits till allmänhetens begagnande. Det var
med stor högtidlighet som detta svenska statens
första storajämvägsföretag invigdes till allmänt
bruk. Den 3 november avgick från Stockholm

_det stora festtåget med konungen, de kungliga
prinsarna, rikets högre ämbetsmän och riksdagens fyra stånd så mangrant som möjligt, varjämte efter hand flertalet av ingenjörerna slöt
sig till tåget. För egen del tillstötte jag i Örebro,
där en stor bal gavs. Såsom något särdeles ovanligt må omnämnas, att en enskild man, baron
Bonde på Sävstaholm gav middag icke allenast
för konungen med uppvaktning utan för alla
medresande, en väldig skara. Följande dag fortgick festtåget under gott väder till Göteborg.
Kortare uppehåll gjordes vid några större stationer och vid Falköping stannade tåget för servering av middag, som gavs på ett festligt sätt
på stationens bekostnad. Jag vill minnas, att de
till järnvägsinvigningen inbjudna norrmännen
stötte till här.
Några anekdoter från denna dag i Falköping
må här anföras. En gumma, som fått en utsiktsplats vid ett fönster till matsalen följde därifrån
kungen med sin ständiga uppmärksamhet och

hördes ett tu tre helt förskräckt utropa: "Nu
söp'en för sjunde gången." Ett par medlemmar
av det hedervärda bondeståndet, som promenerade längs bangården och därvid observerade
firmanamnet på lokomotiven, Beyer & Peacock,
utbrast: "Beijer veta vi ju vem det är, men Peacock det skall väl vara Cronstedt." Dessa båda
blev med Beijer som chef medlemmar i den
järnvägsstyrelse, som nu kom att avlösa Nils
Ericsson, som varit envåldshärskare hittills. Vid
Falköping var åt gårdssidan ett rep utspänt för
att avhålla det påträngande folket, som där
bakom stod tätt packat. Då efter middagen prins
August behövde göra en avtappning, syntes han
betrakta detta rep med folket bakom såsom ett
för tillfället lämpligt plank.
I banvallen vid Göteborg mötte landshövdingen med stadens honoratiores, och där försiggick själva invigningen av den nya trafikleden. Göteborgs stad gav sedan bal på börsen
och middag följande dag, varjämte ägde rum

Festsalen i Göteborg efter invigningen av Västra stambanan.
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Minnesmedalj, som delades ut
till de yngre ingenjörerna, ur
Sveriges Järnvägsmuseums
samlingar. Foto Jan-Erik
Svanberg.

en imponerande illumination och storartat fyrverkeri på Heden. Vid själva invigningen i Hallen utdelades diverse ordnar och vi yngre fick
minnesmedaljer.

Södra stambanan Lammhult 1863
Med återstående arbeten var jag ännu sysselsatt
vid stationen till dagarna före jul, som jag fick
tillbringa i hemmet, varest jag för övrigt hade
mitt tillhåll till i mars, då jag liksom ett flertal
ingenjörer, som varit lediga sedan årets början,
men åtnjutit expectansarvode, var stämd att möta
höga vederbörande i Jönköping. Vi fick vänta
på dessa en veckas tid, men fördrev tiden på
bästa sätt. Slutligen fick jag en dag order att åtfölja överste Beijer, överstelöjtnant Boström och
kapten Djurson på resa söderut. Det var full vinter med mycket snö och resan var genom de då
orörda delarna av Jönköpings län högst angenäm, ehuru jag reste till helt obekant mål. Jag
fick följa med till Alvesta. Först där synes vederbörande ha fattat beslut om fördelningen av
stationerna norr om Alvesta, ty jag fick återvända
till Lammhult, varest jag fick mottaga stationen
av Hjalmar Bergman, som nyss renstakat densamma.
Jag fick logi med full inackordering hos en
gammal majorska Gyllensvärd, några och 80 år.
(Hon var till den grad av gamla stammen, att
hon ansåg potatis som en extra rar rätt.) Lammhults gård ligger i Kronobergs län på gränsen
till Jönköping. Stationen var ej lång, omkring
10 kilometer, och arbetena ej särdeles omfattande och då på samma gång här i hjärtat av
Småland var god tillgång på dugligt arbetsfolk,
så gick arbetet raskt undan och var redan vid
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årets slut terrasseringen fulländad och husbyggnaderna under uppförande. Ett arbete, som
dock förtjänar att omnämnas, var övergången
av Bo mosse, som verkställdes på rustbädd med
påfyllning samt sidofyllningar för att motväga
trycket. Sex meters djup på nära 1 kilometer.
Till arbetsbiträden hade jag löjtnant 0. Sandberg, som bodde med mig vid Lammhults gård,
och G. Dahlen, som handhade den norra avdelningen. Med anledning av löjtnant Sandbergs
boende på samma plats kallades jag "överstelöjtnanten". Avlöningen som stationsingenjör
var 200 plus 20 kronor per månad, varjämte ersättning för hållande av egen häst utgick med
50 kronor, likaså per månad.

Norra stambanan Stockholm 1864-1867
Efter att över julhelgen 1863 ha varit hemma
mottog jag order att flytta upp till Stockholm
och mottaga första stationen av Norra stambanan. Den tog sin början vid övergången av
gamla Kungsholmsbrogatan och sträckte sig till
närheten av Rotebro, där kapten Waldenström
fortsatte. Distriktschef var kapten N ordenfelt.
Granne åt söder var löjtnant Unge såsom chef
för sammanbindningsbanan, vars storartade arbeten jag kom i tillfälle att noga följa. Min avlöning blev nu 250 kronor plus 37:50 som inkvartering. I Stockholm delade jag tjänsterum
med distriktschefen, ja till och med arbetsbord.
Man skulle knappast kunna tro mig, då jag uppger, att Nordenfelts första åtgärd var att låta bryta
från låsen på bordslådorna, för att intet skulle
vara oåtkomligt för någondera av oss. Här såsom eljest trivdes jag gott med kamraterna. Såsom biträden hade jag ute på linjen Öhnell och

Sjögren. Hos Sjögren, som gift sig med en livländska, vilken han funnit under tjänstgöring vid
ryska järnvägarna, fördes ett sällskapligt och
gästfritt hus och här samlades vi litet var rätt
ofta, och då det oftast fanns svägerska och svåger i huset samt Öhnell ej så sällan medförde
sina systrar, så ordnades lätt nog en liten dans.
Här lärde jag under Öhnells ledning lancieren.
Under min stockholmsvistelse var jag i allmänhet helinackorderad, den större och senare delen av tiden hos fru Berg, bryggareänka. Hon
var en särdeles rar gammal fru och jag hade det
gott hos henne.
Denna station erbjöd större och mera fordrande arbeten med omväxling av berg och sjunkande bankar. De första försöken med nitroglycerin, dynamitens föregångare, gjordes under
ingenjör Nobels personliga ledning i berget
mellan stora och lilla Frösunda. Mellan bergen
var grunden i allmänhet av särdeles dålig beskaffenhet, framför allt inom stadens område
fram mot Rörstrand. Där hände till och med en
gång att, vid en jordborrning, borret av sin egen
tyngd sjönk så hastigt att det helt försvann i djupet. Då djupet i allmänhet var kolossalt fanns ej
annan hjälp, än att breda ut fyllningen på bredden. Då ju inom stadens gräns huvudsakligen
gällde att bereda planutrymme för den blivande
godsstationen, som provisoriskt fick några år
tjänstgöra som ändstation för uppsalabanan, så
föll ju detta för övrigt av sig självt.
Vad grundläggningen för byggnader beträffar, så begicks enligt distriktschefens föreskrift
nog åtskilliga misstag. Det rätt stora provisoriska stationshuset byggdes utan extra grundläggning liksom också en vagnbod. Detta lyckades ju bra, vad det förra huset beträffar, men då
den senare byggnaden efter att ha blivit övertagen av trafiken fylldes med kol, så sjönk alltsammans i djupet. Här förutom uppfördes ett
stall av sten för ett flertal lok med tillhörande
vändskiva. Nu föreskrevs, att för vändskivans
pivot skulle pålas, men att ringen och stallet
skulle grundas på en grusfyllning. Oaktat denna
grusfyllning gjordes bra djup, jag vill minnas
åtta-tio fot, samt vattendränktes och spettades,
så inträffade, att, under det pivoten stod jämförelsevis stilla, de övriga murarna satte sig betydligt, till en början sakta, men vill jag nästan
tro, att sjunkningen slutligen uppgick till en hel
fot. Det är lätt att förstå, vilka olägenheter detta
skulle medföra.

Ingenjör lnsulander under tiden vid Statens
Järnvägsbyggnader.

Redan på denna tid talades det om, att föra en
gata över spåren i riktning av nordväst Kungsgatan, varför Nordenfelt, som gärna ville vara
förtänksam, ålade mig att mellan spåren göra
grundläggning medelst pålning och murning
för mellanpelare. Antagligen blev spåren sedan
ändrade flera gånger innan brobyggnaden kom
till stånd. Såsom exempel på, hur vid denna tid
hushållades i smått må meddelas följande. Vid
rivningen av några hus, som måst rivas för framförande av sammanbindningsbanan hade tillvaratagits en hel del fönster med karmar. Det ansågs av vederbörande lämpligt att använda av
dessa till det provisoriska stationshuset. Emellertid var dessa fönster allt för låga i förhållande
till våningshöjden, varför arkitekten, major
Edelswärd, ansåg sig böra dölja detta genom
extra ornament. Dessa kostade emellertid väl så
mycket, som helt nya bågar med tillbehör skulle
kostat. Så bedrar ibland snålheten visheten.
Utom stationer i Stockholm ordnades en mindre sådan vid Järva och en hållplats vid Tureberg. Vid Kummelby, en mil norrut, öppnades
ett särdeles mäktigt och gott grustag. Härifrån

47

_...... --~-.. ~-·'!- ·-·····-~, ..... - ·---~ ···-- __ ,_ - ---- ·-· -... _., . _.
Den provisoriska Norra stationen i Stockholm vid Barnhusviken. Utsnitt från karta över Centralstationen med
Norra station 1872, ur Stockholms Centralstation 1927. Lokstallet, som enligt Insulander stadigt sjunker, var
rivet före 1874. Illustrerad tidning beskriver stationshuset vid invigningen av stambanan Stockholm-Uppsala
sålunda: "Huru mycket, ofantligt mycket, anspråkslösare (än det i Uppsala) är icke der stationshuset i den
uppfyllda Rörstrandssjön. Det ser ut som en lada, men så är det ju också tillfälligt", och det kom också att
användas som godsmagasin sedan Stockholms Centralstation färdigställts.

erhölls ej endast ballastgrus utan även material
till uppfyllande av de stora områdena i Stockholm. Ej ringa svårighet bereddes därav, att de
behövliga lokomotiven måste hämtas med pråm
från Liljeholmen och fraktas genom Tranebergsbro och Karlbergs kanal, och att detta måste repeteras även för lokens revidering och reparationer. Min granne åt norr, kapten Waldenström,
var hänvisad att hämta sin rälsläggningsmaterial
från min station. Vid en sådan transport, som
alltid försiggick nattetid, inträffade, att den korta
men tämligen höga banken strax söder om lilla
Frösunda, som tidigare hade gjort några sättningar åt nedre sidan, troligen under själva tågets övergång gjorde en så stark sättning åt andra hållet, att loket med hela tåget ramlade ned
i den uppskjutna ävjan. Tyvärr satte även några
människor till livet, därav två friresande, som
mot förbud smugit sig upp på tåget och gömt
sig under rälerna. Efter mycket arbete lyckades
vi få upp lok med vagnar och last. Loket fördes
till Liljeholmen. Det var ej särdeles illa medfaret.
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Vagnarna iståndsattes vid stationens materialgård, då sådana delar, som hjul med axlar, buffert och fjädrar efter gängse pris tillhandahölls
från SJ verkstadsförråd vid Liljeholmen. Med
den skicklige smed, vi hade att tillgå, gick
iordningställandet av vagnarna bra, men det visade sig, att vi fått en vagn mera än ursprungliga tillgången, vilken således måste tas upp på
tillverkning. Den blev så billig att jag en tid litet
tänkte på, att taga mig för att sätta ihop godsvagnar.
Emedan vederbörande fruktade, att en större
privat arbetsstyrka förlagd i huvudstaden lätt
skulle föranleda oordningar, kommenderades en
stor del av Södermanlands regemente under sommaren 1865 till min station. Detta torde vara sista
gången svenska armen blivit använd på detta
sätt. Ordningen var naturligtvis mönstergill, men
ekonomin blev ej särdeles god. Arbetet gick för
övrigt sin gilla gång och hela uppsalalinjen
kunde öppnas för allmän trafik i september
1866, varvid konung Karl XV med sin drott-

ning hedrade invigningståget med sin närvaro.
Jag vill minnas, att jag vid festmiddagen hade
professor Svedelius till bords granne, och att han
icke var särdeles meddelsam, men dock förgrymmade sig över den störande taffelmusiken.
Sedan banan till Uppsala öppnats för trafik, återstod ju en del kompletteringsarbeten, varefter
fullständiga ritningar uppgjordes för att en gång
ligga till grund för blivande planschverk. Jag
kommenderades också upp i styrelsen för att
kontrollräkna förlagsritningen till bron över
Norrström. Då vid denna tid valsade balkar icke
fanns tillgängliga i handeln av någon annan dimension än den som då nyss kommit i bruk vid
vagnbyggnad, och Nordenfelt genast insåg, att
man här hade ett lämpligt material till balkar
för vägportar och mindre broar, så fick jag i
uppdrag att uppgöra bärighetsberäkningar för
olika sammansättningar av dessa balkar utan
eller med pånitade plattjäm av olika bredd och
halvtums tjocklek och över dessa beräkningar
upprätta en tabell. Bolinders verkstad fick sedan utföra flera av dessa kombinationer.

Nordvästra stambanan
1867-1871
Nordvästra stambanan var öppnad för trafik till
Kristinehamn och nyligen satt i arbete fram till
Karlstad, varjämte bandelen Arvika-norska
gränsen redan var i långt framskridet arbete. På
den återstående delen Karlstad-Arvika förekommer den svåra övergången från sjön Värmeln,
som föresatte en bankfy llnad, på den tiden troligen den största förekommande, omkring
600.000 m 3. Jag beordrades att resa dit för att
genom noggranna detaljundersökningar söka
utröna, om något bättre läge för jämvägslinjen
kunde erhållas, än redan föreliggande förslag.
Den 27 juni 1867 företogs resan till min nya
verkningsplats och vid avresan från Karlstad var
vattnet i Klarälven så högt, att man icke kunde
passera den vanliga vägen genom Grava socken
utan måste ta en västligare väg över Lillnor och
Utteruds färja. Jag passerade här nattetid och
det var så kallt, att jag, som lurat till på den
skrangliga kärran, drömde, att jag var på Äppel-

Olyckan vid Frösunda 17 augusti 1865. Tre personer omkom i olyckan, en arbetare, en karamellförsäljande
äldre kvinna, som tjuvåkte och en soldat Eld ur Södermanlands regemente, vilken hade somnat på en av
vagnarna. Eldaren skadades svårt i benen och ytterligare fyra-fem personer måste föras till Serafimerlasarettet för vård. Loket som välte ner i slänten var byggnadsloket, Odin, vars närmaste lillebror, Thor,
finns bevarat på Sveriges Järnvägsmuseum.
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viken och åkte skridskor med ungdomen. Ankommen till ort och ställe körde jag direkt upp
till Brunnsbergs bruk, som beboddes av brukspatron Kolthof och hans familj. Jag blev där
vänligt mottagen och fick logi för sommaren.
Under denna sommars vistelse vid Brunnsberg
såg jag för första gången min blivande hustru,
vilken då ännu som en förbisedd byxtös sprang
och lekte med brukspatron Kolthofs flickor.
Mitt arbete med linjens omstakande över
Värmeln lyckades rätt bra och till vederbörandes belåtenhet. I mediet av september var jag
färdig att lämna Brunnsberg och reste då till
Kristinehamn, där jag under vintern skulle tjänstgöra som byråingenjör hos överstelöjtnant Norström, som hade hand om distriktet Kristinehamn-Karlstad. Här fanns flera gamla kamrater såsom löjtnanterna von der Lancken, Isberg
och Hedenblad, kapten Lundberg och ingenjör
Frosell, i vilkens hem vi rätt ofta råkades. Samlivet var glatt. Som en anekdot från denna min
tjänstgöring må meddelas följande. Från byrån
skulle vid årsskiftet till styrelsen i Stockholm

insändas beräkning av kostnaden för återstående
arbeten. Härför infordrades uppgift från de olika
stationerna och då uppgiften från en kapten, känd
för sin småsynthet, slutade på t.ex. 371.449:83,
så frågade jag Norström, om vi ej borde jämna
av denna summa, och bejakades frågan med tillsägelse att i stället för 83 öre skriva 82. Det var ej
lätt att ibland hålla sig för skratt.
Under ett års tid från maj 1867 var mitt, liksom fleras, arvode nedsatt till 201:25 per månad, vilket skulle vara ett expectansarvode, till
dess arbetsstationer åter kunde erhållas. I maj
1868 mottog jag order att återvända till Brunnsberg för att dels uppgöra arbetsplan för verkställande av den stora fyllningen över Värmeln
och dels renstaka linjen från Värmeln förbi
Brunnsberg och vidare genom Boda socken, där
jag sedan skulle få min arbetsstation. Järnvägslinjen var då stakad från trakten av nu så kallade gamla Kils station i en lång båge åt norr
förbi foten av Renstasnipan och norr om sjön
Säveln fram åt Brunnsberg med tunnel och dryga
arbeten. Man hade vid denna tid ännu inte nå-

Bron över Norsälven vid Frykens utlopp under byggnad, hösten 1870. Teckning efter fotografi i Ny illustrerad tidning, 3 juni 1871.
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gon topografisk karta för denna trakt. Men genom att studera vattendragen på Hermelins karta
ansåg jag mig ha goda skäl för det antagandet,
att linjen skulle kunna framdragas sydligare i
lämpligare terräng och rakare riktning. På min
uppresa till Brunnsberg besökte jag därför löjtnant Hjalmar Bergman, som redan bosatt sig vid
Karlslund i Kils socken och androg för honom
min plan. Vi överenskom att med våra stakningar
söka att mötas vid Lene på gränsen mellan Boda
och Frykeruds socknar. Försöket lyckades över
förväntan väl och antogs även av styrelsen. Härigenom förkortades linjen avsevärt, fick en
vacker plan och högst betydligt minskade arbeten nästan utan berg, då den äldre linjen vid
Rensta hade en tunnel av, om jag ej missminner
mig, 2000 fots längd m.m. I vårt förslag ingick
även, att Näs- och Fryksforsarna skulle inköpas
och Norsälven uppdämmas, så att Frykensjöarnas vattenyta kunde framföras tilljärnvägslinjen. Detta gillades inte, utan det byggdes i
stället bibana till Frykstad.
Tills vidare fick jag även nu min bostad vid
Brunnsberg. Omläggning och renstakning av
linjen försiggick under den torraste och varmaste
väderlek, som jag hittills upplevt. Därav följde
också missväxt och nöd i större delen av landet.
Utsvultna arbetareskaror kom efter anvisning av
landshövdingeämbetena följande år ända från
Blekinge. I september köpte jag mig egen häst,
vilken dock ej var min första, då jag redan i
Lammhult skaffade mig häst. De ofta inträffade
flyttningarna gjorde det emellertid svårt att någon längre tid behålla även ett gott djur. Vid nyssnämnda köp måste jag också skaffa mig dränggosse, och platsen erhölls av Gustaf Yström, en
präktig pojke. Vid banans öppnande blev han
banvakt, vid vilken tjänst han skött sig utmärkt
väl. I samma månad flyttade jag till Grimsta,
Boda komministerboställe, som då nyligen tillträtts av Emil Molinder. Där fick jag för min del
två rum, varjämte en större sal förhyrdes till
kontor. För att kunna möblera upp rummen
gjorde jag en resa till Karlstad och Ölsboda, där
auktion hölls efter den olycklige kapten Wijkander. De ungkarlsmöbler, jag nu lade mig till
med, finns ännu till största delen kvar i vårt bo.
Molinder hade sin mor och två systrar i hemmet, av vilka senare den ena helt öppet lade ut
sina krokar för mig.
Följande sommar, 1869, var nära lika torr och
varm, som den föregående. Emellertid bedrevs

arbetena med fart, så att större delen av linjen
var terrasserad före årets slut. En del stenarbeten
för ett par broar och dito vägportar samt stationsbyggnaderna vid Brunnsberg och Boda
återstod till år 1870, då också linjens skenläggning och grusning företogs. Som en kuriositet
må nämnas, att skenorna (21 skålpund per fot)
var levererade från Creuzot i Frankrike, och att
sliprarna av utmärkt kvalitet icke kostade mer
än 65 a70 öre per styck. Hela Nordvästra stambanan öppnades för trafik i mitten av juni 1871,
med festtåg mellan Karlstad och Arvika, varest
sista skenparet högtidligen fastspikades, varefter
deltagarna vid återkomsten till Karlstad avfestades. Under 1869 hade flickorna Lindegren
återkommit till hemmet där de under egen guvernant fortsatte sina studier. Jag blev sålunda i
tillfälle att redan under uppväxtåren följa min
blivande hustru. Bekantskapen resulterade i att
jag på Karolinadagen den 20 maj 1871 vågade
framställa anhållan om Huldas hand. Åtta dagar senare växlade vi våra ringar.

Norra stambanan - Heby

1871-1872
I slutet av juni tillträdde jag min nya arbetsstation
på Norra stambanan från Morgongåva till närheten av Sala, där kapten Waldenström för tredje
gången blev min granne. Våning hyrdes vid
Heby. Den 20 juli fyllde Hulda 17 år och den 6
september firades vårt bröllop på Björknäs i
närvaro av mina föräldrar, far vigde oss, och bror
I var samt många goda kamrater och vänner samt
på Huldas sida mor och syskon samt närmare
släktingar. Få dagar därefter reste vi till mitt föräldrahem och vidare till Stockholm, där vi kompletterade vårt möbelförråd och i någon mån
även husgeråd, varmed för övrigt svärmor väl
försett oss. Även en häst köptes i Stockholm, så
att vi efter att ha vilat över natten i Uppsala
kunde spänna för min gamla smålandstrilla och
sätta i väg till Heby med vår från Värmland medförda smålandspojke, Casper, på baksäte. V åra
effekter hade gått en dag i förväg, och allt var
uppställt och ordnat vid vår ankomst, så att jag
hade den stora glädjen att få införa min unga
hustru i ett något så när färdigt hem.
Under min ungkarls tid hade jag lagt av omkring 11.000 kronor, varav tyvärr 4.000 var placerade i Långed, mera en anledning till utgifter
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Heby station och kyrka ca 1880. Före järnvägens tillkomst var Heby ett mindre sockencentrum, men i och med
de framväxande kommunikationerna kunde Heby utvecklas till centralort för framför allt tegelproduktion.

än inkomster. Dessutom hade jag vid 30 års ålder för beredande av livränta efter fyllda 55 år
på Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i
Stockholm insatt 1.800 kronor. 1872 insatte jag
på Allmänna Änke- och pupillkassan för min
hustrus räkning 2.748 kronor. I jämförelse med
min hustru gammal till åren och dessutom rätt
illa angripen av reumatism var dylik försiktighet synbarligen behövlig. Min avlöning var från
och med tillträdet av den nya stationen 330 kronor per månad samt 50 kronor som ersättning
för hållande av egen häst. Hästskötare hade man
alltid fri. Heby, beläget i Fjärdhundra och Västerlövsta socken, var på denna tid en särdeles billig ort att leva i. En famn ved fick man för tre
kronor, en tunna potatis för två o.s.v. Befolkningen var välmående och i hög grad rättskaffens. Vår bostad, fyra små rum med kök, var
belägen i övre våningen under det att på nedre
botten bodde en före detta kamrer, nu postföreståndare Weström med fru och en vuxen
dotter. Vi fann oss särdeles väl i vårt lilla första
hem och det var med vemod och saknad vi skildes därifrån, då jag på grund av erbjudande,
framfört av dåvarande kapten Richert och baron Leijonhufvud redan i mitten av mars månad följande år tillträdde befattning som
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distriktsingenjör vid Bergslagernas Järnvägar.
Under tolv års tid hade jag arbetat vid Statens
Jämvägsbyggnader och alltid därvid befunnit
mig väl, särdeles under befäl av kapten Nordenfelt. Det var därför ej med lätt hjärta, som jag
nu bytte om verksamhetsfält, men 7 .000 kronor, som utlovades som årslön och som på den
tiden ansågs som en ofantlig lön, var ju en stor
lockelse.

Bergslagernas Järnvägar Ludvika 1872-1877
Jag anvisades andra distriktet från Falun räknat
med Ludvika som centralort. Då vi saknade
kännedom om ludvikatrakten beslöts, att jag till
en början skulle resa dit ensam, och min hustru
mottogs tills vidare hos sin mor på Björknäs.
Den 15 mars 1872 ankom jag första gången till
Ludvika efter en besvärlig resa över Örebro och
Linde, till vilken plats järnvägen helt nyligen
blivit öppnad för trafik. En stor del av Linde
stad hade för helt kort tid sedan blivit lagd i aska,
varför hotellet var mycket provisoriskt ordnat.
Jag blev anvisad liggplats i en stor odelad sal,
där jag nödgades ligga i såväl päls som päls-

mössa. Från Linde fortsattes resan på släde. Här
var ännu full vinter med betydliga snömassor,
som tilltog ju längre jag kom norrut. Vid Nya
Kopparberget gjordes en kortare påhälsning hos
baron Marcks, som ännu anställd vid Centraljärnvägen (Frövi-Ludvika) där hade sin bostad.
Ännu alldeles okunnig om förhållandena i Bergslagen väcktes snart min uppmärksamhet av de
långa stånggångarna, som ledde kraft från vattenfallen till de många gruvorna och med sitt
obehagligt gnisslande ljud lät sig höra på långt
håll och som vid Grängesberget förekom allt
tätare. Dessa minnen från Polhems dagar är nu
snart försvunna och utbytta mot elektriska kraftledningar. Ankommen till Ludvika tog jag in på
Hammarfallets gästgivaregård, efter tidens fordringar rymlig och bra hållen.
Redan följande dag uppvaktades jag av ingenjör Limborg, som kommit till Ludvika vid byggandet av banstumpen mellan Ludvika och
Smedjebacken (en av landets första lokomotivjärnvägar), där fått hustru och sedan stannat. Han
erbjöd sig att introducera mig på platsen och
framför allt att vara mig behjälplig vid anskaffandet av bostad. Jag fick också snart en tillfällig sådan med inackordering hos före detta
gruvförvaltare Moren i norra Persbo. Senare
hyrde jag av brukspatron Öhman en våning i en

bergsmans gård i nedre Persbo. Persbo ligger 4 a
5 kilometer norr om Ludvika, där distriktskontoret och huvudförrådet förlades. Till en
början låg snön så djup i skogarna, att det icke
var möjligt att ta reda på linjestakningen, vilket
var första villkoret för att kunna ta itu med den
om- och renstakning, som måste föregå linjens
fastställande och terrasseringens igångsättande.
Mitt distrikt tog sin början vid Jeriko 15 a 16
kilometer norr om Ludvika och sträckte sig till
omkring tre kilometer söder om Ställdalen, innefattande stationerna Gräsberg, Håksberg, Ludvika, Klenshyttan, Grängesberg, Hörken och
Ställdalen. Såsom ett av mina närmaste biträden som stationsingenjör mottog jag min nivellör från stockholmstiden ingenjör Westfelt. Efter Westfelts ankomst bedrevs stakningarna med
full fart och vi lyckades åstadkomma flera avsevärda förbättringar.
Stora svårigheter mötte med anledning därav,
att, sedan BJ gjort dess första uppstakning, Centraljärnvägens anläggning tagit sin början även
i dessa trakter och naturligtvis vid stationerna
Ludvika, Grängesberg och Ställdalen för densamma tagit i anspråk de lämpligaste platserna.
För att vid beröringspunkterna tillförsäkra BJ
ett drägligt läge samt behövliga anknytningspunkter till Centraljärnvägen måste slutligen

Ludvika station vid Väsman-Barkens Järnväg, ca 1860. När Insulander kom till Ludvika 1872 var VäsmanBarken ortens enda järnväg. Frövi-Ludvika Järnväg var utstakad och Bl skulle bli den tredje banan.
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Grusning av Bergslagsbanan mellan Grängesberg och Härken 1876. Tåget har stannat där Bl korsar
Frövi-Ludvika Järnväg utanför Härken.

Bl grustag i Ställda/en 1876.
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Kungl. Maj:t döma, vilket skedde förmedelst en
stor förordnad kompromiss. Stort motstånd från
egendomsägarens sida mötte också linjens framdragande förbi Ludvika gård, där den behövde
framföras mellan huvudbyggnaden och sjön
Väsman. Så hade linjen blivit stakad över en
mindre utfyllning i strömmen med ett större alträd och några bänkar. Detta förtröt ägaren, den
originelle brukspatron C.E. Roth, varför han
skrev till ordföranden i BJ styrelse, herr James
Dickson, under beklagande att linjen blivit
framdragen över "Ludvika skönaste prydnad,
sätet för min barndoms lekar, ett gammalt trevligt al träd med många sittplatser". Herr Dickson uppläste brevet i styrelsen, men läste ej fullt
rätt innantill utan läste avträde i stället för alträd till stor förlustelse för ledamöterna. Emellertid behjärtades Roths bevekliga bön, och en
bukt gjordes på linjen för att skydda alträdet. Svårigheterna blev tyvärr icke inskränkta härtill.
Under tiden ordnades vår blivande bostad och
våra flyttsaker anlände från Heby. Men denna
flyttning var mycket besvärlig och kostsam.
Först måste nämligen våra effekter föras landsvägen till Ramnäs och där magasineras under
avvaktan på öppet vatten. Vidare gick de med
ångbåt till Smedjebacken, så med järnvägsvagn
till Sandsta och med pråm över Hillarna till
Stranden vid Lersbo samt slutligen med små
bergslagskärror fram till vår gårdstomt. Intet
skadades under alla dessa omflyttningar. Den
20 juli, då min Hulda fyllde sitt artonde år, döptes vår förstfödde, och först därefter kunde jag
föra mor och son till vårt nya hem. Resan gick
över Örebro och Köping, varifrån under sena
aftonen fortsattes med skjuts till Skansens slussstation på Strömsholms kanal. Efter några få
oroliga timmar här fortgick resan med ångbåt
till Smedjebacken och så vidare till hemmet. Min
verksamhet i Ludvika såsom chef för andra distriktet av Bergslagernas Järnvägar och under
ledning av Albrekt Leijonhufvud, vilken såsom
chef för hela banbyggnaden hade sitt huvudkontor i Göteborg, var i alla avseenden angenäm.
Detta återverkade också på min och min hustrus allmänna trevnad på vår nya boningsort.
Givet är, att härtill i hög grad bidrog de goda
grannar vi fann. Under vår vistelse i Ludvika
föddes oss ytterligare två gossar, Axel och Hjalmar. Den förre avled efter ett år och den senare
efter ett par veckor.
I ludvikatrakten var alla bönder bergsmän, det

vill säga delägare i hyttor eller gruvor, och då
vid denna tid, 1872 och 1873, priset på tackjärn
var osedvanligt högt, ända till sju kronor per
centner (164:50 per ton) mot cirka två kronor
ett par år senare, så kan man förstå, att affärsrörelsen i orten var högt uppdriven. Inmutningar
av nya eller, såsom det heter, sönade gruvor
bjöds ut på alla håll. Även jag fick i dessa slags
affärer betala en liten lärpenning. Emellertid höll
bergsmännen under dessa välståndstider sig för
goda att sälja något annat än tackjärn, malm och
möjligen kol. Det blev därför svårt att få köpa
vad som behövdes till hushållet. En del måste
tas ända från Örebro, vilket under sista året, sedan Svenska Centraljärnvägen blivit öppnad för
trafik fram till sin nordliga ändpunkt, ju gick
för sig, men var tidigare förenat med mycket
besvär. Även för järnvägsbyggnadens räkning
var det svårt, ja, nästan omöjligt att få köpa några
materialier på denna ort.
I Ludvika fanns såg, som drevs för grosshandlare Kempes räkning, vilken samtidigt ägde en
såg vid Käppala i närheten av Stockholm, till
vilken senare plats den huvudsakliga tillverkningen vid ludvikasågen försändes över Smedjebacken och Strömsholms kanal. För försäljning
på platsen fordrades så orimligt pris, att jag en
gång begärde priskurant från Käppala och finnande denna så mycket lägre än motsvarande
vid Ludvika, att det visade sig vara affär att ta
sågat virke från detta håll, gjorde jag en rätt betydande rekvisition. Jag väntade helt naturligt
att få anvisning på virke från Ludvika. Men nej!
virket skickades upp samma väg, som det för
ägaren vid Ludvika producerade gick ned. Sliprar erhölls en del från Grangärde över sjön
Väsman, en del i trakten av Ställdalen av greve
Mörner på Stjärnfors, men en del måste tas från
Gotland. Dessutom inköptes en skogspark och
en såg uppsattes på prov vid övre Hörken. Därifrån erhölls bräder, plank, bjälkar, byggnadstimmer och även sliprar. Ej en gång stängselstolpar
kunde få köpas av bönderna, ehuru erbjöds ända
till 50 öre per styck. Behovet härav fylldes huvudsakligen från Grangärde, varjämte gärdesgårdar fick ersätta eljest vanligt stängsel. Sliprarna gällde 2 a 2,25 kronor per styck, vilket
pris föreföll mig kolossalt, då jag vid Heby uppgjort om hela behovet till pris av 1:25 för dubbel längd. Under allt detta var Ludvika den skogrikaste trakt jag varit bosatt i. Att något skulle
kunna få köpas vid Ludvika bruk, som ägde
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34.000 tunnland skog, var icke att vänta.
Ehuru med mycken omtanke och mycket besvär lyckades jag dock förskaffa allt, som var
av nöden, om också till högt pris. Och då jag
vid slutet av 1876 lämnade mitt distrikt såsom
färdigt, har jag ingen anledning att tro, att detsamma i förhållande till arbetskvantiteterna
ställde sig dyrare än hos mina grannar. Under
de vintrar vi tillbringade i Bergslagen, hörde
sträng kyla och väldiga snömassor till ordningen.
Jultiden 1874 var kylan så stark, att kvicksilvret
frös. Annandag jul måste gudstjänsten i Ludvika kyrka inställas för kyla, men två nyfödda
barn var framburna att döpas.
I koncessionen var bestämt att bandelen Falun-Ludvika skulle öppnas inom år 1875. Så
skedde också, ehuru ej förrän årets sista dag.
Från samma tid överlämnades till mig chefskapet över första distriktet till Falun för återstående arbeten och banunderhållet. Jag började
sålunda min bandirektörsbefattning. Redan från
början placerades två banvakter på var mil samt
en banmästare för fem a sex vakter. För att få
tillgång till extrabevakning av inlärt folk och
likaså till det maktpåliggande justeringsarbetet

för spåret tillsattes dessutom för varje banmästareavdelning en arbetsförman och fyra ordinarie arbetare. Under sommaren ordnades likaså
bevakningen först mellan Kil och Molkom samt
något senare från den senare platsen över Daglösen till Filipstad. Först långt fram på hösten
var arbetena så avancerade att det var tid på att
ordna bevakning på mellandelen DaglösenLudvika, vilken öppnades för trafik 3 januari
1877. Redan den 19 november hade vi flyttat
till Filipstad, dit förvaltningen tills vidare var
förlagd.

Bandirektör vid BJ Filipstad 1876-1880
Min hustru hade fäst sig vid vårt hem i Persbo
och där förvärvade vänner, att hon till en tid
greps av svår längtan. Detta, oaktat vi fått en
trevlig och rymlig våning hos ett gott värdfolk.
1874 uppbar jag en avlöning efter 8.000 kronor
per år och två år senare fick jag på samma lön
räkna ytterligare 15 % såsom inkvarteringsersättning. Då av denna berättelse framgår, hur

Grythytteheds station med järnvägsrestaurangen i måttlig vinterskrud.
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avlöningarna så småningom
tillväxt, så vill jag härmed
låta veta, att jag aldrig begärt
någon löneförmån och ej heller, sedan jag en gång var
antagen vid Statens Järnvägsbyggnader, sökt någon plats.
Då bandirektörsbefattningen
skulle tillsättas hörde jag, att
flera av kamraterna ärnade
söka platsen och ansåg därför ej skäl för mig att söka.
Men baron Leijonhufvud
tycktes ha tänkt annorlunda,
ty han frågade mig om han
fick anmäla även mig inför
styrelsen. Jag jakade härtill
och fick mot min egen förmodan platsen. Min ålder var
då 42 år, och därmed var mitt
återstående livs arbetsbana
utstakad.
Då bandelen Ludvika-Daglösen skulle öppnas för trafik,
var det endast genom oavbruten plogning och skottning med hjälp av det myckna
arbetsmanskap, som ännu
fanns kvar i orterna, som det
blev möjligt att den 3 januari
1877 få i väg det första ordinarie tåget från Filipstad till
Falun. Invignings tåg eller invigningsfester brukades icke
vid öppnandet av BJ olika
delar för trafik, men Svedelius, trafikdirektören, och jag
följde första tåget till Falun. Bl järnvägsbro vid Domnarvet. Väggdekoration målad av C.J. Sporrong,
Vid återresan var vi inbjudna Filipstad, för invigningsfesten av Bergslagsbanan 1 december 1879.
till stor fest i Grythyttehed,
som av ortens ståndspersoner gavs egentligen för
då man kunde räkna på, att folk var ute med
att avfesta alla de arbetsingenjörer, som varit staplogar och skovlar. Detta var ju en dålig början.
tionerade i trakten såsom Wirgin, Engelblom,
Aldrig förr eller senare har jag sett så mycket
snö. Snöskärmar var då ännu ej så allmänt i bruk
Sievers m.fl. Då vi satte oss till bords började
ett snöfall, vars make sällan skådats. Svedelius
och hade ej kunnat vara till så stor hjälp. Snöbeordrade på grund av telegram om, att det tåg,
lagret var nämligen så gott som över allt av en
som vi ankommit med, vid fortsättningen av
meters djup och däröver, så att spåret efter de
resan fastnat i snön mellan Geijersdal och Lindmånga plogningarna framgick i en djup ränna.
fors, den ena hjälpmaskinen efter den andra, så
Vid första snöfall under blåsväder fylldes denna
att slutligen alla tillgängliga lok, fem stycken,
ränna på nytt, och detta repeterades flera gånger.
var samlade på ett ställe. Själva var vi insnöade.
I avseende på snöförhållandena var året särdeVi måste söka oss hem till Filipstad med släde,
les lärorikt. Vi insåg snart, att de stora på loken
vilket ej heller lät sig göra förrän på morgonen,
fästade järnplogarna icke var till fyllest, varför
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konstruerades släpplogar av trä med utfällbara
vingar. Då dessa plogar lämpligt belastade framfördes av lokomotiv, så kastades snön bättre och
till större bredd åt sidan. Dessa plogar var nog
första upprinnelsen till de så kallade vingplogar
på hjul, som senare infördes vid statens och flera
järnvägar.
Då styrelsen för BJ hade sitt säte i Göteborg
och då bandelen Göteborg-Trollhättan öppnades för trafik sommaren 1878 och vidare fram
till Mellerud sommaren 1879, så hade jag flera
gånger behov av att resa ned till Göteborg, varvid ofta min hustru gjorde mig sällskap. Hon
gjorde det så mycket hellre, som hennes mor
redan flyttat ned till Göteborg, sedan hennes
båda yngre söner övergivit studierna och fått
plats i morbroderns affär. Vid en sådan resa blev
vi insnöade vid Laxå (ej så ovanlig händelse på
den tiden). Vi lyckades få ett rum på gästgivaregården. Hotell vid stationen fanns ej på den tiden. Emellertid fortsatte snöfallet och det var
ingen utsikt för, att något tåg snart skulle kunna
anlända eller avgå, Detta gjorde, att de yngre
tjänstemännen vid stationen jämte postexpeditörerna, som här hade sitt stamhåll, kände sig
lediga och kom överens om att ställa till bal på
gästgivaregården. Då vi hade vårt sovrum innanför salen, blev underrättelsen om balen just
ingen glädjepost. Emellertid var arrangörerna
nog artiga att inbjuda oss till deltagande i nöjet,
vilken inbjudan dock avböjdes.
I Filipstad föddes 1877 tvillingarna Alf och
Walborg, den senare fick efter 14 månaders levnad föras till Ludvika kyrkogård, och 1879
Gustaf Ragnar. Efter tvillingarnas födsel var
Huldas närmaste släktingar och mina gamla föräldrar samlade hos oss. Detta var sista gången
mina föräldrar besökte oss.
Med alla mina biträden blev samarbetet lätt,
och jag har ej heller skäl att tro, att de hyst
något missnöje med sin förman. Avlöningarna
vid BJ var nog ej sämre än vid andra banor,
men nog kändes det hårt, då 1879 på order av
styrelsen lönen minskades för först tillsatta banvakterna från 40 till 35 kronor per månad och
för nytillsatta samtidigt bestämdes till 30 kronor. Härtill kom ju visserligen husrum med
vedbrand och beklädnadsersättning. Från första början av min ämbetstid vid den trafikerade BJ hade jag glädjen att få arbeta tillsammans med två av mina gamla kamrater och
vänner från mariebergskursen, A.G. Svedelius
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och A.W. Molin, den förre som trafikdirektör
och den senare som maskin direktör. Något senare, då baron Leijonhuvud lämnade ifrån sig
högsta ledningen av den färdiga banan, blev
sedermera överstelöjtnant Hjalmar Wirgin dess
förste verkställande direktör. Ja, slutligen på
senhösten 1879 bar hela banan från Falun till
Göteborg med bibanan till Filipstad färdig att
i sin helhet öppnas för allmän trafik, vilket
skedde den 1 december. Så var då färdigt det
största privata företag, som hittills gått av stapeln i vårt land, störst så väl i anseende till de
utförda arbetenas omfattning, som i anseende
till de härför behövliga penningmedlen, omkring 50 miljoner.
Ej ens vid detta stora tillfälle ansåg vederbörande skäl att till invigningen inbjuda Hans M:t
Konungen. Detta torde allt ha bidragit till, att
Bergslagernas Järnvägs Aktiebolag aldrig från
högsta vederbörandes sida varit särdeles väl
sett. Emellertid försiggick invigningen på så
sätt, att ett godståg (märk väl ett godståg) den
1 december 1879 klockan 05.30 på morgonen,
som jag vill minnas, avgick från Åmål till Göteborg, medförande ingenjörer och andra tjänstemän, ja, även några damer. Det var då 26 grader kallt och ej stort mindre i vagnarna förrän
längre fram på dagen, då uppeldningen började göra effekt. Tåget gick i ordinarie tur och
kom fram till Göteborg vid fullt dagsljus och
med under 20 grader under nollpunkten. Det
bör märkas att BJ stationshus vid denna tid icke
fanns till och att därför alla persontåg infördes
på statens station. Så var också händelsen med
invigningståget, ehuru det var ett ordinarie
godståg. Invigningsorden uttalades av kunglige
befallningshavaren greve Ehrensvärd och de
kungliga vedermälen inskränkte sig, om jag ej
alltför mycket missminner mig, till någon briljanterad dekoration till styrelsens ordförande,
den förut väl prydde James Dickson och St.
Olofs orden till baron Leijonhufvud. Allt sådant är ju högst obetydligt, men hur annorlunda
brukar det ej gå till, då konungen är närvarande.
För övrigt gav styrelsen middag för sina tjänstemän, vid vilken naturligtvis som vanligt högre vederbörande tog hedersplatserna och skålarna. Molin hade skrivit anslående verser till
arbetarna och anmodat Svedelius att läsa upp
dem, vilket på förfrågan hos ordföranden dock
nekades. Först senare på aftonen blev tillfälle
därtill. Den skål, som då utbragtes, besvarades

Göteborg 1880-1906

å arbetarnas vägnar av dåvarande nivellören
numera trafikchefen Rosenqvist af Åhult. Följande dag gav Göteborgs stad stor bal på börsen
och fyrverkeri på Heden.
Under vår vistelse i Filipstad hade vi varit i
tillfälle att i någon mån öka våra tillgångar, så
att de, oberäknat inventarievärde, uppgick till
omkring 30.000 kronor, däri inräknade 6.000
kronor för 30 B-aktier i Bergslagernas Järnvägar
och 728 kronor för andel i "De la Socite de canal
interocanique de Panama". Denna socite utgjorde själva grundningsbolaget till Panamakanalen, vari jag blev delägare genom Svedelius,
som vid en studieresa i Frankrike 1877 gjort
bekantskap med en M:r Courdin, som var järnvägsman och på samma gång stor ivrare för
kanalen. Då byggnadsbolaget övertog affären
betalades för var lott så högt, att jag gjorde en
ren vinst av 7.371 kronor. Mot förlust på aktierna i BJ skyddade jag genom att, då sedermera aktierna en tid stod mycket lågt (de såldes
till och med för fem kronor per styck) öka mitt
aktieinnehav.

Först 1880 flyttades förvaltningsbyråerna från
Filipstad till Göteborg och vi flyttade in till
samma plats den 11 april, varvid vi fick vår bostad i huset N:r 5 Viktoriagatan. 1881 flyttade
vi till huset N:r 11 Storgatan, hörnhus till Viktoriagatan, en trappa upp. I detta hus föddes våra
båda yngsta söner, Einar 1883 och Erik 1889.
Efter min bosättning i Göteborg måste jag genast ta itu med uppförande av stationshus, avslutande av kontrakt med byggmästare samt
belysnings- och vattenledningsentreprenörer
m.m. För mig, som saknade erfarenhet om större
husbyggnader, blev detta ett rätt svårt prov. 1
oktober 1881 skedde inflyttning i stationshusets
alla lokaler. Hela förvaltningen var förut inhyst
i Hypoteksbankens hus vid Gustav Adolfs torg.
Ej mindre än 16 nya stationer tillkom så småningom och en, den vid Håksberg, slopades utan
att ha varit satt i verksamhet. Husen flyttades
till Agnes berg och plattformen till Köpmanbro.
Utvidgningar och förändringar av så väl byggnader som spårsystem å stationerna vidtogs så

Bl station i Göteborg, oljemålning av Ludvig Murmann 1885, ijärnvägsmuseets samlingar.
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småningom. Det gavs alltid akt på, att de en gång
införda typerna för byggnader så vitt möjligt
följdes. Någon gång måste dock en billigare och
för vissa platser lämpligare typ tillgripas. Arkitekt anlitades nästan aldrig utan behövliga byggnadsritningar åstadkoms med hjälp av ingenjören Fröberg.
Redan 1881 måste utbytet av sliprar ta sin
början och ökades så småningom till ett maximum av, om jag minns rätt, 120.000 stycken
under ett år. Omkring 800.000 sliprar fanns nedlagda i spåren, och de var redan från första början av i allmänhet god beskaffenhet, så att varje
sliper företedde en livslängd av i medeltal tio
år, under det att vid Statens Järnvägar motsvarande tal var åtta. Då sliprarna efter byggnadstiden åter fallit i pris, så att de länge kunde fås
för 1,50 a 1, 75 kronor per styck, så var ej skäl
att nedlägga större kostnader på impregnering,
så mycket mera som tävlan om de olika impregneringsmetodernas förträfflighet under lång
tid ännu pågick. Under utställningen i Göteborg
1891 visades särdeles vackra prov på den ökade
varaktighet av trä, som kunde åstadkommas
genom bestrykning med carbolineum. Detta var
ju en billig och enkel metod. Följande år gjordes därför på en kortare sträcka försök med att
bestryka ett antal sliprar med carbolineum från
Trelleborgs fabrik dels en och dels två gånger.
Bok fördes häröver och årliga besiktningar verkställdes. Om också någon ökning av levnadsåren
kunde spörjas, hanns dock ej med att få fram
något fullt pålitligt resultat, ty innan dess hade
dels sliprarnas stegrade inköpspris, dels konstaterandet av kreosotimpregneringens överlägsenhet på samma gång som dess pris föll till 80 a
90 öre per sliper och dels tillhandahållande genom ett enskilt bolag av för impregnering behöv liga apparater föranlett övergång till denna
visserligen dyrbarare men på samma gång också
verksammare metod. Jag hade redan 1880 förslagsvis gjort upp en tabell över blivande slipersbyten vid Bergslagernas Järnvägar, grundad på
det antal sliprar som under olika år blivit nedlagda och på antagandet av tio års varaktighet,
så fördelad, att efter sex år skulle 5 % behöva
bytas ut, efter sju år 8%, efter åtta år 12% o.s.v.
Denna tabell visade sig väl överensstämma med
verkligheten, ehuru med några obetydliga avvikelser, huvudsakligen beroende på olika
omfattningar av rälsutbytet, som alltid medför
en kraftigare kassation av sliprar.
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Av räler fanns från byggnadstiden en rätt betydlig reserv. Dessa räler, liksom de i spåren
nedlagda, var av järn (d.v.s. av ringare kolhalt)
och hade en vikt per meter av 31,15 kg. Skarvarna var, såsom på 70-talet ännu allmänt brukades, bildade av plana skarvjärn. När nu frampå
80-talet reserven av räler närmade sig slutet beslöts att övergå till så kallade stålräler med omkring 0,4% kolhalt och en modell konstruerades härtill med en vikt per meter av 31,5 kg.
Skarvarna gjordes fortfarande svävande men
med dubbla vinkelskarvjärn. Detta senare var
på den tiden märkligt nog, då SJ ännu ej kommit längre än till ett plant och ett vinkelskarvjärn. De första rälerna av den nya modellen nedlades 1884 och rälsutbytet fullbordades i själva
huvudspåret under år 1903 med under senare
åren i vissa avseenden förbättrad modell och till
32 kg ökad vikt per meter. Ändringen avsåg
huvudsakligen att få en bredare fot, vilken under tidigare skede valsverken haft svårighet för.
Broarna vid BJ var från början konstruerade
av dåvarande kapten, sedermera professor P.W.
Almqvist och ansågs på sin tid mycket starka.
Emellertid uppsatte Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ökade fordringar på säkerheten, liksom också maskiningenjörerna för att
tillmötesgå den tilltagande trafiken önskade sätta
in allt kraftigare lokomotiv. Broarnas förstärkning var således blott en tidsfråga och därför
uppdrogs åt den ursprunglige konstruktören att
göra upp förslag till förstärkning av alla de större
broarna, under det att beräkningarna för de mindre utfördes på bandirektörsbyrån. Omläggning
och förstärkning av vägportar och mindre broar
hade också tagit sin början, då jag lämnade min
befattning såsom bandirektör. Att fordringarna
sedan ställts högre och de Almqvistska förslagen ej längre torde anses tillräckligt betryggande, tillhör ej mig att behandla.
Från begynnelsen var å banlinjen två banvakter placerade på varje gammal mil (ca 10,7
km) och detta var länge nog fullt tillräckligt. I
följd av den starka tillväxten i trafiken, som
egentligen tog sin början under 90-talet, blev
emellertid nödvändigt att på långa sträckor av
banan söka utnyttja även nattens timmar, åtminstone sena afton- och tidiga morgontimmar. Den
sålunda utsträckta bevakningstiden fordrade efter hand ökning av bevakningspersonalen, varför till varje av ålder befintlig vaktstuga efter
hand började uppföras en ny.

Redan medan Svedelius (sedermera landshövding) stod kvar som trafikdirektör vid BJ arbetade vi tillsammans, naturligtvis stödda av bolagets verkställande direktör och styrelse på
åstadkommande av en pensions- samt änke- och
pupillkassa. Efter Svedelii snart inträffade avgång låg detta arbete i huvudsak på mig. Den
gemensamma kassan trädde i verksamhet 1 januari 1882. Den var grundad på ett månatligt
bidrag av 5% av lönen såväl från styrelsen som
från personalen, det senare med stigande skala
allt efter ålder (över 30 år) vid inträde i bolagets
trafiktjänst. Pensionskassans angelägenheter
handhades redan från början av fullmäktige,
valda av delägarna (icke pensionärer) och i sista
hand av styrelsen, bestående av bolagets styrelse
och ett ombud från fullmäktige. Ända till min
avgång ur tjänst hedrades jag med uppdrag att
vara fullmäktig för banavdelningens personal,
fullmäktiges ordförande och ombud i styrelsen.
Efter betydliga bidrag uppgår nu den ordinarie
pensionen till 70% och änkornas till 30 a 35%.
Detta goda resultat är i hög grad glädjande.

Järnvägarna Göteborg-Varberg,
Göteborg-Borås, Borås-Alvesta
och Lödöse-Lilla Edet
På grund av min fasta anställning vid BJ alltsedan 1872 och tidigare vid Statens Järnvägsbyggnader har jag helt naturligt varit förhindrad
att åtaga mig några extra ingenjörsgöromål av
någon betydenhet, men då BJ styrelse haft intresse av flera järnvägsanslutningar till dess
bana, särskilt i Göteborg, har jag helt naturligt
helt eller delvis haft ledningen av undersökningen och kostnadsberäkningen av dessa järnvägar. Först gjordes flera alternativa förslag till
järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Varberg, dit järnvägsbygget från Helsingborg redan hunnit. Dels för att förkorta nyanläggningen
och dels för att möjligen återföra rörelsen från
Mark till Göteborg stakades linjer till olika stationer på Borås-Varbergs Järnväg. Då gjorde
helsingborgarna slag i saken genom att begära
koncession på direkt järnväg mellan Göteborg
och Varberg. Efter överflyttande av koncessionen

Aktiebrev å etthundra aktier i Lödöse LiUa Edets Jernvägsaktiebolag utställt på Bergslagernas Jernvägsaktiebolag 1905. Bland styrelsens namnunderskrifter märks Denis Insulanders längst ner till vänster.
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på ett nytt bolag, varuti göteborgarna spelade
huvudrollen och BJ styrelse hade huvudsakliga
ledningen, byggdes banan av ingenjör Jehander
med dåvarande kapten E. Westerberg som verkställande direktör och kontrollant. För trafik
öppnades denna bandel 1888 och hela förvaltningen hades omhand av BJ tjänstemän. Jag fick
sålunda överinseendet över banavdelningen med
ett lönetillskott av 250 kronor i kvartalet.
Vid denna tid blev intresset för en direkt förbindelse med Borås allt livligare och kapten
Westerberg fick uppdrag att göra stakning och
förslag till denna järnväg. Han fullgjorde också
detta uppdrag, men BJ styrelse överraskades av
att finna förslaget grunda sig på en huvudlutning
av 1:60. På föranstaltande av verkställande direktören vid BJ och mig blev genom ingenjör
Strid, som vid alla dessa tillfällen var vår
undersökningsförrättare, en omstakning verkställd, som ådagalade, att man utan avsevärd,
om ens någon kostnadsförhöjning kunde inskränka maxilutningen till 1: 100 utom vid uppstigningen från Almedal till Mölndal, där 1:80
måste tillgripas. Banan blev sedan byggd på
entreprenad av kapten Borgström med Westerberg som kontrollant, överstelöjtnant Wirgin
som VD och jag som vice VD, då på min lott
kom allt det tekniska samt alla underhandlingar
med jordägare. Banan öppnades för trafik 1894
och sköttes liksom GWJ av BJ förvaltning, varvid mig liksom under byggnadstiden tilldelades ett kvartalsarvode.
Snart efter GBJ öppnande för trafik började
vederbörande i BJ och GBJ förvaltning tänka
på den senare järnvägens utsträckning åt öster
och riktades då tanken i första rummet på Jönköping. Denna stakning, som anförtroddes åt dåvarande majoren Westerberg, och framgick
genaste vägen över Frosteredssund, Komosse
och Sandseryd genom Tabergsåns dalgång från
väster in till SJ station i Jönköping, åstadkom ej
större förkortning än cirka 20 kilometer. Då
denna linje dessutom fordrade högst betydliga
arbeten fick den tills vidare falla tillika med alternativa stakningar till Månsarp o.s.v. Man började tänka på en mera sydlig riktning över
Värnamo och Alvesta, varest förbindelse med
hela sydöstra Sveriges järnvägsnät var att vinna.
Huvudsakligen under min ledning verkställdes
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denna undersökning av ingenjör Strid. År 1900
kom banan under byggnad genom C. Jehander
som entreprenör och dåvarande löjtnant
Sprinchorn som kontrollant och VD. Från början insattes jag i styrelsen med ett arvode av
1.500 kronor för år. Denna järnväg öppnades
för trafik julen 1902.
Samtidigt uppstod fråga om att från Falun söka
direkt förbindelse för BJ med Norra stambanan
och jag fick därför i uppdrag att ombesörja förslag till järnväg mellan Falun och Kilafors.
Denna järnväg har ännu icke kommit till utförande, men vid den tid då nordöstra kustbanan
(Gävle-Härnösand) kommer till stånd, torde
denna förbindelselinje med Falun och BJ ej
längre kunna undvaras. Något senare uppgjordes förslag till och byggdes järnväg, huvudsakligen genom BJ försorg, från Lilla Edet över
Gamla Lödöse till nybildade stationen Alvhem
på SJ.
Under min sista tid vid BJ intresserade jag mig
för järnvägsanläggning från Billingsfors längs
de nedre dalslandsbruken till Melleruds station
på BJ. Detta förslag ingår nu som en del av det
större järnvägsförslaget Arvika-Årjäng-Billingsfors-Mellerud, för vilket koncession för
närvarande är sökt. På sin tid gjordes också fullständigt förslag till järnvägsbygge med normal
spårvidd från Munkfors såg och järnbruk till
Deje. Beklagligtvis för BJ kom detta förslag ej
till utförande. Genom alternativstakningar m.m.
har jag även visat mitt intresse för nu under
byggnad varande järnväg från Fryksände över
Sunne till Kils föreningsstation mellan SJ och
BJ. För närvarande står jag ännu kvar i styrelserna för Göteborg-Borås, Borås-Alvesta och
Lödöse-Lilla Edets järnvägar med en samlad
årsavlöning av 12.500 kr.
Jag har nu ej mera att tillägga än att uttrycka
mitt lov och tack till Herren Gud för den stora
lycka och framgång, ofta över förtjänst, som Han
berett mig, samt min varma önskan, att våra
barn, alltid måtte så i med- som motgång söka
och finna stöd och hjälp hos den ende, sanne
och rätte hjälparen.
Göteborg, Avenuen 37, den 27 Febr. 1913
Denis Insulander

Erik Sundström

Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg:
en bana med problem

En lista över förstatligade järnvägar i Sverige
börjar med Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg
år 1879, och man tänker då ganska naturligt att
den banan borde ha byggts av SJ redan från
början då den verkar passa så väl i SJ-nätet, men
tittar man något djupare finner man att få banor
varit så intrasslade i politiska, ekonomiska, juridiska och tekniska problem som HMMJ.

Järnvägspolitik
Det svenska näringslivet moderniserades radikalt decenniet efter att borgarståndet i riksdagen
1844 öppnats även för brukspatroner som inte
bodde i städerna, och vi fick en aktiebolagslag
1848, teknisk högskola, Väg- och vattenbyggnadskåren som samtidigt var reservofficerare och konsulter, telegraf, decimalsystem och
frimärken.
Den store uppfinnaren John Ericsson hade
emigrerat till England sedan han gjort en adelsflicka med barn och som ofrälse bergsmansson
inte fått gifta sig med henne. Till hans närmaste
medarbetare hörde Adolf Eugene von Rosen och
de hade framför allt arbetat med att utveckla
ångfartyg för olika länders flotta. I England expanderade järnvägsnätet kraftigt i början av
1840-talet, och von Rosen hade tjänat en förmögenhet på affärer i järnvägsaktier. Fylld av
förhoppningar om en liknande utveckling lät han
den engelske konsulten John Rennie skissera ett
järnvägsnät för Sverige som skulle förbinda alla
större städer, och återvände 1845 till Sverige där
han med hjälp av brukspatron Arvid Hemström
och journalisten C.A. Forselius propagerade för
att man skulle låta engelska bolag bygga och
finansiera banorna. Redan 1846 kraschade dock
börsen i London,järnvägsmanin var slut och von
Rosen fattig, men då hade han redan fått kung-

ligt tillstånd för vissa av banorna. Efter kraschen
fanns det inte många kapitalister i England som
vågade satsa på järnvägar i Sverige, och von
Rosen lade 1848 fram en ny plan där man skulle
börja genom att bygga banor mellan de stora
sjöarna i samtrafik med sjöfarten, men han fick
bara ihop pengar som räckte till delen ÖrebroArboga av en tänkt bana KHJ från Köping till
Hults hamn vid Vänern.
Finansministern Johan August Gripenstedt,
kungen Oskar I och Nils Ericson, som var bror
till John Ericsson och arbetat med byggandet
av Göta kanal, valde då i början av 1850-talet
att bygga stambanor som på kortaste och enklaste sätt förband Stockholm, Göteborg och
Malmö utan tanke på andra städer, och finansiera bygget med en brännvinsskatt eftersom
konjunkturen speciellt för järnindustrin var svag.
Man tänkte sig enligt förslaget av 1855 års
"Arkellska" kommitte ett grenformat snarare än
nätformat järnvägssystem där städerna senare
själva skulle bygga sina enskilda banor för anslutning till statsbanorna, och ansåg att låga
byggkostnader var viktigare än att få kortaste
transportsträckor genom tvärförbindelser. Genom Nils Ericsons intresse för kanaltrafik valde
man också att inte bygga så att man konkurrerade med båtar på kanalerna, de stora sjöarna
eller kusten. Att låta brännvinet finansiera enbart banbyggena visade sig bryta mot grundlagen och fick överges, men skatten infördes
ändå och hembränningen förbjöds.
Bland von Rosens planer hade ingått att hamnstaden Askersund vid Vättern skulle anknytas
till KHJ med en bana till K vistbro, men 1853
var det så ont om engelska pengar att han anhöll om att staten skulle överta projektet, vilket
avslogs. I stället presenterades 1856 en föreslagen statsbana Askersund-Hallsberg-Örebro,
men redan 185 8 ändrades förslaget till två, Halls-
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berg-Örebro som byggdes 1862 och AskersundGatugårda (= Vretstorp) som avslogs av riksdagen 1860 och 1863.
De första SJ-sträckorna Malmö-Lund och
Göteborg-Jonsered öppnades 1856 liksom den
första delen Örebro-Nora av von Rosens planerade banor.
Östra stambanan planerades 1858 från Katrineholm över Norrköping och Linköping till Nässjö sedan man först valt att låta Södra stambanan sluta vid Falköping Ranten, men eftersom
Linköping hade kanalförbindelse och det ändå
gick att åka väster om Vättern väntade man ända
till 1866 innan Norrköping-Katrineholm byggdes, och övervägde ett tag att låta resten bli en
privatbana, eventuellt till Hallsberg i stället för
Norrköping, men återupptog arbetet 1871 så att
hela Östra stambanan var klar 1874. En sidobana från Mjölby till Vättern vid Vadstena eller
Motala diskuterades 1858 och återigen 1869.

gare lokalbanor med ända ned till 2,7 svenska
fot = 802 mm spårvidd, vilket av den store
jämvägskonsulten Claes Adelsköld snart höjdes
till 3 svenska fot= 891 mm för att gå fritt från
vissa patent som Asplund innehade. Engelsmannen James Wilkinson, som introducerades i
Sverige av sin landsman patron H. Milne på
Virum, hävdade att man kunde finansiera även
normalspåriga banbyggen genom obligationslån i utlandet utan statlig inblandning, och att
man kunde få billiga lok och vagnar genom att
utnyttja specialerbjudanden från mindre utländska leverantörer.
Resultatet blev att riksdagen i stort sett nonchalerade kommittens förslag, både tekniskt och
ekonomiskt, och beviljade koncession till alla
som inte krävde statsbidrag, samt accepterade
många olika spårvidder.

Motstridiga bruksintressen
Järnvägskommitten av 1869
Riksdagen tillsatte 1869 en kommitte för att diskutera vilka av de då aktuella enskildajämvägsförslagen som skulle räknas som sekundärbanor
med rätt till statsbidrag, och vilka som skulle
räknas som lokal- eller tertiärbanor och byggas
helt med lokal finansiering. Man började acceptera att järnvägarna skulle kunna bilda ett större
nät, även om de statliga stambanorna skulle
sköta den genomgående trafiken över större
avstånd. Bland de förslag som diskuterades var
Askersund-Skyllberg-Hallsberg vars intressenter ville bygga den smalspårig - om en bana
Hallsberg-Motala skulle byggas normalspårig
så skulle i vart fall Askersund-Sky llberg ha smal
spårvidd. Ett annat förslag var HallsbergMotala-Mjölby med bibana Norrköping-Finspång-Dunsjö (nära Mariedam). Kommitten
som också fått uppdrag att föreslå enhetliga tekniska bestämmelser för enskilda banor föreslog
att bägge skulle byggas smalspåriga vilket skulle
vara 3,6 engelska fot= 1067 mm, men att bara
Askersund-Hallsberg skulle få statsbidrag.
Mjölby-Vadstena föreslogs bli byggd som normalspårig utan statsbidrag.
Just vid denna tid utbröt en väldig diskussion,
där Harald Asplund vid Kristinehamns mekaniska verkstad framhöll att med hans loktyper,
som hade löpboggi under hytten, lång panna och
rymlig eldstad, skulle man kunna bygga billi-
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I södra Närke och norra Östergötland fanns alltsedan Karl IX anlade kronobruket Orga vid
Ljusfors i Vånga socken en mängd järnbruk nära
städerna och köparna på slätterna, och ursprungligen baserade på malm från Åmmebergs och
Lekebergs bergslager, men alltmer beroende av
malm från gruvorna i trakten kring Nora. För
att minska transportkostnaden lät brukspatron
Carl Ekman i Finspång och överingenjören disponent Otto Carlsund på Motala verkstad redan
1869 Claes Adelsköld göra planer och kostnadsförslag för en bana Mjölby-Motala-FinspångPålsboda med sidobana Finspång-Norrköping.
Vid Motala Verkstads bolagsstämma 1870 beslöt aktieägarna dock att i stället satsa på en bana
Hallsberg-Motala-Mjölby med sidobana Norrköping-Finspång-Dunsjö, varefter Carlsund
begärde avsked från företaget. Som hans efterträdare anställdes kapten Eric Unge, som varit
arbetschef vid bygget av sammanbindningsbanan i Stockholm, och under hans ledning började man redan 1870 staka och planera en bana
Hallsberg-Motala-Mjölby. Koncession beviljades 1871 och arbetet började omedelbart under
ledning av kapten Unge, som alltså även var
direktör vid den största aktieägaren Motala Verkstad, och man antog tre entreprenörer för olika
delsträckor. Övriga aktieägare var i huvudsak
kommuner och industrier efter banan. Järnvägen skulle inte gå genom Skyllberg utan en något kortare sträckning vid Lerbäck. Askersunds-

Skänninge station sedd från kyrktornet på 1870-talet. Tåget består av Fairlielok, öppen I-vagn, G-vagn,
tredjeklass C-vagn med konduktörskupe, AB-vagn med den ursprungliga halvkupen kvar, C-vagn och Gvagn med bromskupe. Stig Nybergs samling.

intressena föreslog då 1871 en bana från Karlsborg via Askersund och Skyllberg till Lerbäck
vid HMMJ, men Karlsborg fick enligt ett beslut
av riksdagen 1872 i stället en statsbana till
Skövde, och Skyllbergs bruk byggde då en smalspårig hästbana Skyllberg-Lerbäck-Ljungås
torvmosse, som 1881 fick ånglok och 1884
utsträcktes till Askersund med allmän trafik.
HMMJ öppnades i december 1873 men fick
inte alls den trafik man hoppats på. SJ fortsatte
sin policy att i samtrafiksreglerna inte stödja
tvärförbindelser, så det blev ingen godssamtrafik
mellan SJ-stationer norr om Hallsberg och söder om Mjölby via HMMJ, utan godset gick via
Falköping eller Katrineholm. Av de trafikanter
efter banan som man hoppats på fick Motala
Verkstad ekonomiska problem sedan Atlas
samma år startat och blivit en stark konkurrent,
och gruvorna vid Vena och Håkantorp intill
Mariedam fick inte det uppsving man väntat.
Vieille Montagne med zinkgruvorna vid Åmmeberg anknöt inte sin bana som funnits sedan 1863
utan fortsatte att frakta sjövägen via Göta kanal. Däremot blev Vadstenas järnvägsförbindelse
förverkligad som smalspårig Vadstena-Fågelsta med anknytning till HMMJ, men gav obetydlig godstrafik.

Den ursprungligen planerade bibanan Norrköping-Finspång-Dunsjö som skulle ha betjänat en lång rad järnbruk från Finspång till Gryt
och Haddebo blev aldrig byggd, utan i stället
förkortades och förenklades Adelskölds förslag
till endast sträckan Finspång-Pålsboda, som fick
koncession 1872 och öppnades smalspårig 1874
utan anknytning till HMMJ, vilket blev det verkliga dråpslaget för HMMJ ekonomi. Motala
Verkstad avbröt sin loktill verkning 1870 när
Carlsund avgick och återupptog den inte förrän
1877. Verkstaden köpte 1875 Bångbro järnverk
vilket tillförde banan viss trafik, men det var inte
tillräckligt. Disponent Unge avgick 1876 från
både HMMJ och Motala Verkstad. Han ersattes
vid HMMJ av Andreas Grill, disponent på Bona
och Godegårds bruk, och vid Motala Verkstad
av Knut Bohman som i sin tur måste avgå efter
bara ett år och ersattes av Patric Reutersvärd,
som efter ett år ersattes av Ludvig Broome.

Finansiering
När Köping-Hult-banan började byggas på
1850-talet var det kapitalbrist i Sverige som
ledde till en kris 1857, och riksdagen ansåg sig
bara kunna stödja KHJ med en räntegaranti.
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Hallsbergs station vid slutet av
1860-talet med änden av en
gammal SJ G-vagn med öppen
bromsplattform.
Karls by station omkring 1910
då de flesta stationshus var
fyllda med emaljerade reklamskyltar. Samma hus fanns vid
Motala verkstad, Mariedam,
Rönneshytta och Åsbro. På
1920-talet fick stationerna en
stor karbidlykta som hängde på
en kraftig konsol över entren.
Mjölby station på bild från 1901
tillhörde SJ och öppnades
knappt två månader före HMMJ.
Samtliga samling Stig Nyberg.
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Gävle-Dala järnväg som betjänade flera solida
bruksföretag byggdes utan statlig finansiering,
men de flesta banor fram till 1870 fick direkta
statslån för byggandet, med 4-5 procents ränta
och tjugo års amortering.
Under senare delen av 1860-talet upptogs riksdagens tid till stor del av två järnvägsfrågor, dels
hur Nordvästra stambanan skulle dras mellan
Kristinehamn och Arvika, dels vilken spårvidd
Norra stambanan skulle ha norr om Storvik.
Övriga järnvägsförslag blev liggande utan beslut. Järnvägskornmitten av 1869 föreslogs då
på initiativ av bland andra Eric Sparre att inneliggande järnvägsprojekt som kunde räknas som
sekundärbanor skulle få koncession utan formaliteter och statsbidrag med 25 procent av byggkostnaden. Detta motarbetades av Claes Adelsköld, Emil Key och Otto Carlsund, som ansåg
att det var alltför stor risk för att äventyrare skulle
organisera bolag med liten chans att klara sig
och därefter ta hand om statsbidragen. Kommitteförslaget accepterades inte av riksdagen,
som i stället beslöt att statslån i vissa fall skulle
kunna beviljas upp till två tredjedelar av byggkostnaden, och att alla banor som kunde ordna
finansiering utan statens hjälp skulle få koncession direkt.
Det utlöste en stor aktivitet hos bankirfirmorna
som på olika sätt ville hjälpa banorna med finansiering, och man införde många nya finansiella koncept. I Preussen hade entreprenören
Strousberg på 1860-talet infört ett sätt att multiplicera kontantinsatsen genom att bara 10 procent av aktierna betalades kontant av aktietecknarna, medan 90 procent erhölls av Strous-

berg som hans nominella ersättning som generalentreprenör. Sedan betalade han leverantörer och
byggföretag med aktier och drev trafiken. Tanken var alltså att kommuner och andra aktietecknare fickjärnvägsförbindelse för en måttlig
kostnad, Strousberg fick trafikinkomsterna och
det eventuella värdet av kvarblivna aktier, leverantörerna fick leverera men betalades med aktier vars värde var ganska diskutabelt, åtminstone på kort sikt. Inspirerade av Strousberg försökte vissa svenska järnvägsbolag 1872-73 få
Motala Verkstad att leverera lok och broar mot
betalning med aktier, men verkstaden svarade
stolt att man hade gott om lönsamma kunder
som betalade kontant.
En liknande ide provades i Sverige av James
Wilkinson som från 1870 startade tre stora banbyggen, Nässjö-Oskarshamn, Halmstad-Jönköping och Nora-Karlskoga, där aktiekapitalet
var litet och till stor del erlades in natura med
leveranser av slipers och mark, medan erforderliga kontanter erhölls genom försäljning av obligationer i utlandet. Ju fler obligationer som såldes, desto mer skeptiska blev köparna och
krävde stora rabatter, så att ännu fler obligationer måste utfärdas tills det inte fanns någon
chans att banan skulle kunna betala räntorna,
och aktierna blev värdelösa. Wilkinson var
generalentreprenör, konsult och inköpare, så att
banorna blev krokiga och backiga och hade fåtalig och dålig materiel, trots att han tog ett rejält konsultarvode. Ingen av Wilkinsons banor
blev fullbordad under hans ledning, och trots
ingripanden av bankerna dröjde det 25 år innan
någon av dem kunde löna sig.

Den engelska ritningen visar att man tänkt sig torveldning på Fairlieloken.
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Hallsbergs loks tall 1881 där loket längst till vänster är SJ 282 Merkur, f d. HMMJ 2. Samling Stig Nyberg.

HMMJ provade en annan ide av bankir C.G.
Cervin, där 25 procent av kapitalet var vanliga
aktier och 75 procent konvertibla obligationer
som under 27 år skulle gradvis genom utlottning omvandlas till aktier. Fr att klara driftunderskott och obligationsräntor skulle aktieägarna kunna tvingas att vid behov betala extra
tillskott. HMMJ och en bana med liknande finansiering, Vikern-Möckeln, krävde de första
åren så stora sådana tillskott att aktierna blev
helt värdelösa eller tunga förpliktelser.
Riksdagens beslut 1871 att ge järnvägsföretag
statslån med upp till två tredjedelar av byggkostnaden kunde inte utnyttjas av HMMJ som
redan hade påbörjats. Fram till 1877 utnyttjade
de flesta banor denna finansieringsform. Sedan
Bergslagsbanan försökt finansiera sitt bygge
med obligationer till ett belopp som var tre
gånger så stort som aktiekapitalet och flera av
de industrigrupper som tecknat obligationer gått
omkull, satt bankerna med så mycket obligationer att de 1879 inte kunde betala fler kontant
utan måste gälda med depositionsbevis. Enskilda Banken redovisade sitt första förlustår.
En statlig fond för belåning av järnvägsobligationer inrättades då 1879 så att staten och
bankerna kunde samarbeta lättare. Det var för
sent för HMMJ men blev efter detta det normala.
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Wallenbergs ingripande
HMMJ startade med ett aktiekapital av 1 400
000 riksdaler, ett ursprungligt obligationslån
från 1872 om 2 800 000 rdr, senare ökat 1875
och 1878 till 4 000 000, samt övriga kortfristiga banklån om 1 200 000 rdr. Enskilda Banken vars huvudägare var A.O. Wallenberg övertog obligationer för 200 000 rdr, och A.O. Wallenberg personligen köpte 1873 aktier för 10 000
rdr från C.G. Cervin för att få viss insyn i hur
bolaget sköttes.
HMMJ gick dock med sådan förlust att man
för att kunna betala obligationsräntan krävde
extra tillskott av aktieägarna med 6 procent
1873, 10 procent 1874 och 16 procent 1875,
1876 och 1888. Redan 1875 ilsknade Wallenberg till, vägrade betala mer och påpekade att
enligt aktiebolagslagen 1848 aktieägare inte var
skyldiga att betala något alls utöver den ursprungliga aktieteckningen. Bolaget stämde
honom då inför rådstuvurätten och svarade, att
i en paragraf av den av kgl majt godkända
bolagsordningen stod just denna förpliktelse för
aktieägarna att solidariskt täcka obligationsräntorna.
Wallenberg svarade att aktiebolagslagen borde
gälla högre än bolagsordningen, att han inte känt
till denna paragraf och att den om den skulle
gälla som undantag från lagen borde ha citerats

på aktiebreven. Han medgav däremot att en avskrift av bolagsordningen hade lämnats av Cervin då banken tecknade obligationer, men det
var ingen officiell kopia och Wallenberg hade
inte läst den personligen. Dessutom hade det
stått att aktietecknarna skulle garantera, vilket
inte betydde samma sak som aktieägarna eftersom aktierna kunde ha bytt ägare.
Bankirfirman Cervin inställde 1875 betalningarna men kunde rekonstrueras med Enskilda
Bankens hjälp, och Wallenbergs ingripande ingick säkert i rekonstruktionsförsöken, men dessutom kan man i hans skrivelser till rätten känna
en stark vilja att få alla bolag att följa aktiebolagslagen i detalj på lika sätt för att undvika
otrevliga överraskningar för bankerna.
Stockholms råds tu vurätt gav 1877 HMMJ rätt
men Wallenberg överklagade, och under tiden
betalade naturligtvis inga aktieägare sina tillskott, så järnvägens ställning blev prekär. I riksdagen lades 1878 fram motioner om att staten
skulle överta HMMJ med dess skulder, utan
någon ersättning till aktieägarna, men de avslogs. Kort efter detta bröt en svår kris ut bland
järnbruken, och det första bruk som tvingades
slå igen var Haddebo med Svaldre, Hjortkvarn
och Örmons hyttor i närheten av HMMJ. Året
därpå var krisen så allvarlig att landets största

bruksföretag, Hofors-Garpenberg, gick omkull.
Till och med SJ trafik minskade, både passagerare och gods, och då köpte staten banan för
obligationernas värde 4 000 000 rdr, varefter
bolaget gick i konkurs så att både aktieägare och
fordringsägare blev utan. Detta var det första
järnvägsförstatligandet i Sverige, och den 1 november 1879 blev HMMJ en del av SJ.
Vikern-Möckelns järnväg hade samma problem, men här fanns en villig köpare till de värdelösa aktierna, nämligen konkurrenten NoraKarlskoga järnväg på andra sidan av Svartälven,
som i sin tur hade problem med Wilkinsons obligationer. Även Pålsboda-Finspång hade solidariskt ansvar i bolaget, men det utnyttjades inte.
Motala köping hade i god tid lyckats sälja sina
aktier i HMMJ till en godsägare i trakten, som
vid konkursen fick gå ifrån sitt gods. Andra ägare
behöll sina aktier till omedelbart före konkursen,
då man överlät dem till privatpersoner som inte
kunde väntas blir krävda av HMMJ fordringsägare. Motala socken överlät sina till filaren C.G.
Bergholtz. Motala Verkstad överlät sina aktier,
41 procent av bolaget, till löjtnant N.L. Neiglick
den 27 februari 1879, knappt två veckor före
konkursen. Verkstaden hade under 1870-talet
haft svår konkurrens med låg lönsamhet och
förlorade nu 577 000 kr i ränta, 399 254 kr i

Gruståg på bron vid Karlsby. Loket saknar nummer men är ett av de som blev HMMJ 7 eller 8, och
vagnarna är HMMJ-vagnar där sidoväggarna tagits Loss och tillfälligt ersatts med låga gruslämmar.
Sveriges Järnvägsmuseum.
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inbetalda drifttillskott samt ränta, tillsammans
1 269 417 kr (riksdaler kallades kronor från
1873). Direktör Unge hade 1876 avgått från
både HMMJ och Motala Verkstad, och 1877
hade det föreslagits att sätta verkstaden i konkurs men man valde att fortsätta och knagglade
på i femton år tills verkstadsbolaget 1891 måste
rekonstrueras.

Motalabanans materiel
Liksom de av Wilkinson finansierade banorna
NOJ, NKJ och HJJ försökte även HMMJ hålla
nere kostnaderna genom att köpa udda lok och
vagnar från utländska tillverkare, experimenttyper eller överblivna från andra beställningar.
De första loken, nr 1-2, levererades hösten
1872 av R.&W. Hawthorn i Newcastle med axelanordning lB, och var små sidotanklok för lokaltåg och växling, mindre, lättare och svagare
än vad SJ använde. Efter förstatligandet blev de
SJ 281-282 littera R, senare Qr, och som uddatyper användes de mest som bygglok. Vid
HMMJ hette de Adolf von Rosen och Baltzar
von Platen, men vid SJ ändrades namnen till
Mars och Merkur.
Loken nr 3-4 levererades 1875 från Dubs &
Co. i Glasgow med axelanordning lB-2 och liknade SJ tyskbyggda persontågslok litt. D men
var obetydligt lättare. Eftersom banan öppnades för trafik 1873 är det troligt att man med
hänsyn till den svaga ekonomin bett att få senarelägga leveransen och i stället försökt klara
persontrafiken med något provisoriskt inhyrt
lok. De fick inga namn vid HMMJ, troligen för
att stridigheter i styrelsen gjorde att man inte
vågade hedra någon viss person. Vid SJ var det
först meningen att de skulle få sjönamnen Aspen
och Yngaren likt D-loken, men de blev i stället
Mora och Leksand nr 283-284 litt. S.
Loken nr 5-6 levererades 1874 från Yorkshire
Engine Co., Meadowhall Works, även de efter
öppnandet, och var tunga godstågslok av Fairlietyp, alltså med tvåaxliga maskinboggier och
AB-vagnarna hade ursprungligen en och en halv
förstaklasskupe, men blev före 1879 ombyggda med
stor salong och flyttade fönster.
I-vagnarna var längre än SJ-typerna då HMMJ
avsåg att använda dem för bland annat stångjärn.
Liknande vagnar byggdes för Norra och Mellersta
Södermanlands järnvägar.

en panna med två eldstäder och två skorstenar,
men ett genomgående vattenrum och två ångregulatorventiler manövrerade med samma ratt.
Robert Fairlie hade 1864 fått patent i England
och Frankrike där han beskrev som fördel med
maskinboggier att alla axlar kunde vara drivande
och att man trots det kunde köra i skarpa kurvor, och som fördel med att ha rökskåp i bägge
ändar och eldstäder i mitten, att man inom en
av vattentankarnas storlek given panndiameter
kunde få stor eldyta utan att tuberna blev så långa
att man fick svagt drag och alltför stor temperaturskillnad. Fairlie arbetade som konsult till sin
död 1885 och sålde licens och konstruktionsritningar till många olika loktill verkare. Hans
loktyp användes i övriga Sverige bara vid Nässjö-Oskarshamns järnväg, men tillverkades för
mexikanska banor till 1911 och en fransk modifikation med gemensam regulatorventil ända
till 1921. Loken för HMMJ fick namnen John
Ericsson och Nils Ericson. Vid SJ fick de nr 285286 litt. T och namnen Berserk och Nidhögg,
vilket tyder på att namngivaren var imponerad
av deras storlek, då de var SJ enda lok med fyra
drivaxlar. De hade kring skorstenens nederdel
fyrkantiga sandboxar som skulle hålla sanden
varm. De beställdes ursprungligen med stora
torvbehållare om 2,27 kubikmeter, vilket kan
sammankopplas med att Motala Verkstad 1873
köpt och arrenderat torvmossar i Västergötland
och byggt två fartyg för att frakta torv till verkstaden, men de ändrades till vanliga kolbehållare
för 1,6 ton då verkstaden fann att torven bäst
kunde användas i martinugnarna. Ett problem
med loktypen var att det var svårt att samtidigt
elda från sidan i två eldstäder. Vid SJ ansågs
loken snart alltför udda och opraktiska, och användes inte mycket. År 1887 utnyttjades deras
fyra maskinboggier för bygge av fyra små tanklok nr 360-363 med axelanordning Bl. De fick
behålla litt. T, men pannorna och hytterna var
nya.
Loken nr 7-8 var byggda 1873 av Black
Hawthorn & Co. som sexkopplade sadeltanklok för godståg och tung växling och användes
vid banans bygge. De var troligen först numrerade 3-4, men när Fairlieloken levererades 1874
såldes de antagligen till Motala Verkstad som
använde dem internt och för uthyrning. Några
år senare hade persontrafiken på HMMJ utvecklats snabbare. Bolaget köpte tillbaka loken 1878,
och det ena blev ombyggt till tenderlok där
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sadeltanken ersattes av en tender och främre
delen av koppelstängerna togs bort, så att första
axeln behöll de ursprungliga hjulen men inte
längre var drivaxel, troligen för att ge bättre
gångegenskaper i persontåg. Det andra höll
också på att byggas om men stod avställt med
torrkokad panna när SJ övertog banan. SJ gav
loken nya namn Ornäs och Rättvik och nr 287288 litt. U. SJ hade dock större behov av tanklok och stoppade ombyggnaden av det senare,
som reparerades i ursprunglig form och i stället
fick namnet Räfven och litt. X.
SJ 282 Merkur såldes 1899 till Forsbacka järnverk och gick där till 1915, medan SJ 288 Räfven
såldes 1927 till Bergvik & Ala sulfitfabrik i Vansäter och gick där till 1939. Övriga HMMJ-lok
slopades 1905-1908.
Personvagnarna köptes alla 1873 från Durieux
i Louvain, Belgien, deras enda leverans till
Sverige, och alla var vagnar med sidodörrar utan
plattformar och ljust blåmålade med svarta beslag och silverfärgad text. Nr 1-5 litt. AB hade
två andraklasskupeer med tio platser vardera och
en större förstaklassalong med tio platser.
Underredet var 6,86 m långt med axelavstånd
3,66 m. Korgen hade galberade gavlar och var
7,01 x 2,75 m, och hängde alltså ut ett litet stycke
utanför buffertbalkarna. De hade ursprungligen
levererats med tre kupeer och en konduktörskupe, men för att framhäva skillnaden mellan
första och andra klass slogs konduktörskupen
samman med den intilliggande förstaklasskupen, varvid fönstrens placering ändrades. Vid
SJ blev de nr 760-764 litt. B6b. Nr 14-16 litt. C
var tredjeklassvagnar med fyra kupeer om vardera tio platser, men mellanvägg bara mellan
de mittersta. Underredet var 6,35 m långt med
axelavstånd 3,66 m och korgen 6,4 x 2,69 m.
Nr 10-13 litt. C hade dessutom skruvbroms och
bromskupe vid ena gaveln, underrede 7 ,22 m,
axelavstånd 3,66 m och korg 7 ,27 x 2,69 m. Nr
25-27 litt. CD liknade nr 14-16 men hade två
kupeer ersatta av en postavdelning. Efter kort
tid byttes den stora postavdelningen på nr 25 ut
mot små postavdelningar i nr 10 och 14. Efter
förstatligandet togs postavdelningarna tidigt bort
då de inte uppfyllde SJ krav, och vagnarna blev
SJ 770, 765-767 för de bromsade samt 768, 769,
771-77 4 för de obromsade.
Resgodsvagnarna litt. F nr 121-123 var
byggda på Norrköpings Mekaniska Verkstad
1876, när man insett att trafiken till stor del måste
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gå med blandade tåg och loket kunde kopplas
av för att växla godsvagnar vid stationerna. De
hade i ena änden en kupe med en vertikal
ångpana för värmning av personvagnarna och
plats för eldaren som också fick sköta bromsen
med en ratt, var plåtklädda med skjutdörr till
resgodsavdelningen och hade underrede och
korg med 7,01 m längd, axelavstånd 3 ,66 m och
skruvbroms med dubbla block. Vid SJ blev de
nr7362-7364 litt. F, ändrat 1887 till 1687-1689
litt. F2b, från 1906 nr 25241, 25277 och 25278.
SJ ändrade också bromsen till enkla block och
inrättade i de två senare en särskild konduktörskupe med egen bromsratt.
Godsvagnarna litt. I, N och G var byggda av
D.J. Ekengrens Söner i Södertälje 1872-1873,
just innan det blev en del av Wallenbergs nya
företag Atlas, medan litt. L och KN var byggda
av Landskrona Gjuteri 1873. Nr 1-90 litt. I var
de först levererade och användes bland annat
för grus transport. De var 7 ,0 m långa med
3,66 m axelavstånd och hade 0,61 m höga träväggar med fällbar lucka i mitten och raka gavlar. Längden tyder på att man räknat med att
transportera bland annat stångjärn. Under
byggnadstiden var sidoväggarna bortmonterade
och ersatta med låga, i två delar nedfällbara grus1ämmar. Nr 1-13 hade skruvbroms med
bromsarsäte utanför gaveln, men vissa interna
nummerbyten tycks ha skett, så att nr 60 och 80
blev bromsvagnar i stället för nr 5 och 8. Vid SJ
fick de nr 7365-7454. Nr 91-110 litt. N hade
samma mått och lägre fast vägg med trästolpar,
för transport av virke med mera. Av dem hade
nr 91-92 skruvbroms med bromsarsäte utanför
gaveln. De fick vid SJ nr 7455-7474. Nr 111120 litt. G var täckta vagnar med samma mått,
varvid nr 111-118 hade bromskupe med sidodörrar utan plattform och alltså mindre lastyta. De liknade SJ typer men hade skjutdörrar
av trä, där SJ hade plåtdörrar, och mindre väggventiler. Vid SJ fick de nr 7475-7484.
Nr 141-150 var öppna kreatursvagnar litt. L
med 1,22 m höga väggar och raka gavlar på
endast 5,64 m långt underrede med 3,28 m
axelavstånd. Nr 141-144 hade skruvbroms med
bromsarsäte. De fick vid SJ nr 7485-7494. Nr
167-170 var svängelvagnar litt. KN, dessutom
med låga väggar och trästolpar, på 7 ,0 m underrede med 3,05 m axelavstånd av hänsyn till
punktbelastning i mitten, och nr 170 hade skruvbroms med bromsarsäte. Den dubbla litteran

betydde att de även kunde
användas som N-vagnar utan
svängel. De fick vid SJ nr
7495-7498.
Av de gamla godsvagnarna
från HMMJ gick flera kvar
vid SJ med små ändringar
fram till 1933, och tio vagnar som på 1920-talet blivit
ombyggda till litt. Om med
rörstolpar och plåtlämmar
slopades inte förrän 1938. En
del av vagnarna blev kvar ytterligare några år som tjänstevagnar.
Under SJ-tiden har normal
Ängfinkan SJ 25241 F2, ursprungligen HMMJ, nyligen avställd i Alvesta
SJ-materiel använts, men
1935. Foto Nils Ah/berg..
man bör nämna att Nora
Bergslags järnväg 19531956 förstärkte ett trettiotal
korta stolpvagnar med rullager, nya axlar och i
lastning och bispår till brädgård och bruket vid
Nysmedjan.
vissa fall nya stag så att lastförmågan ökade från
Degeröns station (48 km) vid De Geersfors
20 till 26 ton, och satte in dem i trafiken från
Gullspång till Qvarnshammars järnverk vid
bruk, senare kallat Qvarnshammars järnverk,
Degerön med stålgöt, men denna trafik slutade
galvaniseringsverk, torvströfabrik och sågverk
med träkolslastning.
1972, och vagnarna som en tid haft tol vsiffriga
UIC-nummer återfick sin gamla NEJ-märkning.
Karls by station (55 km) vid Nordsjö kvarn och
grynverk, väg till Bona bruk.
Björka hållplats (61 km).
Motala
verkstad station (68 km) avsågs först
Trafikområdet
heta N yckelby och kallades därefter i några år
HMMJ utgick österut från SJ station i HallsMotala övre, med lokstall för fyra lok och ett
berg och svängde direkt söderut och uppför
kilometerlångt bispår till Motala Verkstad som
Skallerudsbergen i en ravin, gick sedan sina förvar ett av Sveriges största verkstadsföretag och
sta sextio kilometer i skogstrakter och därefter
även hade eget stålverk med tillverkning av räls
över slättens jordbruksbygder.
och hjulringar. Bispåret korsade Göta Kanal med
Åsbro station (11 km från Hallsberg).
en svängbro och slutade vid en hiss ned till
Lerbäcks hållplats, från 1884 station (17 km),
verkstadsområdet som låg vid Motala ström.
fick 1875 smalspårig förbindelse till Skyllbergs
Verkstaden flyttades på 1960-talet upp intill stabruk och Ljungås torvmosse för brukets transtionen.
porter, 1884 förlängd till Askersund med allmän
Motala station (69 km) med broar över Göta
persontrafik, senare även smalspåriga bruksspår
kanal och Motala ström fick 1915 smalspårstill Kårberg, Hjärtasjöns timmerupplag och
förbindelse till Linköping och kallades från
Rönneshytta såg.
1930-talet Motala C och från 1993 åter Motala,
Skyllberg, från 1884 Rönneshytta, station (20
även om detta formellt skedde först 1997.
km) vid Rönneshytta masugn med träkolsNorrstens hållplats (74 km) tillkom på 1920magasin, som tillhörde Skyllbergs bruk, med v~g
talet där landsvägen Motala-Vadstena korsas.
österut till Haddebo bruk och dess hytta vid
Fågelsta station (79 km) med smalspårig förSvaldre.
bindelse till Vadstena sedan 1874, med LinköMariedams station (30 km) vid Trehörnings
ping 1897.
hytta tillhörig Godegårds bruk. Träkolslastning,
Skänninge station (87 km) där Väderstadtackjärnsfabrik och torvströfabriker.
Skänninge-Bränninge järnväg korsade 1913.
Gode gårds station (42 km) med träkols-
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Lycketorps hållplats (92 km) tillkom 1901 på
SJ-tiden.
Mjölby station (96 km) på Östra stambanan
som öppnades två månader före HMMJ.

Efter förstatligandet kom trafiken att domineras av Motala och i viss mån Lerbäck, men framför allt av genomgående godstrafik från Hallsberg mot Nässjö och söderut. Ända till 1972 gick
som sagt dagliga transporter med stålgöt från
Gullspång till Degerön, och i Åsbro anlade SJ
ett slipersfaktori. Banan elektrifierades 1933,
fick fjärrblockering 1971 ochATC 1983. En ny
utfart åt sydväst från Hallsbergs godsbangård
öppnades 1960 med anslutning till gamla linjen
vid Skymossen för att undvika skarpa kurvor
genom Hallsbergs samhälle och Skallerudsravinen, och från 1986 går även persontrafiken
denna väg. Från 1971 stannar persontågen inte
vid andra mellanstationer än Motala, och går
bland annat sträckan Örebro-Mjölby-Linköping-N orrköping-Flen-Västerås.
Enligt Banverkets stomnätsplan är banan nu
den sydligaste delen av "Godsstråket genom
Bergslagen" Krylbo-Mjölby. Sträckan MjölbyDegerön skall gradvis byggas ut till dubbelspå-

rig, och första delsträckan Motala-Stenkullen
(Norrsten) blev klar hösten 1997. Andra delsträckan Degerön-Björka byggs nu som en helt
ny sträckning öster om gamla banan och väntas
bli klar under hösten 2000.

Litteratur
R.A.S. Abbott, The Fairlie Locomotive (1970)

C. Adelsköld, Lefnadsminnen ( 1901)
Betänkande ang. plan för enskilda
jernvägsbyggnader (1869 års järnvägskomrnitte)
0. Gasslander, Bank och industriellt genombrott (1956)
C.E. Johannesson, Sveriges Järnvägsstationer
(1926)
L. Kofoed, Danmarks, Norges og Sverrigs
Jernbaner (1884)
Motala Verkstad 1822-1922
C. Olofsson, Sveriges Järnvägar (1921)
Statens Järnvägar 1856-1906
Rallaren nr 7/1998
Stockholms rådstufvurätts handlingar
Stämpelbokför de svenskajernverken
Väg- och Vattenbyggnadskåren 1851-1901

Skänninge station 1998. Inga tåg stannar längre och plattformarna är
upprivna. Foto Erik Sundström.

G-vagnarna liknade SJ-vagnar
från 1860-talet, med små
spjälventiler och trädörrar.
K-vagnarna var korta stolpvagnar av N-typ med dubbel
tvärbalk och kort axelavstånd
för att tåla den koncentrerade
belastningen av svängeln.
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Börje Thoursie

Skredet vid Kyrkviken, ett 40-årsminne

Söder om Kramfors löper Ådalsbanan tätt intill
en utbuktning av Ångermanälven, Kyrkviken. Intill banan löper gamla landsvägen. Vid Kyrkviken ligger också Kramfors stads sop- och snötipp.
Det är natten mellan 3 och 4 februari 1949.
Klockan är ungefär halv tolv, nattsnälltåget 56
är på väg söderifrån, närmast mot Frånö.
Greger Berglund från Kramfors är också på
väg norrut, på moped. Plötslig lägger mopedmotorn av, och i den plötsliga stillheten hör
Greger andra ljud, våldsamma mullrande ljud.
Och så ser han hur en av järnvägens kontaktledningsstolpar börjar röra sig - den är på väg
ut mot älven. Bit för bit av banvallens slänt glider
ut mot det frusna vattnet.
Greger kämpar för att få igång moppen, hotar och ber, och lyckas, och gör en blixtfärd in
till Kramfors station - det är cirka en kilometer.
Han får tag i tågklareraren, säger andlöst: "Stoppa
snälltåget, banan har rasat i älven." Tågklareraren ringer Frånö - tåg 56 har ännu inte passerat,
det stoppas i Frånö. Faran är över. Man kan faktiskt säga "tack vare en moped som tillfälligt
stannade".
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Nästa morgon står vi på landremsan mellan
raset och älven och ser på eländet. Doktor Bror
Fellenius, vår expert på underjordiska rörelser
som flugit upp tidigare på morgonen, granskar
sår och glidytor i landskapet och berättar för oss
vilka krafter som varit i rörelse. Plötsligt slutar
han - stelnar till ett ögonblick, lyssnar - och så
kommer det med verklig kaserngårdssergeantröst SPRING FÖR HELVETE GRABBAR FÖR
NU KOMMER DET NÅGOT STORT.
Och vi sprang, och jag tror att hela naturen
sprang - Fellenius sade efteråt att det var cirka
4 miljoner ton som hade flyttat på sig. Men vi
kunde ju inte låta blir att då och då kasta en blick
bakåt; man får inte se jordskred så många gånger
i livet! Det var verkligen en fascinerande syn.
Landsväg och järnväg försvann. Kontaktledningsstolparna gled sakta ner i Kyrkvikens is,
vi såg stolparna sjunka som ubåtsperiskop på
väg mot okänt mål. Och Kramfors soptipps tusen tjocka råttor simmade för livet tills de förgicks under isen - "dränktes som råttor" fick
just då en belysning. Och kontaktledningar och
telekabel följde snällt med. Det är sällan man
känner sig så liten som inför en sådan här naturkatastrof - och så tacksam att ingen kom till
skada.
Ja, hur gick det sen med vår gamla Ådalsbana? Jo, nästa tåg passerade Kyrkviken den 14
april, cirka 30 meter längre upp mot berget och
på säkrare grund, och med skredvarningssystem
som talar om ifall jorden rör på sig igen. Man
kan ju inte alltid lita på en moped ...
Trafiken på banan var som sagt avbruten i tre
veckor. Fjärrtågen omleddes Sundsvall-ÅngeLångsele, och lokaltrafiken bussades. Alla var
vi glada att ingen hade skadats, och doktor
Fellenius, som disputerat på en avhandling om
jordskred men som aldrig fått se och höra ett
levande skred, var nog allra gladast.

Men tänk att jag fick tre bilder med min gamla Kodak - och till och med tre lyckade!
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Stig Svallhammar

När medborgarrätt hette pengar
Om en järnväg som aldrig byggdes och männen
bakom projektet

Infrastrukturens roll som avgörande faktor för
samhällets utveckling och tillväxt är en lika aktuell och debatterad fråga idag som för 120 år
sedan. Ändå är tillbakablickarna och jämförelserna mellan då och nu få.
Det har ofta anförts att transportinfrastrukturen bidragit till såväl den industriella som den
befolkningsmässiga tillväxten. Under 1800-talet fokuserades av naturliga skäl järnvägarna och
tillskrevs, i det närmaste ohämmat, en hävstångsverkan som få andra företeelser dittills givit
upphov till. Järnvägarna "skapade" städer, hette
det, och blickarna riktades mot den till synes
ohämmade tillväxten i samband med att järnvägar byggdes över nordamerikanska prärien.
Även i Europa fanns exempel på blomstrande
industriorter och blomstringen sammanföll i tiden med tillkomsten av järnvägar. Det är därför
inte märkligt att botemedlet för slumrande och
stagnerade bygder hette - järnväg. 1
I Sverige såg parlamentarikerna järnvägen
som ett effektivt regionalpolitiskt medel: Varför dra fram banorna utmed de gamla, "fungerande" kommunikationsstråken, när de kunde
göra större nytta genom att väcka liv i obygden? Denna lokaliseringspolitiska ådra fanns
förvisso som ett inslag i den svenska statliga
trafikpolitiken under 1860-talet, men skall för
den skull inte överdrivas. 2
I den tidiga förortsbildningen runt storstäderna förekom den spårburna trafiken - vare sig
det var fråga om järnväg eller spårväg- som en
omisskännlig ingrediens för stadens successiva
utbredning. Spårtrafiken var, med den då tillgängliga transportteknologien, en nödvändig
förutsättning för etableringen av förstäder på 515 km avstånd från stadskärnan eller mer. I vårt
1 Jfr Mikus 1966.
2 Jfr Ameen 1956, Ameen 1995.
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bistra klimat förmådde inte båttrafiken att upprätthålla regelbunden förbindelse mer än drygt
halva året. 3
Medan behovet av transportinfrastruktur förefaller uppenbart vid studiet av bebyggelsekonglomerationernas tillväxt är dess betydelse
för landsbygd och glesbygd mindre uppenbar:
Järnvägen tillskrevs egenskapen att bryta bygd
och vara orsaken bakom tillkomsten av nya samhällen, men redan i början av 1900-talet fanns
det forskare både inom och utom vårt land som
ifrågasatte järnvägens saliggörande verkan. 4
Den mest kände av de tidiga forskarna i vårt
land som vågade ifrågasätta förloppet var Eli
Heckscher. 5 Efter honom har många andra ifrågasatt järnvägens hävstångsverkan - kanske
hade utvecklingen gått framåt ändå genom en
utveckling av landsransporterna, en tes som fördes fram av den amerikanske forskaren Fogel
vid 1960-talets början. 6 Fogels forskning dömdes ut av samtiden, men renderade ett trettiotal
år senare i ett delat "Nobelpris" i ekonomi. Den
internationellt kände svenske kulturgeografen
Torsten Hägerstrand tillhörde också den skara
av samhällsforskare som en gång för alla ville
göra slut på sökandet efter kausalitet: Sådan
forskning var i det närmaste omöjlig i det moderna samhället beroende på komplexiteten. 7
Trots den allmänna "tillnyktringen" visavi järnvägars hävstångsverkan på ekonomin har vi på
senare år ändå kunnat se hur miljarder kronor
satsats på transportinfrastrukturen i syfte att
skapa positiva multiplikatoreffekter. Vi tycks
med andra ord inte helt ha frigjort oss från tron
på järnvägars och vägars förlösande egenskaper.
3
4
5
6
7

Jfr Sanne! - Svallhammar 1997.
Mikus 1966.
Heckscher 1907.
O 'Brien 1977.
Hägerstrand 1953; jfr även Godlund 1954.

Om vi blickar tillbaka på den svenska järnvägsutbyggnaden, som i ett internationellt perspektiv kom igång ganska sent, bör vi minnas
att Sverige industrialiserades närmare hundra år
efter Storbritannien. Före dess ansågs det inte
lönt att satsa på järnvägar i vårt fattiga och glesbefolkade land. Järnvägsdebatten kom i gång
och initiativtagarna förutspådde riskvilligt kapital från England för att bygga en järnväg mellan Stockholm och Göteborg. Rikets ständer
ansåg dock att detta förslag skulle bli farligt för
riket, eftersom den viktiga förbindelsen hamnade i händerna på utländska intressen. Bättre
vore att låta staten själv låna upp kapital i utlandet samt bygga och driva ett nät med huvudlinjer. Därefter kunde enskilda intressenter
tillåtas att bygga bibanor, om de så önskade. Staten förbehöll sig rätten till prövning och tillståndsgivning även för privatbanor, så kallad
koncessionsrätt.
Så kom det sig att Sverige fick ett nät med
statliga stambanor med rikshuvudstaden Stockholm som en av de naturliga slutpunkterna.
Stockholm var i mitten av 1800-talet landets
mest betydande industristad. Med stambanornas
hjälp skapades förbindelse med Göteborg,
Malmö och Christiania, sedermera även med
Norrland.

Stambanesatsningen
Grundvalen för den svenska järnvägspolitiken
slogs fast av 1853/54 års riksmöte, som beslutade att staten skulle stå för anläggandet och
driften av ett stambanenät. Resten av järnvägsbyggandet överläts åt enskilda initiativ, men med
staten som tillståndsgivare. Denna lösning av
järnvägsfrågan ter sig som en kompromiss mellan konservativa och liberala strömningar i rikspolitiken. 8 Vi bör vidare komma ihåg att de institutionella förutsättningarna för enskildajärnvägsföretag till stor del fanns redan innan riksdagsbeslu tet, exempelvis i form av 1844 års
aktiebolagslag. Denna kom att bli oumbärlig,
möjligen avgörande, för kapitalbildningsprocessen.9
Var stambanorna skulle dras fram blev föremål för särskilda utredningar. Akrells pragmatiska inställning, att huvudlinjerna skulle byg8 Oredsson 1969.
9 Nicander 1980.

gas där de viktiga landsvägarna gick fram, fick
vika för järnvägskommittens och Ericsons doktrin: Stambanorna skulle inte konkurrera med
andra transportslag, utan dras fram i andra korridorer. De skulle därmed också "bryta bygd" i
förgätna trakter. 10 Av försvarsskäl drogs stambanorna fram på betryggande avstånd från kusterna - fienden förväntades då som nu komma
österifrån och ett järnvägsnät med banor parallella med kusterna var allmänt sårbart och dessutom lätterövrat. 11
Med staten som garant tillkom ett relativt glest
stambanenät med Stockholm som nav och linjerna som krokiga ekrar ut till mest betydande
städerna inom riket och i broderlandet Norge:
Göteborg, Malmö, Uppsala och Christiania.
Andra viktiga platser undveks som en konsekvens av linjedragningens överordnande principer. Om vi kan tala om ett järnvägsnät, så var
detta grovmaskigt med enstaka kompletterande
privatbanor. En blick på kartan visar, att Sverige
långt in på 1860-talet uppvisade stora järnvägslösa områden, bland annat utmed östgöta- och
smålandskusterna. 12
Hur de olikajärnvägslinjerna skulle dras fram
blev föremål för långa och heta debatter i riksdagen. Striden kring östra stambanans sträckning genom Östergötland och Småland kom att
lamslå planerandet av sekundärbanenätet. Under 1860-talets senare del klarnade bilden av hur
statens järnvägsengagemang utföll i rumslig
bemärkelse. Vid denna tid hade attityden till statligt järnvägsbyggande och drift hårdnat och
Sverige gick för några år in i en "nyliberal" era,
med ett närmast lavinartat enskilt järnvägsbyggande.13 Idag, ett drygt sekel senare, frågar
vi oss vilka drivkrafter som låg bakom den
snabba tillkomsten av privatbanor.

"Det glada 70-talet" - visioner
om järnvägsbyggandets effekter
Det tycks sedan länge, åtminstone under de senaste hundra åren, ha funnits en stark tilltro till
transportinfrastrukturens saliggörande effekter.
Investeringar i järnvägar och vägar skulle be10 Ameen har lanserat termen "bryta bygd" för denna
lokaliseringspolitiska process.
11 Ameen 1956.
12 Ameen 1995.
13 Lilienberg 1923; Oredsson 1969; Svallhammar 1991
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fordra bygdens välstånd genom bättre transportmöjligheter. Detta är inte särskilt märkligt om
man studerar kommunala protokoll från 1860talet.14 Ibland betraktades transportmedlet rentav
som en lönsam investering i sig, vilken lämnade
god avkastning på satsat kapital. Låt oss för ett
ögonblick dröja kvar vid det förra argumentet
för en satsning på järnvägen: dess funktion som
motor i samhällsutvecklingen.

Citatet är hämtat ur ett brev skrivet av godsägaren Carl Theodor Ekenstam i Mogata socken,
några kilometer söder om Söderköping. Med
brevet, som gällde färska planer på en enskild
järnvägsförbindelse med Norrköping, sökte
Ekenstam övertyga vännen Fredrik Alexander
Funck i grannsocknen om nödvändigheten av
moderna transporter och hur dessa hade en tendens att vara självfinansierande. 15
Brevet är daterat i januari 1872 och i Sverige
rådde fortfarande högkonjunktur på grund av
fransk-tyska krigets härjningar. Den kraftiga
efterfrågan på järn- och trävaror ställde ökade
krav på moderna transporter mellan bruk och
hamnar. Trafikökningen på de befintliga järnvägarna hade varit god och flera järnvägs bolag
lämnade riklig utdelning till aktieägarna. Detta
är i korthet bakgrunden till den positiva anda
visavi järnvägsbyggande som rådde i början av
1870-talet. 16
Representationsreformen hade lett till att
Sverige 1865/66 fått en tvåkammarriksdag av
modernare snitt som ersättning för den gamla
ståndsrepresentationen. Den nya riksdagen hade
fått en tydligt slagsida åt det ekonomiskt-liberala hållet, vilket med tiden medförde en minskning av stödet till det statliga järnvägsbyggandet
till förmån för understöd av enskilda järnvägsprojekt. Praxis visade att de nya kommunallagar
som trätt i kraft i början av 1860-talet gav utrymme för kommunalt engagemang i enskilda
järnvägsföretag genom gemensam aktieteck-

ning. Att kommuner gavs möjlighet till deltagande i järnvägsprojekt berodde på att järnvägarna jämställdes med sådana allmännyttiga
projekt som vägbyggen. Tolkningen var dock
omstridd. 17
Mot bakgrund av de "allmännyttiga" aspekterna liksom den oomtvistade lönsamheten i
järnvägsföretagen, som den redovisades i den
officiella järnvägsstatistiken, tycktes risken för
kommunala eller enskilda satsningar i järnvägsföretag vara minimal. En järnväg medförde fördelar för samhället som helhet, men kanske
främst för näringslivet. Det tidiga 1870-talets
motto för järnvägsbyggande kan sammanfattas
i devisen: Allt att vinna, inget att förlora! Ekenstam var ingalunda ensam om sin tilltro till järnvägens hävstångsverkan på ekonomin - han
hade gott sällskap av järnvägsförespråkare både
inom och utom hemlänet.
I Kalmar län verkade Emil Key, som i egenskap av riksdagsman lyckades ställa sig ovanför de enskilda projekten och i allmänhet plädera för järnvägarns välgörande inverkan på
bygden. Med hjälp av den allmänna statistiken
över statliga och enskilda järnvägars resultat
försökte han också "bevisa" att järnvägsprojekten ofta kunde bli en god affär. Att få anhängare för denna uppfattning tycks inte ha varit
svårt: Betraktar vi det tidiga 1870-talets järnvägsstatistik finner vi att avkastningen var förhållandevis god. Bäst resultat, uttryckt som förhållandet mellan anläggningskostnad och trafikinkomst
- den så kallade avkomstprocenten - lämnades
runt 1870-71. Avkomstprocenten var för vissa
privatbanor spektakulär, upp emot 25 procent
eller mer. Det tycktes med andra ord vara lönsamt att bedriva järnvägsföretag. 18
Östergötlands län blev inte lottlöst i den statliga järnvägssatsningen, även om östra stambanan Katrineholm-Nässjö inte tillhörde de linjer som färdigställdes allra först. Linjens slutliga sträckning väster om sjön Sommen var kanske inte det av alla önskade läget. För invånarna
utmed smålandskusten innebar beslutet att anslutningsbanoma blev fem atio mil långa. Ändå
var beslutet välkommet, eftersom man nu på
allvar kunde planera för de nödvändiga sekundärbanorna.1 9

14 Jfr Svallhammar 1991.
15 Brev från Carl Ekenstarn till F.A. Funck, Stifts- och
landsbiblioteket, Linköping.
16 Ibid.

17 Svensson 1962; Oredsson 1969; Mellqvi st 1974.
18 Jfr Svallharnmar 1991.
19 Svallhammar 1991.

"Amerikanarna bygga järnvägar där varken person(al)- eller varutrafik äger rum,
och följden blir att allt ganska hastigt
kommer i blomstring."
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SÖDERKÖPINO. JÅRNVÅOSST ATJONEN.

Söderköping fick inte järnväg genom det i artikeln beskrivna projektet, utan först 1893. Här
Söderköpings gamla station som låg vid ån. Sveriges lärnvägsmuseum

I huvudet på en gammal
kanalbyggare
Statens initiativ räckte ändå inte för att tillgodose transportbehovet. För att komplettera det
grovmaskiga stambanenätet lämnades, precis
som tanken var, utrymme för enskilda initiativ.
Det är intressant att notera, att initiativet till
järnvägsfrågans lösning i sydöstra Östergötland
utgick från en person, vars ålder och profession
kanske inte i första hand förknippas med visionära järnvägsprojekt: Carl Theodor Ekenstam.
Han föddes 1798, gjorde karriär som väg- och
vattenbyggare vid Göta kanal under Baltzar von
Platens ledning och drog sig sedermera tillbaka
med major mecanicus grad. Något år efter giftermålet med Charlotta Wilhelmina Westerberg
fick han efter svärfaderns död som disponent ta
över ansvaret för Gusums bruk i Ringarums
socken, på gränsen till Kalmar läns nordligaste
spets. Ekenstam kom att verka som industriledare vid Gusum fram till 1845 och bidrog som
idealist och renlevnadsman till en omfattande
social uppryckning i Gusum. Carl Ekenstam
drog sig som 4 7-åring tillbaka som godsägare

på Hösterums säteri i Mogata socken, söder om
Söderköping. 20
Söderköping var vid 1870-talets början en
slumrande idyll, en småstad vid foten av det
mäktiga Ramunderberget och med Göta kanal
som viktig länk med omvärlden. Trots att Carl
Ekenstam trätt tillbaka från sin tidigare yrkesverksamhet som industriman kunde han inte frigöra sig från tanken att bygdens utveckling riskerade att stagnera om den inte höll jämna steg
med vad som skedde på andra håll i länet.

"Med undantag endast för Söderköping
hava alla Östergötlands städer antingen
redan järnväg eller livlig omtanke att
skaffa sig sådan."21
Citatet är hämtat ur det tidigare nämnda brevet
från den då 74-årige Carl Ekens tam till gudsonen
Fredrik Alexander Funck, som i egenskap av
godsägare och ledande riksdagsman haft betydelse för ortens utveckling, om vi får tro brev20 Hildebrand 1950.
21 Korrespondens i Hösterumsarkivet, Stifts- och landsbiblioteket, Linköping.
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Norrköping var en av utgångspunkterna på Östra stambanan i diskussionerna om järnväg till södra Östergötland. Sveriges Järnvägsmuseum.

skrivaren. Brevet är skrivet i en personlig och
förtrolig ton och det är uppenbart att Ekenstam
ville väcka den inflytelserika vännens intresse
för hjärtefrågan - den lokala järnvägsfrågans
lösning. Funck var i många avseenden en lämplig person att få in i diskussionen. Han var en av
samtidens tyngre rikspolitiker och hade som ledamot av statsutskottet goda kunskaper i hur lokala järnvägsprojekt bemöttes på riksplanet. 22
Funck svarade omedelbart på Ekenstams brev.
Han hade också umgåtts med planer på en järnväg Söderköping-Norrköping och även diskuterat frågan med andra personer, men iden hade
inte fallit alla i smaken. Det största problemet
var de höga anläggningskostnaderna. Funcks
lärdomar av arbetet i 1869 års järnvägskommitte
var att staten inte stödde lokala järnvägsprojekt.
Räknade man med statsbidrag måste järnvägsförslaget vara till nytta för riket, dvs ha regionala eller riksangelägna trafikuppgifter. Av allt
att döma fungerade Carl Ekenstam under den
första tiden somjärnvägsprojektets motor. Eken-

stam tycks ha tagit intryck av Funcks förslag att
satsa på ett projekt som kunde tillgodose fler
intressenter än de lokala i och kring Söderköping
och det var förmodligen i den andan som förslaget om en nästan tjugo mil lång järnväg,
"kustbanan" mellan Norrköping och Hultsfred,
föddes. 23
Händelserna i Söderköpings stadsfullmäktige
vid denna tid kan knappast ses som isolerade
från Ekenstams agitation. Hur trådarna löper
från Ekenstam till de olika aktörerna runt om i
bygden är inte helt klarlagt. Av den bevarade
korrespondensen framgår dock att han hade
kontakter med stadsfullmäktiges ordförande,
privinsialläkaren Böttiger, liksom brukspatronen
Balzar de Mare i Tjust. Ekenstam tycks ha agerat för att få inflytelserika personer i såväl Östergötland som Småland att stötta "kustbanan"
framför att lita till hjälp utifrån. Uppenbarligen
hade intressenterna bakom järnvägen VästervikLinköping försökt mobilisera all kraft bakom
sitt järnvägsförslag och önskat en uppslutning

22 Ferb 1931.

23 Korrespondens i Hösterumsarkivet, Stifts- och landsbiblioteket, Linköping.
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även av befolkningen i den planerade banans
periferi. Dessa tycks i sin tur ha givit löften om
att göra vad de kunde för en bana från Söderköping åt Norrköping till. Bakom de fagra löftena om gentjänster vilade, enligt Ekenstam,
svek:
"Men om det lyckas dem att få ... förstnämnda väg
fulltecknad, så komma de helt säkert att undskylla
sig med att icke förmå sig göra något för vår väg, ty
länet har då redan uppoffrat allt vad det kan för
jemvägar. Deras löfte nu är således blott en snara för
att få oss att vara overksamma. De äro grufligen rädda
för, att våra åsikter spridas innan de hinna få sin teckning gjord."

Man kunde således, enligt Ekenstams uppfattning, inte lita på bolagsmännens alltigenom goda
avsikter och därför vore det på sin plats att allmänheten fick reda på att det fanns ett alternativt järnvägsförslag för att kunna ställa dem mot
varandra och komma fram till vilket som var
mest fördelaktigt.
"Ledsamt är likväl, att man därmed stöter sig med ett
mäktigt parti, men detta få vi i alla fall emot oss ifall
Westervik-Linköpingsvägen blir av." 24

Vilket "parti" man löpte risken att stöta sig med
oavsett handlingslinje kan diskuteras, men med
största sannolikhet avses baron Axel Adelswärd
på Adelsnäs och dennes lierade på båda sidor om
länsgränsen. Adelswärd hade på baroniet och
kopparverkets vägnar arbetat för en jämvägsförbindelse mellan Åtvidaberg och kusten respektive
Östra stambanan. Det fanns med andra ord risk
för att Söderköpings stad kunde hamna på kollisionskurs med mäktiga intressen i länet om man
inte agerade med största försiktighet i jämvägsfrågan. Möjligen tvekade stadsfullmäktiges ordförande därför in i det längsta att ta upp frågan
inför stadsfullmäktige och kanske var det därför
som ärendet senare kom att framläggas inför stadsfullmäktige av en mindre bemärkt medborgare.
Järnvägsfrågan kom upp på stadsfullmäktiges
bord vid ett sammanträde i januari 1873 genom
en proposition av ledamoten C.W. Sjöling. Målarmästare Sjöling betraktade sig inte som någon affärsman, men menade att han
"likväl icke kunde underlåta stadsfullmäktige att taga
till övervägande, om det för staden och orten härom24 lbid.

kring kunde vara nyttigt, att en järnbana härifrån bleve
anlagd för beredande av jämvägskommunikation med
Norrköping."

Sjöling ville att staden skulle anslå a~!männa
medel till en järnvägsundersökning. Arendet
bordlades och togs upp på nytt i slutet av samma
månad. Att en järnväg skulle vara nyttig förstaden ansågs självklart, men frågan om bidrag till
en undersökning kunde inte avgöras i brist på
substans. Ryktesvis sade sig ordföranden känna
till tre förslag: En järnväg mellan Norrköping
och Söderköping, en från Östra stambanan vid
Gistad över Söderköping till lastageplatsen Mem
vid Bråviken och en järnväg Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik och vidare söderut. Stadsfullmäktige borde, enligt ordföranden, tillsätta
en kommitte för att utreda frågan ytterligare.
Bland dem som yttrade sig i fullmäktigedebatten
märktes rektor Widegren, som ansåg att staden
handlade klokast genom att inte fundera på någon järnvägsanläggning. Ledamöterna var splittrade, några offervilliga andra mer försiktiga.
Järnvägsfrågan betraktades av vissa som en
ödesfråga, men det fanns också de som inte verkade tillmäta den någon större betydelse. Kanske var kanalförbindelsen fullt tillräcklig förstadens behov? Varför skulle staden i så fall engagera sig i ett järnvägsprojekt?25

Varför järnväg?
Ekenstam, som ville vinna opinion för "kustbanan", samlade argument och gav ut skrifter
om järnvägens förträfflighet. Argumenten för en
järnväg mellan Söderköping och stambanan var
avgörande. Visserligen hade staden, genom sitt
läge vid Slätbaken och Göta kanal, goda vattenkommunikationer, "men halva året äro vi, så att
säga, infrusna", som Ekenstam uttryckte det.
Ekenstams erfarenhet som kanalbyggare och
industriman avspeglas tydligt i korrespondensen
med Funck. Så beskriver Ekenstam exempelvis
detaljerat transporterna av varor från Söderköping
till marknadsdagama i Norrköping.
"Söderköping är nu den enda stad i Östergötland som
är i saknad av jemväg, och jag har i betraktande av
den stora fördel dessa våra grannstäder i åtnjutande
av genom den jämvägskommunikation de nu hava,
25 Stadsfullmäktiges protokoll, Söderköpings kommunarkiv.
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kommit till den övertygelse, att om Söderköping icke
får förbindelse med det stora järnvägsnätet, dess tillbakagående är oundvikligt och vi befinna oss inom
några år i saknad av all industriell verksamhet härstädes; ty ingen med förmåga att driva ett yrke, nedsätter sig på en plats som är i avsaknad av de fördelar
andra platser äga."

Kanalen var således inte tillräcklig för transportbehovet och för att locka nya näringsidkare till
trakten. När det gällde järnvägens sträckning
kunde man, enligt Ekenstam, tänka sig olika
alternativ. Kanske borde den tilltänktajärnvägsförbindelsen dras fram över Eksund in till Norrköping, med andra ord i stambanans sträckning,
för att underlätta passagen av Motala ström.
Alternativet, en sträckning rakt genom Norrköpings stad, var möjligen för svår att genomföra av olika skäl.
Redan under våren 1873 hade Ekenstam slagit fast riktlinjerna för sitt mer ambitiösa "kustbaneprojekt" än den tidigare skisserade bibanan
mellan Norrköping och Söderköping. Till saken
hör att det konkurrerande järnvägsprojektet i
grannskapet, den av Adelswärd stödda banan
mellan Linköping och Västervik, brottades med
ekonomiska svårigheter. Därmed fanns med ens
goda förutsättningar för ett nytt järnvägsförslag
mellan Östergötland och Småland. Ekenstam
grep tillfället och lät trycka ett "upprop" kring
det egna järnvägsförslaget och kallade till allmänt järnvägsmöte.

Järnvägsmötet i Söderköping
Det stora järnvägsmötet hölls på rådhuset i
Söderköping den 3 april 1873 och behandlade i
huvudsak ett förslag om en järnväg från Norrköping över Söderköping och Valdemarsvik och
vidare söderut. Ekenstams argument för projektets ekonomiska förutsättningar har behandlats
relativt utförligt i ett annat sammanhang, 26 och
vi kan därför nöja oss med att närmare betrakta
argumenten, som de fördes fram i den skrift
Ekenstam lät trycka och distribuera inför det
första järnvägsmötet i Söderköping den 3 april
1873. Skriften är uppdelad i tre delar, varav den
första handlar om banans nytta för bygden. I
pamfletten argumenterar Ekenstam för banans
behov enligt följande:
26 I Svallhammar 1991.
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"Man invänder vanligen att denna järnväg, som alltjämt skulle icke betydligt avlägsnas från kusten, är
föga behövlig, enär sjöfarten uppfyller kommunikationsbehoven, samt att en sådan bana sålunda ingalunda kan bära sig."

Under sin tid som bruksdisponent på Gusum
hade Ekens tam noterat en betydande landsvägstrafik på kustvägen från Norrköping nedåt
Kalmargränsen även under tider på året, då vikarna låg öppna. "Östra kustvägen", som Ekenstam kallade den, hade före stambanornas tillkomst räknats som den tredje i ordningen av
landets mest trafikerade landsvägar. Persontrafiken på landsvägen var, enligt Ekenstam,
ständigt ganska livlig. Visst var det sant att transporterna fortfarande i huvudsak gick sjövägen
och att vägnätet därför sedan urminnes tider fått
en riktning från inland till kust i väst-östlig riktning. Men just därför var det, enligt Ekenstam,
särskilt önskvärt för kustorterna i Östergötlands
och Kalmar län att man fick en järnväg som band
samman dessa vägar och åtminstone halva året
anförtroddes sjöfartens transporter. Erfarenheten
från utlandet visade att när både sjö- och järnvägstrafik fanns att tillgå föredrog trafikanterna
järnvägen. I England hade järnvägar byggts nära
och intill både kanaler och kuster, trots att vattnet där var isfritt året om. I Sverige hade man
konstaterat att trafiken på järnvägarna visat oväntat gott resultat, trots att varken kanal- eller kustsjöfarten blivit obehövlig eller minskat särskilt.
Erfarenheten från andra länder visade att kustbanor gav god avkastning även då kusterna var
isfria året om. Därför var det, enligt Ekenstam,
berättigat att antaga att den föreslagna banan
skulle bära sig särskilt väl, eftersom kölden i
förening med den grunda och breda skärgården
stängde havskusten halva året.
"Jembanan skulle med visshet bliva en ny pulsåder
för Östergötlands största och Sveriges tredje stad visserligen icke av alldeles så stor betydenhet, som
den nyss anlagda från Linköpingsorten, men ej långt
därifrån. Helt säkert skall Norrköpings upplysta och
rika samhälle icke lämna ett sådant företag utan avseende."

Om "kustbanan" byggdes fanns det heller inte
behov av järnvägar i den nordväst-sydostliga
korridoren. Konkurrenten Linköping-Västervik
skulle därför inte längre behövas och projeket
kunde med fördel läggas ned:

För attt undvika de karga trakterna kring Oskarshamn ville Ekenstam låta sin bana få sydlig ändpunkt i
Hultsfred. Sveriges Järnvägsmuseum.

"En viktig erinran är också, att den nu föreslagna järnvägen skulle göra åtskilliga andra tilltänkta järnvägar
obehövliga, t.ex. vägen från Västervik till Linköping,
helst denna kanske i de flesta fall skulle bliva en icke
ringa krokväg, och sålunda föranleda större transportkostnad än som skulle behövas på den nu ifrågasatta
järnvägen."27

Med denna formulering är det inte märkligt att
intressena kring detta äldre järnvägsprojekt kom
att uppfatta "kustbanan" som ett verkligt hot och
en orättfärdighet.

En mans verk - eller
industrikapitalets konspiration
Mycket talar för att Ekenstam från början drev
"kustbaneprojektet" helt ensam. Ett bevis för att
det var Ekenstam själv som stod bakom uppropet är det faktum att de senare så betydelsefulla
personerna runt projektet befann sig i Stockholm
för att deltaga i det pågående riksmötet. I ett
brev från Frederik Alexander Funck till Carl
Ekenstam konstateras följande:
27 Ekenstam 1873.

"Jag har haft nöjet att mottaga Ditt ärade brev och
det intressanta anförandet, som delgives Ekman och
de Mare. Det är omöjligt för någon av oss att komma
till sammanträdet, ty de gemensamma voteringarna
den 2 dennes få ej försummas." 28

Ekenstam drev således frågan helt själv projektet fram till att en interimsstyrelse tillsattes 1873
och fungerade därefter som lokal agitator på
hemmaplan. Bevarade räkenskaper visar att han
med egna medel bekostade tryckningen av de
pamfletter som delades ut respektive kunde köpas i bokhandeln. 29
"Att den ifrågavarande orten genom sin folkrikhet
och sin bördighet verkligen står högt är allmänt känt.
Kusttrakter äro, och hava också från ålder varit, särdeles folkrika, där jorden är bördig. Också är den s.k.
Kalmarevägen rikets tredje landsväg. Vad åter angår
såväl industri som handel, behöva vi blott nämna
Norrköping, Finspong, Söderköping (där Göta kanal
och en talrikt besökt vattenkuranstalt träffas), Mem,
Hälla, Nartorps gruvor, Borkhults bruk, Gusums bruk,
Valdemarsviks köping, Eds bruk, Stenbo gruvor,
28 Korrespondens i Hösterumsarkivet, Stifts- och Iandsbiblioteket, Linköping.
29 Ekenstam 1873, 1874a och 1874b.
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Överums bruk, Gamlebys köping, Almviks köping,
Västervik, Gunnebo bruk, Ank:arsrums bruk, Falsterbos bruk, Toverums bruk, Storebros bruk, Oskarshamn samt tillträdet till stambanan i närheten av Nässjö och Jönköping. Därjämte påminnes om den mängd
goda vattenfall som i synnerhet Kalmar län (att ej
nämna Norrköping) har inom sig, och varav större
delen nu begagnas till obetydliga kvarnar, stampar
och dylikt."

Som om inte den nyss återgivna beskrivningen
skulle vara tillräckligt övertygande, tillägger
Carl Ekenstam, som ett konstaterande, att:
"Vår ifrågavarande privata stambana (NorrköpingHultsfredsbanan; för:fs anm) framgår, såsom förut
är nämnt, ingenstädes genom någon vanlottad ort,
såsom Statens stambanor likväl så ofta nödgats göra,
t.ex. över hela det höglänta Småland. Den enda något vanlottade orten i trakten av vår bana, är belägen
i närheten av Oskarshamn, men just därföre viker
banan av mera västligt, undvikande alldeles nämnde
trakt, för att sammanträffa med Oskarshamns järnväg först vid Hultsfreds station." 30

Det är tydligt att Ekenstam i sina beräkningar
gjort allt för att få en sträckning som kunde tillgodose så många intressenter som möjligt. Järnvägsprojektet såg med andra ord ut som de flesta
enskilda järnvägsskisser från denna tid. Det
byggde på uppgifter om och uppskattningar av
ett faktiskt transportbehov och kom därför att
mer likna Akrells utkast än Ericsons. Det senare, med dess "bryta bygd-princip" 31 får snarast indirekt kritik i citatet ovan.
Om man granskar Ekenstams planer i detalj
konsteras snart att den verbala beskrivningen av
banans trafikområde inte riktigt motsvarades av
den av "avståndsfriktionen" tyngda verkligheten. Avstånden mellan den tilltänkta huvudlinjen
sträckning och några av de viktigaste stödjepunkterna - industrierna - blev i realiteten ganska långt. Även om Ekenstams förslag inte vann
gillande hos alla industriidkare och godsägare
skaffade han sig snabbt stöd för planerna hos
mäktiga representanter för näringslivet. Av ett
brev till brukspatron Balzar de Mare d.ä., ägare
till bland annat Eds, Ankarsrums och Toverums
järnbruk samt flera säterier i norra Kalmar län
och även kallad "Tjustkungen", framgår följande:

30 Ekens tam 1874a.
31 Jfr Ameen 1995.
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"Månne icke det är sannolikt, herr brukspatron, att
regeringen och riksdagen skola mer intressera sig för
kustjärnvägen än för vägen mellan Westervik och
Linköping, synnerligast emedan den förstnämnde har
stort företräde i militärt hänseende?"3 2

Det gällde att förankra tankarna väl och sannolikt fanns förslaget väl insjunket i medvetandet
hos bruksägarna de Mare vid tidpunkten för
bolagsbildandet, även om familjen i detta sammanhang kom att företrädas av Balzar de Mares
äldste son, Gustaf de Mare.
Resultatet av järnvägsmötet i Söderköping var
att en interimsstyrelse tillsattes. Till ledamöter
utsågs Fredrik Alexander Funck, bruksägarna
Carl Ekman och Gustaf de Mare, stadsfullmäktiges i Söderköping ordförande, provinsialläkaren Gustaf Böttiger samt grosshandlaren
Sven Petter Forsberg, en av huvudägarna till
Gusums bruk. Vi kan notera att samtliga styrelseledamöter utom de Mare hörde hemma på östgötasidan. 33
Interimsstyrelsen gick med kraft in för sin
uppgift och redan i juni 1873 sändes en skrivelse ut med begäran om bidrag till järnvägsundersökningen, som kostnadsberäknats till 750
riksdaler rmt per banrnil.3 4 Medel till en första
undersökning samlades in ochjärnvägsbyggaren
Oscar Kamph fick till uppgift att staka ut och
kostnadsberäkna en smalspårig bana på sträckan
Norrköping-Hultsfred. Järnvägen skulle byggas
med spårvidden tre svenska fot och med sin
sträckning beröra "sådana punkter där en livligare trafik var att påräkna". 35

Initiativet utanför bygden
Hösten 1873, långt innan Kamph avslutat sin
undersökning, ansökte Funck, Ekman och de
Mare hos Kongl. Maj:t om koncession för järnvägen. Banbygget skulle, enligt de sökande,
igångsättas under 1875 och vara slutfört före
utgången av 1881. Koncession beviljades i strid
med många regler och emot den statliga kontrollmyndighetens, Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, rekommendationer. Myndigheten hade
32 Korrespondens i Hösterumsarkivet, Stifts- och landsbiblioteket, Linköping.
33 Svallharnmar 1991.
34 Myntslaget riksdaler riksmynt blev sedermera kronor
och denna benämning används i det följande.
35 Svallhamrnar 1991.

lfade P,,r?jeke~förv_erkl!gats s~ kunde stationerna, på grund av Carl Ekmans stora inflytande, ha sett ut som på
hans 1arnvag Fmspang-Palsboda. Hjortkvarna station år 1900. NÖJ lok nr 5 eller 6. Samling Stig Nyberg.

bland annat påpekat att det sedvanliga ritningsunderlaget saknades. 36
Ganska tidigt utkristalliserades brukspatronen
Carl Ekman som projektets primus motor. Att
personerna bakom koncessionsansökan inte var
vilka som helst framgår av den märkliga handläggningen av ärendet. Inom loppet av två
veckor hade de sökande fått sin koncession utan
ett komplett underlag. Regeringen körde över
sitt fackorgan och lämnade klartecken. Genom
att projektet fick koncession kunde man på ett
~ffektivt sätt blockera ett konkurrerande projekt,
Järnvägen Västervik-Linköping.
Varför engagerade sig Carl Ekman och Gustaf de Mare i jämvägsfrågan? Svaret kan sökas
i deras gemensamma industriella intressen. Finspångs och Ankarsrums bruk tillhörde det som
idag kallas försvarsindustrin. I Finspång tillverkades gjutjärnskanoner till den svenska krigsmakten, medan Ankarsrums bruk försåg dem
med projektiler. Som industriidkare hade EkI?an och de Mare gemensamma gruvintressen i
~sterg~tland och båda ville med järnvägen utvidga sma träkolsomland och samtidigt skapa
goda in- och uttransporter över Östersjöhamn.
För de Mares del stod enda möjligheten tilljärn:äg att_ s~ka i samarbete med andra, mäktiga
mdustnahster med gemensamma värderingar 36 Svallhammar a.a.

särskilt som industriidkarna i norra Tjust och i
A~vjd drog åt ett annat håll med sina projekt. FarmlJen de Mare hade i Ekman en mäktig partner.
0

Ärelysten industrialist pådrivare
Carl Edward Ekman kom till Finspång 1848 som
bruksförvaltare, 23 år gammal. Ekman härstammade från en handelssläkt i Göteborg och
branschkunskaperna hade han förvärvat vid
släktens anläggningar i Värmland, där han utvecklats till driven tekniker och organisatör. Carl
Ekmans position förstärktes med åren och redan 1856 var han ägare till Finspångs bruk. Under ny regim väcktes bruket ur sin slumrande
tillvaro: Lancashiresmide infördes, landets första valsverk kom till och jämvägsräls blev en
ny artikel i brukets sortiment. Carl Ekman förstärkte sitt imperium genom förvärv av flera
n:rrbelägnajämbruk och anlade pappersbruk och
sagverk. De nya verksamheterna till trots fortsatte den traditionella produktionen - Finspongs
bruk hade sedan stormaktstiden ett grundmurat
rykte som kanontillverkare, en verksamhet som
förblev den viktigaste. 37
Carl Ekman fick med tiden erfarenhet av enskilt jämvägsbyggande. En hjärtefråga för ho37 Fahlström 1950; Malmberg 1983 .
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nom var tillkomsten av Pålsboda-Finspongs
Jernväg (PFJ). Finspångs bruk hade sedan 1850talet betjänats av ett komplicerat transportsystem. Betydande delar av in- och uttransporterna gick över Norrköpings hamn. Förbindelsen
mellan hamnen och industrianläggningarna upprätthölls genom en hästbana NorrköpingFiskeby, där omlastning till sjötransporter ägde
rum. Trafiken på hästbanan pågick fram till att
Östra stambanans sträckning Norrköping-Linköping öppnades för trafik. 3s
När Västra stambanan Stockholm-Göteborg
färdigställts väckte Carl Ekman 1870 förslag om
en anslutande järnväg från Pålsboda station till
bruksorten Finspång. Banan skulle dras fram så
att den gav industrierna i Finspångs bergslag
förbindelse med stambanan och därmed såväl
utländska som inhemska marknader. Återigen
fördes järnvägen fram som en möjlighet till allmän uppryckning i bygden, inte bara för industrin. Fortransporten av insatsvaror och färdiga
produkter tog, enligt Ekman, alltför mycket kraft
av bondebefolkningen. Bönderna borde hellre
ägna sig åt att förbättra jordbruket än att "förspilla dyrbar tid samt gödsel på landsvägarna".
Pålsboda-Finspångsbanan hade blivit föremål
för en första undersökning av den legendariske
järnvägsingenjören Claes Adelsköld, som dock
tycks ha gjort en alldeles för optimistisk kalkyl.
Denna reviderades snart av ingenjören Oscar
Kamph, som antogs som byggnadschef. Kamph
hade tidigare tjänstgjort vid stambanebyggandet
och tillträdde, när PFJ stod färdig, tjänsten som
banans trafikchef. Att Oscar Kamph åtnjöt ett
stort förtroende hos sin styrelseordförande, Carl
Ekman, avspeglas i den spridda skriftväxlingen
mellan de båda, vilken avslöjar en saklig och
rättfram ton. Det är därför naturligt att uppdraget om en järnvägsundersökning för den föreslagna banan Norrköping-Hultsfred gick till
Kamph. 39

Kamphs förslag till järnväg
Norrköping-Hultsfred
Att bygga en järnväg Norrköping-Hultsfred
skulle, enligt Kamph, inte bli någon lätt uppgift. I förslaget, som presenterades efter några
månaders arbete, konstateras följande:
38 Bodstedt 1945.
39 Spridda handlingar i Riksarkivets jämvägsarkiv.
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Oscar Kamph. Sveriges Järnvägsmuseum.

Banan skulle enligt förslaget utgå från Norrköpings hamn och bangård och därifrån vidare
till Fiskeby och Söderköping. Därefter skulle
den dras fram söderut i närheten av sjön Yxningen, Gusums bruk och Valdemarsvik till
Gamleby köping. Från Gamleby skulle huvudlinjen gå till Almvik och därifrån vidare i sydvästlig riktning till Ankarsrum för att slutligen
nå Hultsfred station vid Nässjö-Oskarshamnsbanan. Huvudlinjen skulle kompletteras med
flera bibanor: en till Nartorps gruvor, en till sjön
Vindomen, en via Eds bruk till Storsjön, en annan till Verkebäck och Gunnebo bruk, samt en
bibana till sjön Yxern. För huvudlinjen hade
dessutom alternativa sträckningar tagits fram för
den nordligaste och den sydligaste delen. I norr
kunde banans anslutning möjligen ske vid Eksund i stället för Fiskeby och i söder fanns ett
sydligare sträckningsalternativ från Ankarsrum
över Hjorted och Väderum till Hultsfred.
Vilken sträckning som än valdes var de naturgivna förutsättningarna för järnvägsbyggande
besvärliga. Kamph skriver:

"Terrängen, varpå banan skulle komma att framgå, är
i allmänhet, med undantag af de första milen genom
Östergötland, mycket kuperad, utan reguliera dalgångar
i banans huvudrikning, varigenom vattendelame måste
öfverstigas och arbetsqvantiteterna blifva betydliga på
samma gång som branta lutningar och skarpa kurfvor
ej kunna undvikas."

Banan skulle av kostnadsskäl byggas smalspårig av i princip samma standard som PålsbodaFinspångsbanan, men han ansåg det inte rimligt att ytterligare minska kurvradier och öka
stigningar för att sänka anläggningskostnaden,
eftersom resultatet ofelbart skulle slå tillbaka på
banans kapacitet, driftkostnader och driftsäkerhet - den var ju ändå tänkt att hålla en sådan
standard att genomgående person- och posttåg
skulle kunna framföras med 30 km/h. 40 Persontrafiken skulle, enligt Kamph, utan tvekan, att
bli betydande och en teknisk nedrustning för att
ytterligare sänka anläggningskostnaden var därför inte att rekommendera. Detta hade han gjort
på annat sätt, genom att nästa samtliga stationshus i förslaget skulle byggas i trä, likaså broöverbyggnaderna med undantag för svängbron
över Göta kanal vid Söderköping och de två
broarna över Långsjön, söder om Ankarsrum.
Anledningen till den extra vaksamheten på kostnaderna var de höga arbetskostnads- och materialpriser som rådde under den pågående högkonjunkturen.
Kostnaden för den rullande materiel som
skulle trafikera banan schablonberäknades till
kr 50 000:- per banmil och de administrativa
kostnaderna för projektets genomförande beräknades av Kamph till 10 procent på anläggningskostnaden. 41 Sammantaget skulle kostnaderna
för de olika delsträckorna belöpa sig till följande:

Kostnaden för att anlägga huvudlinjen skulle
alltså uppgå till i runda tal 7 ,5 miljoner kronor,
vilket gav en genomsnittlig byggkostnad om cirka
435 000 kronor per banmil inklusive rullande materiel. Med bibanor skulle räkningen sluta på närmare 8,3 miljoner kronor. Valde man Eksund
som anslutningsplats vid stambanan, minskade
anläggningskostnaden med cirka 260 000 kronor och valdes den sydligare sträckningen över
Hjorted ökade kostnaden med 110 000 kronor.
Koncentrerar vi oss på förhållandena på östgötasidan kan noteras, att en järnväg NorrköpingSöderköping skulle kosta i runda tal en miljon
kronor, samt ytterligare drygt 1,5 miljoner fram
till Valdemarsvik vid Smålandsgränsen. Östgötarnas bidrag till projektet skulle därmed uppgå
till cirka 2,5 miljoner kronor, bibanorna oräknade.
Om en tredjedel av kostnaden skulle täckas genom aktieteckning, skulle denna behöva uppgå
till sammanlagt cirka 800 a 900 000 kronor.

Irritation över sträckningen
Carl Ekman tog i ett tidigt skede kontroll över
interimsstyrelsen för den föreslagna järnvägen.
Den av Kamph skisserade sträckningen genom
Östergötland och Småland överensstämde väl
med industriintressenas och handelns önskemål,
vilket också indirekt var en förutsättning för projektet. Koncessionsinnehavarna Ekman och de
Mare hamnade, med Oscar Kamphs hjälp, på
sina håll dock ganska långt från Ekenstams ursprungliga sträckningsförslag, vilket väckte irritation i bygderna. Anmärkningsvärt nog kom
svidande kritik från en av dem, som funnits med
i projektet från ett tidigt stadium, Knut Wilhelm
Hammarskjöld på Väderum i Tuna socken:

Tabell 1. Anläggningskostnad för huvudlinjen NorrköpingHultsfred enligt Kamphs huvudförslag 1874

40 Minsta kurvradie på huvudlinjen fastställdes till 800 fot
(238 m) och största stigning
1: 60 (17 promille) ; för
bibanorna var motsvarande
värden 500 fot (149 m) respektive 1:40 (25 promille).
41 Det rör sig här om en gammal
svensk mil, något längre än
den nuvarande ; jfr Svallhammar 1991.

Sträcka, mil
Bandel
0,66
Norrköping-Skälv
1,74
Skälv-Söderköping
4,01
Söderköping-Valdemarsvik
4,06
Valdemarsvik-Gamleby
0,68
Gamleby-Almvik
1,18
Almvik-Fårhult
0,82
Fårhult-Ankarsrum
Ankarsrum-Fjälster-Hultsfred
-1,21
17,06
Summa

Anläggningskostnad, kr
372 695
629 080
1 568 766
1 835 096
274 511
540 571
468 321
1 761 777
7 423 817

Jfr Svallhammar 1991
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•

Större ort

o Mindre ort
1111 Viktigare industri
cf Järngruva

9

Koppargruva

Järnvägsnätet i Östergötland och norra Småland omkring 1875. Redan byggda järnvägar markeras med
tunnare linjer, projekterade eller föreslagna järnvägar med tjockare. Ur Stig Svallhammar, "The District
Moot and the Private Railway Projects", Geografiska Annaler, 1989.
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"Vid sammanträdet i Söderköping förutsade jag, att
teckningen inom Tuna socken skulle bli ringa och
kan utgången ej bli annorlunda, när en vägs naturliga riktning skall ändras för att befordra en persons
enskilda intressen, som äro mycket utpräglade, genom banans sträckning genom norra Kalmar län."42

Den hårda kritiken riktades direkt till Carl Ekman och återfinnes på den missivskrivelse som
åtföljde de kommunvisa teckningslistorna, vilka
sändes till interimsstyrelsens ordförande i Finspång. Den person, mot vilken kritiken riktas
är brukspatronen Gustaf de Mare, som geno~
att förorda det västliga sträckningsförslaget
lyckades få banan att betjäna de egna industrianläggningarna vid Toverum. Alternativet hade
inneburit en dragning över Hjorteds kyrkby och
en bättre följsamhet efter den "naturliga" sträckningen, dvs. utmed den gamla landsvägen
söderut mot Ishult och vidare mot Vena. Detta
tycks ha varit mer i överensstämmelse med
Ekenstams ursprungliga skisser och tycks också
spegla den lokala uppfattningen om lämpligaste
sträckningen. 43
Även på andra håll, i Tjust och Sevede härader, möttes kustbaneprojektet och dess förespråkare med irritation och misstro. En debattör i
Westerviks Weckoblad menade att det var allmänt känt att den föreslagna sträckan Verkebäck-Hultsfred var avsedd för att transportförsörja Ankarsrums och Toverums bruk, vilka
båda ägdes av familjen de Mare. Västervik stads
intressen hade inte alls tagits med i beräkningen
när sträckningen bestämdes: Avsikten hade aldrig varit att staden skulle fåjärnvägsförbindelse,
åtminstone inte söderifrån. Denna bedömning
var förvisso riktig, eftersom de Mare primärt
strävade eft~~ kontakt med den egna lastageplatsen vid Ostersjön respektive med landets
övriga järnvägsnät. Det olyckliga med "kustbanan" var, sett ur staden Västerviks perspektiv, att den effektivt blockerade järnvägsprojektet
Västervik-Linköping, i vilket staden hade engagerat och i viss mån bundit sig för. Att järnvägen Norrköping-Hultsfred bara av den orsaken var impopulär i Västervik är inte förvånande.
Omröstningen om kommunal aktieteckning i
kustbanan vållade högljudda protester i de kommuner - Västra Ed och Hallingeberg - där familjen de Mare tillsammans med ett fåtal ytterli42 Svallhammar 1991.
43 Svallhammar a.a.

gare personer kunde mobilisera stämmans majoritet på s~a sätt som skedde i Ringarum och
i Mo gata. A ven i den småbondedominerade Frödinge kommun lyckades Gustaf de Mare, med
hjälp av järnvägsagitatorn Emil Key, få stämman
med sig i en aktieteckning. I Gladhammar, vars
kommunalstämmas uppfattning stod och föll med
Gunnebo bruks båda ägares vilja, tecknades ett
betydande belopp. Överklagandena av stämm?beslutet i Hallingeberg vittnar om de många
mmdre röstägarnas besvikelse över fyrktalsomröstningen. Banan skulle inte bli till någon
nytta och glädje för småbrukarna, särskilt inte
dem som bodde i den norra kommundelen. Det
senare argumentet - avståndet till järnvägen ansågs inte vara skäl nog till att avstå från att
stödja en så allmännyttig satsning som en järnväg, konstaterade Tuna kommunalstämma efter
att ha tagit del av överklaganden från några
sockenbor en mil från banans närmaste station.
Det låg helt enkelt "i sakens natur" att alla i kommunen inte kunde få samma nytta av en gemensam satsning ochjärnvägsfråganjämställdes härvidlag med vilket vägärende som helst.
Stormännens ord vägde tungt, inte bara på
kommunalstämman utan också när överklaganden bemöttes. I Hallingeberg hade omröstningen
ijärnvägsfrågan utfallit med 7 999 röster för och
5 816 röster emot den föreslagna teckningen av
aktier i "kustbanan" för 75 000 kronor. I en kommentar till länsstyrelsen i samband med att överklagandet remitterats till kommunalstämman för
yttrande, skriver Alfred de Mare:
"En del människor hvilja ett framåtskridande, en del
ett stillastående, belåtna med vad som är. De förra
måste ofta påtvinga de senare fördelar. Efter åtnjutande någon tid, af hvilka fördelar de icke kunna vara
dem förutan. Så har förhållandet hvarit med statsbanorna, så kommer förhållandet att blifva med den
ifrågavarande, som utom den stora förmånen af lättad kommunikation säkerligen kommer att av sjelfva
trafiken gifva en betydlig inkomst."

Man måste alltså med visst våld påtvinga församlingsborna nyheter av visst slag för deras och alla andras - bästa. Det hörde dock till regel snarare än undantag att kommunalstämmobesluten om gemensam aktieteckning blev överklagade. Beslutet stod fast efter länsstyrelsens
prövning. 44
44 Ibid.
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Tabell 2. Kommunal aktieteckning i järnvägen Norrköping-Hultsfred, hösten 1874
(Smålandskommunerna)
Kommun

Blackstad
Frödinge
Gamleby
Gladhamrnar
Hallingeberg
Hjorted
Locknevi
Tryserum
Tuna
Törnsfall
Vena
Västra Ed
Västrum
Vimmerby landsförsamling
Östra Ed

Fyrktal
1871/72
6 042
6 997

12 027
11 753
13 085
9 796
13 782
8 715
8 425

9 918

Station

nej
ja
ja
ja
ja
ja
nej
ja
ja
ja
ja
ja
nej
nej
ja

Förväntat 1)
kr/fyrk
(15)
2.50
(35)
5.00

2)

3)

15
45

0
20

Utfall
kr/fyrk
0.00
2.86

5.00
6.00
5.00
2.50

(60)
(60)
(65)
(25)

60
75
75

60
75
20
0

4.99
6.38
1.53
0.00

5.00
5.00
5.00

(70)
(43)
(40)

40
0
0

2.90
0.00
0.00

2.50

(25)

0

0.00

Efter S vallhamrnar 1991

Idealist med visioner
gjuter olja på vågorna
På Smålandssidan var förvirringen i det närmaste total - för sträckan Verkebäck-Hultsfred
motsvarade förhandsteckningen av aktier i stort
sett projektledningens önskemål, men på sträckan Fårhult-Gamleby-Valdemarsvik var teckningarna obetydliga i förhållande till banans
längd och byggnadskostnader. Gamleby köping
stod fast vid sitt stöd till järnvägen VästervikLinköping och ville inte deltaga i teckning av
aktier i "kustbanan", likaså Törnsfalls kommun.
Den som till sist lyckades ena de splittrade
krafterna bakom de konkurrerande projekten i
norra Kalmar län var godsägaren och politikern
Emil Key, i dag mest känd som den 150-årsjubilerande författarinnan Ellen Keys fader. Key
var opinionsbildare och torgförde sina liberala
åsikter bland annat som lokal tidningsman. Han
var verksam inom såväl den primär- som landstingskommunala sfären och var som riksdagsman med om att starta Landsbygdspartiet. Key
vara en av sin samtids mer kända rikspolitiker.
Orsaken till Emil Keys helhjärtade engagemang ijärnvägfrågan kan kopplas till en tragisk
händelse inom den egna familjen, direkt knuten
till den dåliga vägstandard som rådde i 1860talets Småland: Keys hustru blev svårt skadad
då vagnen hon färdades i välte och levde återstoden av sitt liv med sviter efter olyckan. Emil
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Key verkade därefter i det kommunala livet
oförtröttligt för en förbättring av stora landsvägen från Västervik förbi Lunds by och vidare
söderut. Redan 1857 hade Key fattat intresse för
järnvägsfrågan och pläderade för att Tjustbygden skulle länkas in i landets järnvägsnät via
en stambana mellan öst- och västkusterna. Utgångspunkten för denna för landet och området
så viktiga järnväg var Västervik och slutmålet
hamnstaden Göteborg. Plattformen för agitationen var den lokala tidningen Westerviks Posten, vilken drevs av Key själv Keys järnvägsvisioner och ideer punkterades effektivt av 1858
års statligajärnvägskommitte, som hade till uppgift att bevaka de "riksintressanta" järnvägsförslagens utformning. Prioriteten vid uppbyggandet av ett stambanenät tycks huvudsakligen
ha varit en annan än att stödja tvärbanor och
enligt järnvägskommittens resonemang var behovet av den föreslagna förbindelsen inte tillräckligt övertygande. De lokala transportfrågorna
kunde, enligt kommittens uppfattning, lösas genom andra arrangemang. Västervik borde med
fördel förbindas med stambanan genom en järnväg i nordvästlig riktning, och för Vimmerby
stads del stod lösningen att finna i en kanalled,
det som sedermera blev Kinda båtled. 45 Järnvägsfrågan lades för en tid på hyllan och därefter" åter45 Ibid.

Eksunds station var en av de andra tänkbara utgångspunkterna för Östra stambanan. Sveriges Jämvägsmuseum.

stod ... icke annat än att låta vår orts jemvägsangelägenhet blifva hvilande till bättre tider". 46
De lösningar som presenterades av den statliga kommitten blev dock snabbt inaktuella i takt
med järnvägsnätets utveckling till ett självständigt trafikmedel, och särskilt de förslag som
byggde på insjö- och kanalfart. Den nya representationsreformen 1865/66 medförde en svängning i folkrepresentationen i liberal riktning till
förmån för enskilt järnvägsbyggande. I riksdagen framfördes förslag om att det statliga stambanebyggandet skulle ersättas av privat företagsamhet, som skulle understödjas av det allmänna. Den av greve Sparre lanserade tanken
på ett stambanebyggande av "lågbudgetmodell",
understöddes av bland andra Emil Key, som
deltog i den heta debatten om det kostsamma
stambanebyggandet och den ineffektiva driften
av landets statsbanor. Den av Key författade,
anonyma pamfletten "Om våra jemvägar, af en
riksdagsman", vållade rabalder och dess författare avslöjades ganska omgående. 47
46 Key 1880.
4 7 Oredsson 1969.

Kritiken av statligt järnvägsbyggande och trafik var, enligt Key, bestickande. Utlandsresenären kunde vid återkomsten tydligt se hur ineffektivt de svenska statsbanoma drevs i jämförelse
med andra länder:
"Med förundran ser svensken vid sin återkomst till
fäderneslandet, huru många tjenstemän som behöfvas
vid statens jemvägar för att sköta mindre göromål, 5
a 6, ja flera. Han ser äldre män, uttröttade i statens
tjenst och redan pensionerade, tillika vara avlönta och
föra befälet vid stationer, naturligtvis med biträden,
som sköta den egentliga tjensten."

Stationsbefälet var, enligt Key, officerare som
antingen redan var pensionerade eller fortfarande var i aktiv tjänst. I det senare fallet betydde det att befattningshavarna kunde vara
borta från sina tjänster vid statsbanan upp till
en månads tid för att fullgöra andra uppdrag,
men ändå fungerade verksamheten. Key kritiserade inte statsbanornas verksamhet som sådan, men stormade mot de många tjänstemännen på avlöningslistan, vilket hade lett till att
statsbanorna blivit det dyraste ämbetsverket.
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Befälskarriären vid järnvägarna borde i stället
stå öppen för dugliga medarbetare ur de lägre
skikten. Därmed
"finge man dessa poster till statens och allmänhetens
gagn besatta med folk som bättre än andra vore
kunnige i den aktiva tjensten, och ansåge sin nya plats
som en verklig befordran, hvilket troligen ej är fallet
med de unga och gamla officerare både af landt- och
sjöförsvaret, som nu pryda stationernas platform
medan ett tåg går förbi, men af hvilka troligen ganska få skulle anse förenligt med värdigheten att sjelf
lägga hand vid arbetet på stationen".

Keys agerande i järnvägsfrågan i norra Kalmar
län gick vidare med ett engagemang i den föreslagna järnvägen Västervik-Linköping, som
uppstod delvis till följd av att staten inte prioriterat stöd till en föreslagen järnväg på sträckan
Västervik-Vimmerby-Löfstad. Han kom i hög
grad att förknippas med det senare projektet,
men detta hindrade honom inte från att även
stödja den sedermera konkurrerande "kustbanan". I likhet med sin svåger, godsägaren Carl
Raab, gick Key balansgång och försökte understödja de sinsemellan oförenliga projekten, låt
vara i egenskap av länsdelens riksdagsman. Det
var i den rollen som Key reste runt med "kustbanans" förespråkare på kommunalstämmorna
i Tjust och Sevede härader och järnvägsfrågan
fick därmed regional status. Hans senare ageranden i syfte att bilägga tvister och skapa enighet
i och regionalt stöd för den nordsmåländska
järnvägsfrågan fick avgörande betydelse för
händelseutvecklingen i ett senare skede. 4 8

Stormig stämma i sydlig socken
Medan man i Kalmar län lyckades ganska väl
med ornrröstningarna på kommunalstämmorna
och registerade betydande teckningar för "kustbanans" sydligaste handel, gick det sämre med
den kommunala teckningen på östgötasidan. Vi
väljer två kommuner söder om Söderköping, där
frågan om aktieteckning i järnvägen Norrköping-Hultsfred var uppe: Ringarum och
Mogata. Valet av dessa båda socknar avgörs av
källmaterialet - texten i de kommunala protokollen är relativt riklig. Samtidigt är både Ringarum och Mogata intressanta därför att järnvägens förespråkare här hade ett tydligt övertag,
såväl opinionsmässigt som ekonomiskt-politiskt.
48 Key a.a.; Svallhammar 1991.
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I Ringarums kommun, den till ytan största
socknen i Östergötland, behandlades järnvägsfrågan på en extra ordinarie kommunalstämma
den 2 november 1874. Frågan om ett kommunalt engagemang i den föreslagna järnvägen
Norrköping-Hultsfred hade väckts av riksdagsman Sven Hansson på Torp. Hansson ansåg att
banan var av stor vikt för orten och redogjorde
för såväl nyttan som behovet av den, varefter
frågan diskuterades bland de närvarande. Länsman Karlsten ansåg för sin del att banan var både
nyttig och behövlig, men menade att den inte
skulle bli av lika stort värde för alla. Innehavarna
av jordbruksfastigheter borde, enligt Karlsten,
belastas hårdare vid en kommunal utdebitering
och stå för tre femtedelar, medan handel, övriga näringar och kapital skulle stå för resterande
del. Riksdagsman Hansson ansåg dock att utdebitering borde ske efter fyrktal utan någon
särskild fördelning.
Nämndeman Alfred Carlsson i Norrby läste
upp ett skrivet anförande av vilket framgick att
talarna förespeglat att kommunen borde teckna
aktier för 150 000 riksdaler och nämnt alla fördelarna med att järnvägen byggdes. Visst vore
det en fördel att den byggdes, menade Carlsson, men den individuella aktieteckningen visade tydligt att folk i allmänhet inte var intresserade av projektet. Det var, enligt Carlssons
beräkningar, inte stort mer än var hundrade person som tecknat aktier av dem som kunnat. Detta
visade, menade Carlsson, att "stora och vackra
tal" inte hade någon inverkan på människorna i
socknen.
Nämndeman Carlsson fortsatte kritiken och
gick till storms mot att projektet förutsatte en
aktieteckning om tre miljoner kronor och att
resten, sex miljoner, skulle lånas upp mot obligationer utställda på samma belopp. Om en
"penningekris" inträffade eller om intresset för
obligationerna av någon anledning minskade
förelåg all varlig risk för att bolaget hamnade i
ekonomisk kris då obligationerna skulle lösas.
Varför skulle Ringarums kommun teckna aktier
för 150 000 kronor, fem gånger mer per fyrk
eller mer än vad som tecknades i andra socknar? Detta var oförsvarligt eller obetänksamt,
särskilt som större delen av kommunen hade så
liten nytta av banan. Enligt Carlssons beräkningar, hade två tredjedelar av socknen antingen
närmare till andra lastageplatser eller så långt
till de föreslagna stationerna, att de inte hade

gits fram i fel trakt, dvs i närheten av Nartorps gruva "vilken ... torde vara slut inom
några år". Dessutom skulle
den enligt förslaget gå fram
genom skogar och obebyggda trakter. Eftersom en
mil av banan löpte fram i
obygd skulle det heller inte
bli några lokala transporter
på sträckan. Järnvägen borde
i stället dras fram i en västligare sträckning "från Lilla
Sörby över Hälla ström, Dyhult och vidare åt Ringarum",
vilket skulle leda till bättre
trafikinkomster och göra den
tillgänglig för allmänheten.
Nämndeman Carlsson yrkade därefter att kommunens
förhandsteckning borde begränsas till 45 000 kronor,
vilket motsvarade ungefär kr
1: 50 per fyrk. Om banan i
stället drogs fram i en mer
fördelaktig sträckning kunde
teckningsbeloppet höjas till
90 000, menade Carlsson.
Kommissarie G. Karlsten
vidhöll vad han tidigare framfört och yrkade uppskov med
frågans avgörande. Nämndeman G. Svensson i Prostgården instämde i Carlssons
yrkande, men menade att
kommunens insats borde
Verkebäck blev station (på Hultsfred-Västerviks järnväg) eftersom
stanna vid 45 000. Inspektor
sträckan ut till Gunnebo, där den största godskunden fanns, var för
C.
Alsen menade att banan
dyr att anlägga. Samling Stig Nyberg.
skulle vara till stor nytta för
någon större nytta av järnvägen. De som i förkommunen och att den kunde liknas vid en pulssta hand tjänade på att banan byggdes var, enåder. Därför borde banan, enligt Alsens förmeligt Carlsson, de grupper som förmodligen renande, komma till stånd. Nämndeman Carlsson
dan själva tecknat sig för så många aktier de
ändrade härefter sin tidigare proposition till att
kunnat. Nämndeman Carlsson avrådde bestämt
gälla 90 000 kronor utan villkor angående banfrån att låta dessa intressen påverka kommunen
ans sträckning. Stämmans ordförande frågade
att skuldsätta sig för stora belopp. Vid en ekohärefter om församlingen kunde godkänna riksnomisk kris riskerade stora delar av banan att
dagsman Hanssons förslag om teckning av 1 500
stå obyggd och den enda utvägen blev då att
aktier i järnvägen för 150 000 kronor, vilket
kommunen fick satsa ytterligare medel för att
besvarades nekande. Hansson begärde därefter
projektet skulle kunna genomföras.
votering och som kontraproposition uppställdes
En annan kritisk ståndpunkt som framfördes
nämndeman Alfred Carlsson förslag om aktieav nämndeman Carlsson var att banan hade drateckning för 90 000 kronor.
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"Efter avslutad votering utföll rösterna sålunda att
12 293 fyrk avgavs för ja av 33 röstande och 8 959
fyrk avgavs för nej av 128 röstande. I följd härav blev
församlingens beslut i enlighet med riksdagsman I.
Hanssons härovan intagna förslag till proposition."

Därefter utsåg kommunalstäm.man tre ledamöter till kommitten, varefter högljudda klagomål
och buller uppstod sedan de flesta som röstat för
det lägre beloppet börjat att oroa sig för beslutets konsekvenser. Man trodde sig inte kunna bära
kostnaderna för aktieteckningen med mindre än
att många blev ruinerade och uttryckte missnöje
över att ett fåtal röstägare kunnat segra mot så
många. Röster höjdes om att få reservera sig mot
beslutet och till slut var oordningen så total att
stämman måste ajourneras till nästa lördag.
"[Av] fruktan över de sålunda beslutade 150 000 till
ifrågavarande jernväg, troende sig icke kunna bära
en sådan börda utan mångens ruin; missnöjda
häröfver att ett fåtal kunnat segra mot så många röstegande; anhöll nu att få reservera sig mot beslutet,
men som de högljudda klagomålen och bullret blev
alltför stort, måste stämman uppskjutas för dagen."

Ringarumsbor överklagar
till länsstyrelsen
Protesterna mot beslutet vid kommunalstäm.man
i Ringarum lät inte vänta på sig. I överklagandet konstateras att förre riksdagsmannen Sven
Hansson i Torp, som var ivrig anhängare av
järnvägsförslaget, hade hemställt att församlingen skulle teckna 1 500 aktier i järnvägsbolaget och att för ändamålet ta upp ett fyrtioårigt amorteringslån om 150 000 kronor, vilket,
tillsammans med räntan, skulle amorteras genom årlig utdebitering på kommunens fyrktal.
En av de överklagande, Alfred Carlsson, hade
argumenterat för en mindre summa, vilken han
slutligen bestämt till 90 000 kronor.
"Efter slutad diskussion tillfrågades församlingen,
huruvida den ville antaga Sven Hanssons förslag,
hvarå svarades med öfvervägande nej, härvid hade
det ovilkorligen bort stanna; och ingalunda, som
skedde genom voteringen emot all folkrätt, bereda
tillfälle för Sven Hansson och hans anhängare att på
det besynnerliga sätt som här nedan omförmäles,
blifva öfvervägande."

Hansson hade begärt votering, som utfallit med
12 293 röster för och 8 959 mot hans förslag,

96

men de klagande anförde att förhållandena inte
hade blivit sådana om voteringen gått till på rätt
sätt. De klagandes redogörelse fortsätter:
"Men de så kallade 'herrarne' i församlingen, gripna
af förespeglingarne om den öfversvinnerliga fördel
jernvägsanläggningen skulle tillskynda församlingen,
hade, som man säger satt sig i sinnet genomdrifva
Sven Hanssons proposition, utan afseende på de bördor, som derigenom på samma gång oafvisligen skulle
komma att trycka de mindre bemedlade inom kommunen, och anlitade därföre hvarje utväg för ernående af sitt syfte."

De klagande anförde vidare att den fyrktalslängd
som tillämpats vid omröstningen var felaktig,
eftersom den inte uppdaterats med nya hemmansägare som innehaft sina hemmansdelar i
flera år. Det anfördes att en röstägande gett fullmakt åt ett icke röstberättigat ombud att föra
talan på stämman, men att sedan denna fullmakt
olagligen överlämnats till en järnvägsförespråkare, som kunde använda de 768 röster för jasidan. På stämman förekom det "besynnerliga"
förhållandet, att det fanns personer som själva
inte röstade, men som ändå företrädde annan
röstägande i voteringen, liksom det fanns de som
för egen del röstade nej samtidigt som de var
ombud för personer som röstade ja. Dessa besynnerligheter och oegentligheter hade sammantaget lett till järnvägsförespråkarnas eftersträvade majoritet. Men hur var det med närvaron
vid stämman? Av de 33 personer som stödde
ja-propositionen med 12 293 fyrkar var bara 17
på plats, men dessa hade fullmakt för ytterligare 16 personer. Bland dessa återfanns en
bruksägare och en bruksförvaltare i Gusum, ett
par större jordbrukare samt tolv handlanden och
affärsmän, de flesta från Valdemarsvik.
"För deras rätt eller illa förstådda intresse måste nu
ett fyrdubbelt antal församlingsboer gifva vika, och
detta i trots deraf att minoriteten alldeles icke motsatte sig jernvägsanläggningen, utan blott fordrade
en nedsättning i det enorma belopp, hvarför motsidan
fäktade. Härvid bör äfven anmärkas att flerfaldiga af
de personer hvilka röstat för ja-männens framgång,
helt och hållet skänkt dessa röster, då de aldrig komma
att deltaga i några utgifter härutinnan."

Som exempel nämndes en inspektor som stött
ja-sidan med 180 röster, men som flyttat från
kommunen och upplåtit sin fastighet åt en arrendator, som för övrigt inte heller hade någon

bindning till orten. En arrendator, som själv
skulle avträda sitt arrende redan i mars 1874,
hade fungerat som ombud för en bokhållare,
vilket visade på systemets brister. Arrendatorn
var efter arrendetidens slut fri att flytta från socknen och den anställde bokhållaren befann sig i
samma position. Slutsatsen var given:
"[S]å hafva ingen af alla dessa någon börda att vidkännas för sine lättsinnige bortskänkte röster, men
jor(d)ägare och qvarblifvande innebyggare allt framgent skulle få draga denna börda, måhända i en hel
mansålder. Öfvertänksamheten och vår plikt manar
oss icke allenast för egen del utan för våra barn och
efterkommande bevara vår och deras rättigheter, så
att icke några inkräktare, som här är fallet, må egenmäktigt beröfva oss desamma."

De klagande anförde dessutom tvivel över huruvida stämman hade utlysts på riktigt sätt, eftersom det ursprungligen talats om att de röstägande skulle infinna sig på den stämman för
att höras huruvida de var villiga att bidraga till
den föreslagna järnvägen. Detta kunde, enligt
de klagande, tolkas som att bidrag samt bidragsbeloppets storlek skulle vara avhängigt av kommunens "fria" åtagande, eftersom det här inte
var fråga om sådana byggnader som det fanns
en laglig skyldighet för kommunen att bekosta. 49
På stämman tycktes det dock som om vissa
församlingsbor hade tänkt sig att bidrag till ett
sådant för den kommunala verksamheten främ-

roande ändamål som ett järnvägsföretag också
måste medföra förpliktelse att godkänna ett sådant förslag, hur tungt detta än kunde bli för
den framtida beskattningen. I själva verket var
frågan om aktieteckning för byggandet av en
järnväg inget annat än en fråga huruvida kommunen skulle skuldsätta sig för detta ändamål
eller inte, menade de klagande.
"Därtill lär ingen, enär företaget blott är en affär,
kunna tvingas. Framgången af en hemställan och
delaktighet i sådan affär måste helt och hållet bero på
fritt skön och begifvande."

Med andra ord kunde en omröstning som den
nyss genomförda inte mer än visa 33 individers
opinion för en teckning av 1 500 aktier i den
föreslagna järnvägen, samtidigt som 128 personer uttryckt sin opinion för teckning av aktier
för ett lägre belopp, 90 000 kronor.
"Den senare är lika kraftig, lika bindande som den
förra, ty här vid lag beror allt ytterst af det frivilliga
åtagandet. Men på det sättet, torde invändas, skulle
ett så allmänt nyttigt ansedt företag som en jernvägsanläggning ostridigt betingas af frivilligt åtagande,
har stämman i sjelfva verket enhälligt voterat för bidrag af 90.000 kronor, enär detta mindre tal uppgår i
det större eller utgör en qvot deraf."

Klagoskriften hade undertecknats av runt 300
röstägande, vilka tillsammans representerade
18 000 av Ringarums kommuns 32 865 fyrk,
dvs mer än hälften av det sammanlagda fyrk49 "... sådana byggnader, hvilka det i kraft af lag och
talet. Man tyckte sig därför inte behöva att ytförfattningar ovilkorligen åligger menigheten att beterligare påpeka det orimliga i att några få förkosta, såsom kyrka, skolhus, fattighus, prestgård, landssamlingsbor, oavsett dessas stora fyrktal, skulle
väg, bro eller dylikt" .
kunna påtvinga kommunen
en skuldsättning den inte
Tabell 3. Exempel på utfall av kommunala omröstningar
kunde bära och som ofelbart,
om aktieteckning i järnvägen Norrköping-Hultsfred 1874
förr eller senare, skulle leda
Kommun
Omröstning Begärt
Beviljat Röstetal Krlfyrk
till dess ruin.
belopp
belopp
Om man betraktade andra
Börrum
1874-11-28
10
socknar i trakten var deras in1874-11-24
2323-2172
Drothem
0
satser betydligt lägre: SkällGryt*
0
vik och Skönberga hade var1874-11-25
40
5474-2695
Mogata
dera
tecknat aktier för 10 000
Ringarum
1874-11-02 150
12293-8959
kronor, Mogata för 40 000
Sankta Anna 1874-12-14
0
medan Drothem och Gryt
Skällvik*
10
1.00
inte tecknat något alls. SöderSkönberga*
0.60
10
köpings stad hade tecknat
Söderköping
130
aktier för endast 130 000
Källa: Kommunala protokoll (Söderköpings kommunarkiv)
kronor.
*) Enligt Ringarumsbornas överklagande, obestyrkt uppgift.
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Många av de kommuner som
satsat små belopp eller inget
alls skulle, enligt de klagande, få mångdubbelt större
nytta av järnvägen jämfört
med Ringarums befolkning,
i vars kommun banan gick
fram i det sydöstra hörnet.
Det var egentligen bara Valdemarsvik och Gusum med
närmaste omgivning som
fick någon nytta av järnvägen, medan resten av befolkningen inte fick den minsta nytta av den.
"Så måste väl med rätt och billighet kunna antagas det vara
orimligt att på slikt sätt påtvinga
oss en sådan beskattning som
den här ifrågavarande och nu
öfverklagade."

De klagande avslutade skriften med en begäran om att
länsstyrelsen skulle upphäva
det nu överklagade "så kallade beslutet" _so
Göta kanal var en fördyrande komplikation för östgötska järnvägar söderut. Här stambanans korsning med kanalen vid Norsholm. Den ursprungliga svängbron (i förgrunden) är på väg att bytas mot enfällbro. Sveriges
Järnvägsmuseum.
efterkommande. Framför allt önskar och hoppas jag
Jämfört med förhållandena i Ringarum blev motatt överläggningen icke skall såsom i en annan försvarande tillställning i Mogata, Carl Ekenstams
samling skett, bliva störd av häftiga strider, utan att
hemkommun, lugn och ordnad. Den nu 76-årige
Mogataboarne
må nu, såsom alltid tillförne, i stillhet
Ekenstam var av hälsoskäl förhindrad att själv
och
lugn
pröva
vad som för församlingen kan vara
närvara vid kommunalstämman den 25 novemnyttigast, och därefter besluta."

Omröstningen
i Mogata

ber 1874, när frågan om kommunalt deltagande
i aktieteckning för järnvägen Norrköping-Hultsfred togs upp till avgörande. Hans andliga närvaro och engagemang manifesterades genom ett
från sjukbädden författat brev till stämman:
"Jag har fordom såsom Eder kommunalordförande
funnit Eder alltid godhetsfullt uppmärksamma på vad
jag andragit, och vågar hoppas att nu även så skall
ske, då en fråga förekommer som är av ovanlig vikt,
ej blott för Eder själva, utan också för Edra barn och
50 Skrivelsen är daterad Ringarum den 3 december L874
och närmast undertecknad av Alf Carlsson i Norrby och
J.P. Andersson, "ordförande i kommunalnämnden";
Kongl. Befallningshafvande i Östergötlands län handlingar, Landsarkivet Vadstena.
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Vid stämman upplästes en skrivelse från major
Ekenstam, i vilken föreslogs att kommunen
skulle teckna ett amorteringslån på 48 000 kronor, varav 40 000 för inköp av aktier i den projekterade järnvägen. Resterande medel skulle
användas för räntor och amortering under byggåren. Under den långa diskussionen yttrade sig
vissa för och andra emot förslaget. Till slut föreslog riksdagsman Johan Johansson, som representerade dem som var emot Ekenstams
teckningsbelopp, att man skulle enas om att
sänka teckningsbeloppet till 20 000 kronor, eftersom han ansåg att det högre beloppet var för
betungande. Kompromissen förkastades dock av
dem som förordade Ekenstams förslag. Ingen

ytterligare ville yttra sig och därmed avslutades
överläggningen med klubbslag.
På grund av de båda förslagen hemställde ordföranden först om stämman ville bifalla major
Ekenstams förslag. Då frågan besvarades med
blandade ja och nej undrade ordföranden om
stämman godkände riksdagsman Johan Johanssons förslag. Även denna fråga besvarades med
både ja och nej. Eftersom det var omöjligt att
uppfatta vilken uppfattning som var övervägande, framställde ordföranden därför på nytt
frågan om Ekenstams förslag kunde bifallas,
men eftersom frågan tycktes besvarad med övervägande nej begärdes omröstning. Ekenstams
förslag antogs som proposition och riksdagsman
Johanssons som kontraproposition och ordförande tillkännagav att de som stödde Ekenstams
förslag borde rösta ja och de som stödde Johanssons borde rösta nej.
Omröstningen utföll så att 30 röstande avgav
5 474 ja och 31röstande2695 nej, varför stämAlternativa sträckningar på "kustbanans" södra
avsnitt. Ur Stig Svallhammar, En spårlös järnvägssatsning?, 1991.

mans beslut blev att kommunen skulle ta upp
ett amorteringslån på 48 000 kronor för att
teckna aktier i den projekterade järnvägen Norrköping-Hultsfred för 40 000 kronor. De återstående medlen skulle användas för räntor och
amortering under byggnadsåren. Riksdagsman
Johan Johansson i Warsten reserverade sig emot
stämmans beslut. 51 Utgången av järnvägsomröstningen i Mogata är klassisk: En minoritet röstägande invånare i kommunen röstade ned
en majoritet av röstägande, vanligen hemmansägande med mindre jordlotter.

Tidigare slutsatser om
de kommunala omröstningarna
Mellquist har i avhandlingen "Rösträtt efter förtjänst" beskrivit de många överklagade järnvägsärendena runt om i landet. Enligt hans studier
är förhållandena i Östergötland och Småland
långt ifrån unika. 1862 års kommunalförfattning
51 Kommunalstämmoprotokoll från Mogata församling
1874-11-25; Söderköpings kommunarkiv.
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innebar att den kommunala rösträtten tillerkändes dem som betalade skatt till det allmänna över
ett visst belopp. 52 Tidsandan var sådan, att man
egentligen inte kunde tala om medborgerliga
rättigheter. Snarare lyftes medborgarnas skyldigheter gentemot samhället fram. I rösträttsfrågan gällde grundregeln att den som betalade
skatt gavs rättigheten - eller skyldigheten - att
bestämma över det världsliga livet i socknen.
De som hade rösträtt i kommunen hade tillträde
till kommunalstämmans överläggningar och var
de "goda" skattebetalarna. I procent av befolkningen på landsbygden talar vi om cirka 10-15
procent av invånarna. Antalet röster som varje
röstägande kommunmedlem förfogade över
byggde på taxerings- och fyrktalslängdernas
uppgifter och på stämman fick man, åtminstone
under de första decennierna efter kommunallagens ikraftträdande, rösta för samtliga fyrkar.
Dessutom tillerkändes juridiska personer, exempelvis aktiebolag, rösträtt. Detta kunde betyda
att ett fåtal röstägare, av egen kraft eller med
hjälp av ett större företags röstpost, ganska enkelt kunde få gehör för sin sak. Dessutom tilllämpades regler om enkel majoritet vid omröstning. En intressant reflektion är att de kvinnor
som hade rösträtt i kommunen sällan utövade
den sjäva, utan lät sig representeras av någon
manlig släkting eller annan mansperson - de
kommunala spörsmålen tycks ha varit en angelägenhet för männen i socknen.
Det var ganska naturligt, eftersom det var
dessa grupper som såg en direkt nytta av järnvägen för egna godstransporter. Företagens anställda med kommunal rösträtt, exempelvis välbetalda förmän och smeder i bruken, röstade
nästan alltid - i det fall det kunnat beläggas i
protokollen - för samma förslag som företagsägarna. Voteringen skedde öppet och således
kunde man se vilket förslag varje enskild röstägare stödde. Var de anställda rädda för påtryckningar från arbetsgivaren eller ville de värna om
arbetstillfällena? Än i dag talas i bygden om hur
brukspatronerna ordnade skjuts till stämman för
lojala arbetare som ville lägga sin röst på bruksägarens förslag. Detta har dock inte kunnat beläggas. Andelen fullmaktsröstande, dvs. genom
ombud, var påtaglig på "herremannasidan" och
man kan med fog tala om att det förekom röstvärvning från järnvägsförespråkarnas sida. En

annan intressant detalj är att studier visar, att
arrendatorer nästan alltid röstade som jordägaren, trots att kommunallagen gav arrendatorn rätt att fritt förfoga över den arrenderade
egendomens åsatta fyrktal. Lojalitet och sociala
band fungerade här som en sammanhållande
faktor. 53 Självägande, självhushållande bönder
med mindre röstposter var annars i allmänhet
negativa till järnvägen, eftersom de inte såg någon direkt nytta av den - eller i vart fall en nytta
motsvarande framtida ökade skattepålagor. De
försökte ofta att åtminstone minska teckningsbeloppets storlek.
Hade olyckskorparna rätt i sin kritik av projektet? Hur var det egentligen ställt med utsikterna till lönsamhet för den projekterade järnvägen? Tiderna hade förändrats under de närmare tre år som förflutit från Carl Theodor Ekenstams brev till Fredrik Alexander Funck i januari
1872 och tidpunkten för de kommunala omröstningarna för "kustbanan" Norrköping-Hultsfred
i november 1874. Ekenstam hade i flera skrifter
förklarat kustbanans fördelar. Handlade han
månne i eget syfte när han agiterade i järnvägsfrågan? Följande mening i ett brev som Ekenstam sände till sin vän Fredrik Alexander Funck
1872 kanske ger svaret:

52 Obeservera att s.k. skattesmitare inte hade rösträtt.

53 Svallhammar 1989.
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"För min del får jag icke någon nytta av det ifrågavarande företaget. Mina 74 år giva icke någon sannolik anledning därtill , varjämte de också beklagligen förneka mig att vara verksam därför. Jag har börjat bliva en slapp gubbe, varemot Du blivit en kraftfull man, som mer än vanligt och i stort är verksam
och duglig i många hänseenden."

Ödet ville dock annorlunda - Fredrik Alexander Funck rycktes bort 1874 endast 58 år gammal och Carl Theodor Ekenstam överlevde honom med fem år. Ingen av dem fick se sin dröm
- "kustbanan" - förverkligad. Dess södra, något modifierade del - järnvägen Hultsfred-Västervik - kunde dock öppnas för allmän trafik i
hela dess längd år 1879. Aktierna i den järnvägen blev sannerligen inte någon lyckad penningplacering. Utdelningen uteblev under
många år till följd av dålig lönsamhet, men banan kom utan tvivel att betyda en hel del för
bygdens framtid.
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Carl Edvard N orströms resa i Europa
och Nordamerika 1848

Till Styrelsen för Allmänna Wäg- och
Watten byggnader!
Då ändamålet med den resa på Europeiska
Continenten och i Norra America hvarifrån jag
nyligen återkommit, varit att tillgodogöra något af de förbättringar i communikations-väg
som i dessa länder finnes att studera, har jag
ansett mig böra ha äran för Styrelsen omnämna
de hufvudgrenar af ingeniörs-yrket hvaråt jag
särdeles egnat min uppmärksamhet, samt ur
mina små annottationer lemna några korta utdrag och reflectioner, i händelse Styrelsen vid
något tillfälle behagar hedra mig med uppdrag,
der den lilla erfarenhet jag förmått samla,
kunnde blifva användbar.

Kanaler, Slussar, Lutande-planer
och Skepps-dockor
Wisserligen hafva genom de allt mer och mer
utspridde Jemvägarne detta förträffliga communications-sätt mycket tillbakasatt andra, men der
vattencommunicationer kunna tillvägabringas,
äro de på många ställen att föredraga framför
jemvägame, såväl genom dess ofta nog billigare anläggnings-kostnad, som och för de jemförelsevis obetydliga utgifter som för en kanallednings skötande och underhåll erfordras, och
gäller detta särdeles vid fråga om fragtandet af
rå-ämnen, eller tunga och volumineusa effecter,
hvars ringa värde ej tåla att belastas med höga
fragtkostnader, och hvars framkomst till distinations-orten utan olägenhet kan fördröjas några
timmar eller dagar. Att dock den mer eller mindre lämpligheten af det ena eller andra communications-sättet, det må nu vara landsväg, jemväg eller kanal, helt och hållet äro locala, inses
lätt afhvar och en; men enjemförelse är att göra

då man vet, att på en god så kallad macadamiserad eller stensatt landsväg förskaffar en häst
C:a 5 skeppund, på enjemväg C:a 40 skeppund
och på en kanal C:a 320 skeppund, med samma
hastighet. Härvid bör dock anmärkas, att då ångkraft begagnas, kan ett locomotiv på jemn väg,
fortskaffa nära samma tyngd, som en ångbåt
med lika stark maschine, på en kanal. Bästa beviset för kanalernas användbarhet är att de
underhålles och ombygges, till och med nybyggas, vid sidan af jemvägarne, ehuru principerne för deras byggnadssätt ännu hufvudsakligen äro desamma som för längre tid tillbaka,
och på de sista 50 åren nästan ej undergått någon förändring. Vi hafva och härutinnan föga
att lära af utländningen, och vackrare arbeten
än Götha- och Nya Trollhätte-kanalema har jag
ej sett. Kanaleme såväl på continenten som i
England och America äro endast undantagsvis
af större dementioner, och de vanligaste tillåta
endast begagnandet af båtar till C:a 250 a 300
skeppunds drägtighet. I America hafva på många
ställen dessa små kanaler till en sedermera vid
behof blifvit utbytte mot mera solida af sten,
hvars byggande de så befintliga kanalen betydligt underlättadt, genom en billig transport af
byggnadsämnen som ofta ej funnits i närheten,
utan måst anskaffas från ganska aflägsna ställen. Desse provisionelle Slussar begagnas dock
nu äfven i America vida mindre än förr, sedan
communicationsanstallterne erbjuda lättade
transportsätt i nästan alla rigtningar af landet.
Jag såg ej heller mera än en enda sådan trädsluss, då också utdömd, och i denna stund troligen redan ombyggd, hvarur vattnet vid begagnandet strömmade från alla sidor som ur ett såll.
En genast i ögonen fallande olikhet emellan
constructionen på våra swenske och de utländske Slussame äro de raka linier som öfver allt
möter ögat, då vi äro vanda att här twärtom anse

103

de krokiga ändamålsenligast och vackrast. Jag
har hört sakkunniga försvar för båda dessa byggnadssätt, och det tillkommer icke mig att afgöra
denna fråga; men min enskilda öfvertygelse är,
att de raka linieme i en Sluss, äro både naturligare och bidragande till ett billigare arbete. Den
principen har äfven utrikes gjort sig gällande,
att alldrig begagna sammanbyggda Slussar, utan
alltid åtskilja dem med mötesplattser, hvilket
naturligtvis högst tidsbesparande inverkar på
trafiken, ehuru anläggningskostnaden härigenom
fördyras. Detta sätt att underlätta genomfarten,
tillika med anbringandet af flera tappningsluckor, ofta 6 a 8 till hvarje Sluss såväl i Slussportame som i Slussens sidomurar, gör att man
passerar en sträcka Slussar på en för oss alldeles
oerhört kort tid, och vid Lockport på ErieKanalen i America, passerade jag 5 Slussar på
föga mer än lika många minuter, i hvarje bassin
mötande fartyg stadde på en lika hastig gång åt
motsatta hållet, och hvilka sålunda icke det ringaste behöfde uppehållas af de i motsatt direction
gående fartygen. Detta oaktadt är dock trafiken
der så stark, att en dubbel Sluss-linie nu på detta
ställe är under byggnad.
Ett tillägg till Kanaleme är i sednare tiden gjort
i America genom de så kallade "Lutande planerne", eller sättet att genom en jemväg af så betydliga demensioner att fartyg med last derå fortskaffas, sammanbinda Kanaler med olika niveauer, i stället för Slussar. 2ne särskilte slag af
sådane lutande planer finnes, det äldsta, som i
öfra kanalen har en liten träd-sluss, från hvars
botten railvägen, eller det lutande planet, leder
ned tiill nedra kanalen. Wid nedgående införes
vagnen hvarpå fartyget skall transporteras i Slussen, och genom nedsänkande af Slussens öfra
port inrusas vattnet nästan ögonblickligen och
upplyfter den undre porten, som utgör en del af
sjelfva Slussens botten, eller egentligen en lucka
med gång-jern vid nedra sidan. Fartyget införes
nu i den fulla Slussen midt öfver vagnen, öfra
porten uppdrages ånyo, och urtappningen sker
genom särskilta luckor i Slussens botten. Då den
nedra porten lutar något inåt Slussen, så uppehålles den endast genom vattnets tryckning derå,
och i samma mohn detta undansjunker återtager porten sitt horizontila läge, och slutligen alldeles jemn med botten, passerar vagnen och fartyget deröfver på sin fart på den nedanför liggande kanalen. Wid gående uppför ett dylikt
lutande plan ligger vagnen på nedra kanalens
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botten, derpå båten sättes och uppföres genom
maschineriet å den nu tomma Slussen, som på
förut beskrifne sätt fylles, hvarifrån fartyget utgår i öfra kanalen. En anmärkning som göres
mot denna construction af lutande planet är, att
vid den våldsamma i tappningen i Slussen, medföljer is och orenlighet som förorsakar uppehåll
och andra olägenheter. Skulle tappningen åter
tillgå på vanligt sätt, så ginge den långsammare
och hade ej kraft att upplyfta den nedra porten.
Det nyaste och bäst ansedda sättet för lutande
planet har derföre alldeles uteslutit Slussen, och
Railvägen går directe från öfra Kanalens botten
först uppföre så högt som till wattenytan, och
derifrån börjar lutningen till nedra kanalen. Detta
slag af lutande planet är naturligtvis mycket tidbesparande och mindre kostsamt än det förut
antydda; men en icke oväsäntlig svårighet mötte
här, derutinnan att en brytning uppstod vid passerandet af planets högsta punkt, som ganska
mehnligt inverkade såväl på de långa vagnarne
som de derå stående lastade fartygen. Genom
snillrika constructioner och förbättringar på
desse collosale vagnar, har man dock nu kommit derhän, att vagnarnes öfra plan, hvarpå fartygen stå, nästan helt och hållet är oberoende af
de omvexlande lutningarne å Railvägen, och
utan att vagnarnes tyngd behöfver vara öfverdriven, transporteras de lastade fartygen utan den
ringaste olägenhet eller mer än vanlig tidsutdrägt, från den ena, ofta 100 fot, eller mer,
högre eller lägre liggande, kanalen till den andra. Lutningame på de lutande planen variera i
allmänhet emellan 1 på 15 a 1 på 20 och begagnades först vanliga wattenhjul med skoflar för
fortskaffande af vagn last, hvilket dock numera
vanligen äro utbytta mot horizontila wattenhjul
af tack-jern, eller så kallade "Turbine-hjul", som
för deras stora kraft och hastighet, hvilken vid
vattnets påsläppande så småningom tilltager och
utvecklar sig, äro ganska användbara för dessa
inrättningar, särdeles som ett för dem tillräckligt högt wattentryck altid är att erhålla ur öfra
kanalen. Den nyaste construction aflutande planer hafva en oändlig dragkedja med tvenne
horizontelt liggande ledhjul, att vid hvardera
ändan af planet, samt dubbla Railvägar, så att
alltid en vagn befinnes i öfra och en alltid i nedra
kanalen, hvarigenom ej allenast vagn alltid är
tillreds för den ankommande båten, utan och
tvenne båtar kunna passera samtidigt åt motsatta
directioner. Som såväl sjelfva lutande-planet

Efter Richard Smedberg 1934, publicerad i Kungl. väg- och vattenbyggnadskåren, 1937.

som och dess dragmaschineri äro ganska kostsamma anläggningar, äro ej skäl att använda dem
med mindre att flera slussar derigenom kunna
undvikas; tyder sänkningen kan öfverkommas
med en eller två Slussar, bli desse billigare, både
i byggnads- och underhålls-kostnad. De vanliga
båtame som passera lutande planeme ärofullkomligt platta i botten, och sällan öfver 250 a
300 skeppunds drägtighet, ehuru dubbelt denna
tyngd sades mig kunna öfverföras.
Äfven för upptagandet af fartyg på land begagnas en sort Railvägar eller Lutande-planer
med mycken fördel. Sådana reparations-bäddar
finnes af mycket olika constructioner och storlekar, en del med begagnande af mans- eller
hästkraft och en del för ång-kraft. Det finns 2ne
bestämt åtskillde principer i deras byggande, den
ena för att taga upp fartygen efter längden, och
den andra på tvären. Den först ornnämda är den
simplaste och billigaste, emedan då endast en
bana behöfves för hvarje fartyg, men detta
oaktadt föredrages den senare metoden ehuru
dyrare, ty de fartyg som tagas upp efter längden, måste vid lyftningen ur vattnet eller
återsättandet deri, undergå en, särdeles för älldre
eller vekt byggde fartyg, högst skadlig brytning,
då de vid dessa tillfällen endast hvila på fören
och aktern utan stöd på midten. Med sådan
construction deremot att fartyget kan upptagas
på sidan, skadas det icke det ringaste vid upptagningen, men flera banor, 3, 4 a 5, allt efter

fartygets längd erfordras, likasom en deraf följande högre kostnad för anläggningen af en sådan reparations-bädd.
Åtskillige andra inventioner för fartygs torrgöring vid reparationer finnes äfven, såsom: flytande pump-dockor mm; men der localen tillåter anbringandet af ingräfde Dockor vid stränderna af vattendragen, äro de vanligen att föredraga, äfven om pumpning är nödig för deras
läntsande, i anseende till deras större varaktighet och comodite.

Tunnlar, Aqueducter, Viaducter
och Brobyggnader
Det säges att ordet "omöjligt" är uteslutet från
Ingenieuremas ordbok, och man tvingas verkligen erkänna detta då man som möjlighet ser
kanaler och jemvägar ledde genom och under
högderne och bergen, eller öfver bråd-djupen
och floderna, den ena gången hundrade-tals fot
under jordens yta, och den andra, lika högt
deröfver.
Wid Pittsburg i America finns vackra exemplar på sådana storverk: Innemot ledande gamla
Pennsylvania-kanalen under den högd hvarpå
staden är belägen, på en längd af flera tusende
fot, samt en Aqueduct hängande på 2ne Ståltråds-linor och ledande den nya Pennsylvania
kanalen högt öfver den 1,200 fot breda Allhe-
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genny floden. Denna sistnämnda högst anmärkningsvärda byggnad är formerad genom 8 Span,
hvardera af 160 fots bredd, och de 2ne Ståltråds-linorne som uppbära kanalen äro 7 tum i
diameter, gående från strand till strand. Sjelfva
rännan eller kanalen är af träd, som de fleste
Aqueducter i America, 161/2 fot bred i vattenytan, 14 fot vid botten och 81/2 fot djup, af en
högst enkel och vacker sammansättning, construerad genom den berömde Ingenieuren
Roebling.
Hängbryggor (Suspension Bridges) såväl af
kedjor som stål-tråds-linor begagnas mycket i
America, och förbigående en mängd sådane utomordentligt vackra byggnader, kan jag ej underlåta att omnämna en sådan stål-tråds-brygga
nedanför det namnkunniga vattenfallet vid
Niagar, ej mindre än 800 fot lång i ett span och
230 fot högt öfver vattenytan, just fullbordad
vid mitt besök derstädes. Ingenieuren en helt
ung man, så ung att han ännu ej glömt sina leksaker, begagnade en af dem, en pappersdrake,
för att öfverföra den första linan öfver den brusande afgrunden.
Viaducter och Brobyggnader för jernvägar och
landsvägar i America äro hufvudsakligast af
träd, eller så kallade "kors-verks-bryggor", af
enkelt och billigt byggnadssätt, men långt ifrån
vackra, med deras öfverbyggnader liknande
närmast ofantliga repslagarebanor. Ett arbete i
brobyggnads-väg innom Europa som för närvarande tilldrar sig en stor och förtjent uppmärksamhet, är den i England af Mr Stevenson under utförande varande Tubular-bryggan öfver
Menai-sundet emellan Ön Angelsy och Wales,
för öfverförande af Holy-head och Chester
Railväg. Denna högst anmärkningsvärda bro
eller tunnel består af en gigantisk tub af jernplåtar 1500 fot lång, uppburen på midten genom en stenpelare byggd på en der befintlig
klippa, samt 2ne andra pelare deremellan och
stränderna, lemnande fyra öppningar, deraf
tvenne äro 460 fot och tvenne 230 fot långa;
Tuben har en äggformig genomskärning, 30 fot
hög och 14 fot bred, erbjudande en säker passage för ångvagns-trainerne, och ligger 100 fot
högt öfver vattenytan, tillåtande de störste skepp
och för fulla segel derunder passera.
En mängd Tunnelar för jemvägame finnes för
öfrigt både i England och på Continenten, men
jag är förvissad att ingen af dem skall ses med
sådant intresse, som det första stora företaget i
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denna väg, Mr Brunnels rygtbara Thames-tunnel, både för dess ovanliga läge och deraf följande svårigheter under byggnadens utförande,
som för det storartade i sjelfva planen och arbetet. Dock såsom varande och troligen blifvande,
ofullbordad, realiserar den ingalunda de förhoppningar om nytta som dervid voro fästade,
emedan nedgångarne dertill, bestående af
vindeltrappor, endast tillåta gående att passera
den. Oaktadt alla rummen emellan pelarne, uppbärande de tvenne hvalfven, äro upptagne af
butiker m.m. lärer inkomsten häraf, sammanlagt med den af de passerande som dock betala
den dryga afgiften af 24 skilling svenskt hvardera, ej förslå ens till lysningskostnaden och
byggnadens underhåll, hvadan staten, utom den
utlaggde arbetskostnaden, Circa Nio millioner
Rdr bco, årligen får vidkännas dryga utgifter.
Då en bro ej kunde i anseende till trafiken på
floden här anläggas, skulle dock ett par små föga
dyrbara ång-färjor troligen motswarat ändamålet mycket bättre än den nuvarande dyrbara
pragtbyggnaden.

Jernvägar, Macadamiserade

landsvägar, Stensättningar
och Plank-vägar
Redan år 1681 byggdes vid Newcastle i England en sort Railväg, om den ens kan gifvas detta
namn, bestående af paralella timmerstockar
hvarpå vagnar med träd-hjul begagnades för
kohl-transporter ur dervarande kohl-grufvor.
Sedermera byggdes på åtskillige ställen i Europa smärre vägar, först efter samma principer,
och sedan med den förbättring att jem-skenor
och jem-hjul begagnades i stället för träd. Dessa
vagnar voro dock alla endast för hästkraft, eller
andra dragare, ända fram till början af detta århundrade då ångkraften togs till hjelp, och
locomotiver introducerades. Sedan dess har jemvägarnes construction och byggnads-sätt undergått väsentliga förändringar och förbättringar,
till följe af vunnen erfarenhet och kostsamma
experimenter. Rails eller skenor af valsadt jem
hafva begagnats och begagnas ännu af åtskillige
tyngder och former, men har måst tilltagas i
tyngd i samma förhållande som hastigheten af
farten på jemvägame ökat sig. Den nu vanligaste formen på Rails, och som tycks komma
att uttränga andra constructioner, äro de så kal-

lade T-rails, bärledande sitt namn från railens
likhet med ett upp- och nedwändt T, eller Vignolska Railen som den också kallas efter uppfinnaren, hvilka begagnas såväl fästade på
underlagen i Stolar (Chaiers) som endast spikade på tvär-träd (Sleepers). Högst kostsamma
tillställningar af mumingar, huggna stenblock
m.m. hafva i England blifvit använde som underlag för rails; men man gjorde snart den erfarenhet att detta hårda underlag verkade menligt
för deras bestånd, särdeles vid stark fart deröfver
af lastvagname, då Rails sönderbröts eller lösskakades. I America börjades då att åter begagnas träd till underlagen, både för dess mindre
kostnad och dess elasticite, och man byggde
derstädes långa sträckor jernvägar med tvärsleepers och lång-träd samt derpå fästade platta
jemskenor. Detta byggnadssät ehuru högst billigt, särdeles i ett land likt America der träd af
förträfflig beskaffenhet fås för godt pris, är dock
äfven numere förkastadt i anseende till dess
ovaraktighet och deraf följande allt för dyra
underhålls-kostnad. Långstockarne och skenorna äro derföre på desse vägar redan borttagne, eller borttagas, och i dess ställe användes
de förutnämde valsade Rails directe laggde på
tvär-träd. Railens tyngd är vanligen omkring 20
a 25 skålpund per Sw fot för locomotiv-vägar.
Att förekomma de kastningar som af frosten
förorsakas på jordytan i kallare climater, samt
att förhindra väta att stadna i öfre delen af jernvägs-vallen der Sleepers nedlagde, begagnas att
såväl under som omkring desse lägga ett lager
af bokad sten, gröfre grus eller annat poröst
fyllnads-ämne tjenligt för ändamålet, hvilket
erhållit namn af "ballast". Denne ballast begagnas till högst olika qvantiteter beroende af climat
och andra omständigheter, ända från 3 fots till
endast lika många tums, djup under sleepers,
och med på många ställen i Norra America,
äfven i de nordligare delarne af landet, är den
alldeles utesluten, då allt för stora kostnader varit
förknippade med dess anskaffande.
Äfven på de små jernvägame vid kohlgrufvor
och manufacturverk hafva numere valsade Rails
utträgnt det förut allmänna bruket af långstockar
och skenor, och skillnaden i priset på dessa
byggnadsätt är låmgt ifrån så stor som man vid
första påseendet torde föreställa sig, och vid små
vägar för dragare oftast ingen; ty då vid en sådan jemväg sällan förekommer större tyngd än
hvad en häst kan transportera, eller större has-

tighet än hvad denne dragare förmår åstadkomma, så kan Railens tyngd och construction
härefter lämpad, ej blifva dyrare än skenan och
långträden. Underhålls-kostnaden för en Jernväg
med Rails är antagligen till C:a 25 procent af
underhållet för en väg med långträd och skenor. Afståndet emellan Rails (gauge) är för
locomotiv-vägar nästan allmänt antagit till C:a
4 fot 10 ° Sw: tum; men större afvikelser finnes äfven härutinnan, och t.ex. Great Northern
Railväg i England har icke mindre gauge än 7
fot Engl mått, eller C:a 7 fot 3 tum Swenskt.
På de små körvägarne variera bredden emellan
rails helt och hållet efter locala omständigheter;
men C:a 4 fot är ett medium häraf. De byggdes
förut smalare, omkring 3 fot, men erfarenheten
har visat att trampvägen emellan Rails härigenom är svårare att underhålla, likasom att fyllningen derföre ofvan Sleepers svårligen kan
göras tillräckligt tjock med denna lilla distance
emellan hjulspåren, och gäller detta särdeles
sedan Rails infördes; ty då långträd och skenor
begagnades, lågo tvär-sleepers djupare under
toppen af skenan, än hvad nu är händelsen.
Då farten på de Engelska Jernvägarne någon
gång uppgår till 10 Sw:mil i timmen, och i allmänhet är 7 a 8, så åtnöjer Americanaren sig
med en fart af 4 a 5 mil, hvilket gör att deras
jemvägar och locomotiver ej behöfva byggas så
kostsamma som i Europa, och en märklig skillnad såväl i detta afseende som och i högst enkla
depöt-byggnader m.m., möter den Europeiske
främlingen som med friskt minne af continentens och Englands prakt-arbeten, beträder
den nya verlden.Dock oaktadt denna enkelhet,
denna ytterliga besparing i de minsta detailler,
fattas hvarken beqvämlighet eller elegance på
de Americanska communications-anstalterne,
och jag tror, att just i konsten att med små tillgångar kunna arrangera väl, äro, i allmänhet
taladt, Americanarne betydligt före Europeerne;
Det finnes ej heller något land i verlden der man
kan resa för så godt pris.
Såväl i anseende till dessa förhållanden, som
och likhet i climat m. m, gör, att Norra America
säkerligen är rätta stället för Swenske Ingenieurer, att tillgodogöra de ständiga förbättringarne, och andres ofta dyrköpta erfarenhet i
det praktiska af yrket, och det skulle utan tvifvel
bära goda frukter, om de nya Ingenieurerne sattes i tillfälle att här få utbilda sig. Med de allt
mer lättade communicationerne är en resa till
V
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America numera hvarken så kostsam eller tidsödande som förr, ehuru den enskilte, af sitt arbete ensam beroende, ej alltid är i tillfälle att
derå uppoffra tid och medel; men man bördervid ihågkomma, att ett enda litet misstag vid ett
arbete kan förorsaka vida större kostnader, och
en enda iagttagen förbättring, lemna full ersättning för en sådan uppoffring.
I ett glest befolkat och couperadt land som
Swerige, der det i allmänhet dyra communikationssättet Jemvägarne, åtminstone för trafiken
i allmänhet, troligen ännu länge kommer att
endast tillhöra önskningarnes gebit, så synes
desto mer vigt böra läggas på de allmänna landsvägarnes förbättrande, en sak af så stort och allmänt intresse, att väl ingen torde bestrida dess
nytta och nödvändighet, och Regering och Ständer hafva äfven genom betydliga anslag af allmänna medel till sådane arbeten, härutinnan
redan uttalat sin åsigt; men det är endast enstaka
puncter, enskilta samhällen, som egentligen hittills burit frugteme häraf, och den allmänna trafiken har endast i mindre mohn deraf blifvit
underlättad. Detta förhållande är, genom den nu
för hela riket beslutade generella vägförbättringen, visserligen på väg att blifva avhjelpt;
men äfven principeme för desse arbetens utförande, och villkoren för tillgodonjutandet af allmänna understöd derföre, torde böra undergå
förändringar, som säkerligen skola föranleda till
ett bättre arbete och ett ändamålsenligare användande af de medel staten består. Då vägomläggningar kommit ifråga hafva de deraf intresserade skaffat sig någon person som deröfver
upprättadt en plan samt kostnads-förslag för
arbetets utförande, kanske oftast utan att den
undersökande någonsin har utfört, eller ens sett
utföras ett sådant arbete, och följdeme deraf
hafva ofta varit både mindre väl valde localer
och betydliga misscalculeringar. På en sådan
arbets-plan visserligen vederbörande autoriteter
underställd, men som af ingen med localen obekant kan controlleras, han må wara än så skicklig i yrket, har anslag af allmänna medel erhållits, vanligen till omkring hälften af den beräknade kostnadssumman. Arbetets utförande har
härefter helt och hållit öfverlemnats till communeme sjelfva, endast med ledning af de föreskrifter arbets-plan lemnat, och då sällan någon
i sådane arbeten kunnig person varit att tillgå,
hafva ofta store misstag vid arbetenas utförande
skett, misstag, som vid arbetenas slutliga af-
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synande af Statens Tjenstemän vederbörligen
anmärkas, men som ofta dåmera icke kunna rättas, och som slutligen egentligen drabba trafiken och de väghållningsskyldige, ej allenast
genom en mindre ändamålsenlig väg, utan och
genom en drygare underhålls-kostnad. Det är
en allmänt känd sak, att en ny landsväg byggd
efter de principer som i Swerige vanligen begagnas, behöfver flera år innan den hunnit sätta
sig och erhålla en någorlunda fast yta, och ofta
åtgår härtill 8 a 10 år, under hvilken tid icke
desto mindre ett högst oneröst underhåll erfordras. Då nu kostnads-beräkningarne oftast äro
så knappt tilltagna, att det erhållna Stats-anslaget, som var ämnat att betäcka halfva kostnaden, kanske vid utförandet ej utgår fjerdedelen
deraf, så inses lätt, att de som iklädt sig ansvarigheten för arbetets fullgörande, och hvilka
underhållnings-skylldigheten sedermera åligger,
i dubbelt mått lider genom dessa missförhållanden. Önskeligt vore därföre, då den allmänna
vägomläggningen, efter nu af sak-kunnige personer pågående undersökningar, kommer att företagas, att verkliga väg-ingenieurer äfven
blefve anställda vid arbetenas utförande, antingen på Statens bekostnad, eller och att deras
användande utgjorde ett villkor erhållande af
stats-anslag, och först då så sker, kan våre vägförbättringar komma att fullt motsvara den nytta
dermed åsyftas.
En annan ej mindre vigtig omständighet är
valet af byggnadssätt. Wåra vanlige grus-vägar
äro visserligen de billigaste i byggnads-kostnad,
men äro svåra och kostsamma att underhålla,
och vissa tider af året, på många ställen, nästan
ofarbara. De utrikes numera allmänt begagnade
så kallade "macadamiserade" vägarne, eller de
Engelska Herrarnes MacAdam och Thelfords
väg-byggnads-sätt, att begagna små cub-formigt
bokade stenar af hårt material till vägfyllning,
är naturligtvis betydligt dyrare än våra grus-vägar, men hafva också så öfvervägande fördelar,
att de otvifvelaktigt, förr eller sednare, blifva
införda äfven hos oss, och väl vore, om nu en
början kunde göras med landets hufvud-vägar,
eller de så kallade kungs-vägarne, samt på transportvägarne, der bergens och skogens tunga producter skola fortsakaffas. Macadamiserade vägar erbjuda ej allenast en fast, torr ochjemn yta,
deri hvarken dragarries fötter eller fordonens hjul
förmå åstadkomma ojemnheter, och hvarpå sålunda en väsäntligt större hastighet kan ernås,

C.E. Norström, på äldre dar, efter utnämningen
till överste.

och tyngre lass fortskaffas, än på vanliga grusade vägar, utan och en högst ringa underhållskostnad, oberäknat dess mindre skadliga inverkan på åkdonen, samt en ökad comodite och
säkerhet. Thelford begagnar för sina vägar ett
lager af större stenar, eller en sort stensättning,
under den små bokade stenar; men MacAdam
lägger sin stenfyllning directe på den naturliga
grunden, hvilket sednare sätt, såväl för dess billigare kostnad som dess fullkomliga ändamålsenlighet, numera nästan utträngt alla andra vägbyggnads-metoder. Då vi i allmänhet har riklig
tillgång på material för macadamiseringen, och
detta lager, äfven på vägar med stor trafik, och
utsatte för frostens verkningar, ej behöfva vara

mera än 9 a 12 tum tjockt, synes att inga afskräckande kostnader äro förenade med detta
förträffliga vägbyggnadssätts införande äfven
hos oss, då man jemför de stora fördelar dermed vinnes.
Stensatta vägar, efter samma principer som vår
vanliga stensättning på stads-gator, nyttjas äfven
på flere ställen både i Europa och America, men
uppfyller i intet afseende ändamålet så väl som
macadamiserade vägar. För Stads-gator med
större trafik begagnas numera mäst den så kallade "Romerska" stensättningen, hvartill ideen
är hämtad från Romarnes förträffliga militairevägar, och bestå af stenblock i form af en afstympad och upp- och nedvänd pyramid, 8 a 10
tum i qvadrat vid öfra ändan, 10 a 12 tum höga
och 6 a 8 tum i qvadrat vid nedre ändan, satte
snett öfver gatan, med en vinkel af 45 gr mot
dess direction i en grund af grus, bokad sten,
eller murbruk, af omkring en fots djup. Med
iagttagande af tillbörlig hvalf-form på gatan och
säkert stöd för hvalfvets slutpunkter, är denna
stensättning ojemnförligt bättre än någon annan
hittills känd. Priset å en qvadrat famn sådan stensättning är i America pr medium 13 dollar (C:a
62 rdr rgs) och i England 4 pund (C:a 72 rdr
rgs) med materiel och arbets-kostnader, som visserligen är högt, men som i Swerige bör kunna
högst betydligt nedsättas.
IAmerica begagnas äfven Plank-vägar, bestående af 8 fots långa plankor af 3 a4 tums tjocklek laggde tvärt öfver vägplanet på 2ne plankor
eller syllar gående längs-åt vägen och inbäddade
i grunden. Der träd finnes för lågt pris torde
dessa vägar med fördel kunna anläggas, och
uppfyller sitt ändamål väl, både med en fast yta
för större lass, och högst angenäm passage för
lättare åkdon; men då C:a 2500 Tolfter 8 a 12
alnar långa Plankor åtgå till en swensk mils väg,
tycks i alla fall kostnaden hög med vårt pris på
trädeffecter.
Den del af mitt yrke som innefattar vägbyggnader har jag alltid med förkärlek omfattadt, inseende dess oberäkneliga wigt för vårt
land, och då jag dels som praktiserande vägingenieur deri skaffat mig någon erfarenhet, dels
under mina resor nu med särdeles intresse följt
denna branch, hade jag ämnat, om tid och omständigheter sådant tillåta, att offentliggöra mina
små anteckningar härutinnan, för att dermed
möjligen kunna vara nyttig yngre kamrater eller andra personer som vilja egna sig deråt, hälst,
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mig veterligen, ej den ringaste anvisning i denna
väg finnes i vår bokhandel att tillgå. Jag har sjelf
erfarit svårigheten af att undvara all sådan handledning, och utan anspråk på att tilltro mig kunna
fy Ila denna brist, torde den gamla reglen äfven
här få gälla: något är bättre än intet.
Slutligen anser jag det vara en kär pligt att för
Styrelsen onmärnna den godhet och välvilja jag
i America rönte af vår celibre landsman Kapten
John Ericsson, och det är icke allenast jag som i
detta afseende står i stora förbindelser hos denne
snillrike och älsklige man, utan alla swenskar
som söka hans råd och hjelp, särdeles de som
arbeta i ingenieur-vägen, deraf flera redan hafva
honom att tacka för en riklig utkomst och ett
oberoende lif. Hvad mig sjelf vidkommer, erkänner jag med innerlig tacksamhet, att jag har
Kapten Ericsson i första rummet att tacka för
hvad jag fått se och lära i det land der han vistas, och der hans blotta namn var tillräcklig att
skaffa mig tillträde och ett artigt bemötande hos
hvarje Ingenieur, en förmohn, som icke alla resande åtnjuter.
Carlstad i Februarij 1849
C.E .Norström

En kort kommentar
Norström uttrycker den uppfattningen, att en
studieresa av liknande omfattning som den han
själv fått tillfälle att genomföra från maj till november 1848, skulle vara fördelaktig och borde
ingå i utbildningen av unga ingenjörer. Själv var
Norström (1815-1871) 33 år gammal, då han
utrustades med pengar för att göra sin studie-
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resa. Handels- och Sjöfartsfonden svarade för
en statlig kredit på 4000 Rdr Bco, som hanterades av Frykstads Jemvägs Actie Bolag. Därifrån
fick han 1000 Rdr Bco för utfört arbete och ytterligare 3000 med återbetalningsskyldighet till
bolaget. Dessa medel förmodas han ha utfört
arbeten för efter hemkomsten. Norström återkom till sin bostadsort Karlstad i lämplig tid för
att delta som huvudansvarig för järnvägsbygget
mellan Frykensjöarna och Klarälven, den järnväg, som blev Sveriges första med allmän trafik.
De rön han gjort under sin resa omformade
han på detta företag och som exempel kan anföras att banan fick vignolräls lagd på tvärliggande träslipers.
I reseberättelsen fäster man sig vid att han inte
beskriver järnvägsbyggen med någon större entusiasm. I stället talar han varmt för landsvägar
med en god underbyggnad av makadam. Svensk
kanal- och slussverksbyggnation påstår han vara
av mycket hög kvalite. Därmed ger han John
Ericssons broder Nils en eloge. Den ombyggda
Trollhätte kanal, klar 1844, blev alltså mycket
väl utförd enligt hans mening.
För egen del hade han varit mycket delaktig i
slutförandet av Pråmkanalen i Karlstad. Där
hade han också några år verkat som vågmästare.
Framtiden för Norströms del blev dock järnvägsbyggarens. Mer därom kan läsas i von
Celsings skrift Carl Edvard Norström, utgiven
1986 och Störtebeckers artikel Carl Edvard Norström, Sveriges förste jämvägsbyggare, i Bebyggelsehistorisk tidskrift 12/1986. Manuskriptet till Norströms rapport finns i Riksarkivet.
Svante Forsceus

Robert Sjöö

Sveriges Järnvägsmuseum 1998
utredningar och utmaningar

Hösten 1998, tio år efter uppdelningen i SJ och
Banverket, meddelade SJ officiellt att man inte
önskade fortsätta med museiverksamhet eller
framför allt att man måste få omedelbar avlastning av kostnaderna från och med årsskiftet
1998-99. Detta var inte oväntat utan en logisk
följd av riksdagens trafikpolitiska strävanden.
De anrika statliga verken har inte samma uppdrag i dag som i början av seklet, då såväl SJ,
som Post- och Televerken ansågs självklara som
huvudmän för museer. Järnvägsintresserade som
varit med ett tag inser att museet varit ifrågasatt
flera gånger tidigare, dels i slutet av 1940-talet,
då museet till och med lades ned en tid, dels
under 1960-talet då man sökte både ny huvudman och ny plats för samlingarna och senast
efter uppdelningen av Statens Järnvägar 1988.
Paradoxalt nog har museet vuxit efter varje
"kris". Det är inte osannolikt att museiverksamheten även denna gång kan få en skjuts
framåt, bara ett beslut fattas. En utredning gjordes under hösten under ledning av Lars Berggrund från Banverket, som resulterade i ett förslag ställt till Kommunikationsdepartementet, ett
departement som snart därefter blev en del av
Näringsdepartemetet. Kulturdepartementet
måste naturligtvis också höras ijärnvägsmuseifrågan, liksom både SJ och Banverket skall ta
ställning till konkreta problem och alternativ.
Följden har blivit att vi i skrivande stund ännu
inte vet hur framtiden kommer att bli för museet.
Tills vidare tar SJ ansvaret för verksamheten, som
drivs vidare med befintliga ramar. Som ny
informationsdirektör vid SJ, och därmed administrativt ansvarig för museet, tillsattes mitt i allt
detta Lena Thömell, som närmast kom från SAS.
Det pågick under 1998 även andra utredningar
och projekt på central nivå som indirekt påverkar oss. Framför allt är det den så kallade industriminnesutredningen (SOU 1999:18, Frågor

till det industriella samhället) som gjordes på
regeringens uppdrag av professor Erik Hofren.
Regeringens utlovade 25 miljoner kronor fördelade på tre år föreslås i utredningen användas
för metodutveckling av hur det industriella arvet skall kunna tillvaratagas. En mycket tydlig
signal från utredaren är att den etablerade
museisektorn måste öppna sig mot de så kallade arbetslivsmuseema, som i allmänhet drivs
helt eller till större delen med ideell arbetskraft.
I det sammanhanget så har järnvägsmuseerna
ett försprång då många museibanor och föreningar kan se tillbaka på 20-40 år med problemställningar som nu i och med utredningen lyfts
fram i ljuset. Järnvägsmuseer finns med stor regional spridning och mitt i allt detta finns Sveriges Järnvägsmuseum, som borde kunna fungera som centrum för alltsammans, som i viss
mån redan gör det, men som framför allt borde
ha statens uppdrag och resurser att klara av det.
Därför är huvudmannafrågan intimt sammankopplad även med metodutvecklingen av järnvägens kulturhistoriska arv.
Industriminnesutredningen ledde också till att
Riksantikvarieämbetet bestämde sig för att 1999
års Kulturhusens Dag skulle ägnas åt något som
kunde representera svensk industri. Valet föll på
järnvägsmiljöer. Det ligger nära till hands att
utbrista: Äntligen! Den högtidliga invigningen
kommer att hållas på Sveriges Järnvägsmuseum.
Denna manifestation, dagen efter vår museidag
i september, borde kunna bli ett perfekt avstamp
för resurssamordning och etablering av järnvägen som ett viktigt kulturarv. Broschyren Tågsommar, som är en guide till Sveriges museijärnvägar och järnvägsföreningar, är ett annat
utmärkt exempel på hur samarbete över organisationsgränser gynnar varje enskild verksamhet. Tågsommar produceras i samarbete mellan
Svenska Järnvägsklubben, Sveriges Järnvägs-
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museum, Museibanornas Riksorganisation,
Järnvägshistoriska Riksförbundet och det lilla
men mycket aktiva Järnvägsinfoförlaget. Med
hjälp av annonsintäkter, förlustgarantier och
ideellt arbete görs en stor insats för att synliggöra jämvägsmuseerna för de för verksamheten så viktiga kulturturisterna. 1998 var tredje
året med ovan nämnda samverkan för en Tågsommarbroschyr och produkten är nu etablerad
i många turistbyråer.

Internationellt samarbete
1998 började annars efter julledigheterna i januari med samarbete över gränserna. Efter att
ha lagt upp riktlinjerna i Finland året innan var
Sveriges Järnvägsmuseum värd för det första
nordiska järnvägsmuseiseminariet med tema
bevarande. Eftersom vi nyligen tillgodosett
lokalbehovet genom förhyrningen av den gamla
huvudverkstaden i norra Gävle och dessutom
var mitt uppe i bevarandeplansarbete för järnvägsfordon hade vi en hel del att visa och berätta om. All vår personal deltog men aktiva i
seminariet var av naturliga skäl vårdsidan ge-

nom, förutom undertecknad, Göran Jäderholm,
Kjell Palen, Robert Herpai och Sten Holm. Inhemska föredragshållare var också Carl-Magnus Gagge från Länsmuseet Gävleborg som talade om ett förslag till byggnadsminnesförklaring av Dellenbanan och Lars Olov Karlsson,
som rapporterade om arbetena med Banmuseet.
I Norge har man hunnit längre än vi när det gäller bevarande av järnvägsmiljöer, och museichefen Andreas Dreyer har fått i uppdrag att leda
en inventering, vilken han redovisade formerna
för. Pekka Välimäki gav oss synpunkter på problem med att bevara och ansvara för väldigt
många ånglok. Även i Finland har man ett "överskott" på museilok på grund av beredskapsbevarande. Där har man dock inte lika många
järnvägsmuseiföreningar som kan dra sitt strå
till stacken - eller lok till stallet. V åra danska
gäster lämnade två bidrag. Museichefen Poul
Thestrup talade om den danska lösningen, att
bygga upp en komplett miljö på museiområdet
i brist på genuina äldre järnvägsmiljöer i landskapet, och Gitte Lundaager-Rausgaard delgav
oss en beskrivning om att vårda föremål och
arkiv, vilket gav anledning till igenkännande

Uppmärksamt lyssnande kollegor från Danmark och Norge: Gitte Lundaager-Rausgaard, Thor Bjerke,
Andreas Dreyer och Paul Thestrup. Foto Kjell Palen.
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uppskattning. I övrigt deltog också Matti Bergström, museichefen från Finland och från Norge
arkivarien Thor Bjerke och fordonsansvarige
Roar Stenersen.
En internationell diskussion i större skala är
den, för näst sista gången, årliga IATM-konferensen, som 1998 för första gången arrangerades på södra halvklotet, i Adelaide i Australien.
Adelaide som är huvudstad i delstaten South
Australia kan uppvisa många intressanta museer,
många av dem är delar i den statligt finansierade History Trust. Detta gäller dock inte järnvägsmuseet, som tvingats stå helt på egna ben
sedan det överlämnades till en ideell organisation. Museet fick för drygt tio år sedan ett stort
engångsanslag för att bygga upp en fin visningsanläggning. När pengarna tog slut så fick det
som inte var färdigt anstå. Man har nu fått en
ansenlig visningshall, som tyvärr inte är tät mot
sand och damm, och man har en mycket omfattande ideell verksamhet med upp emot ett femtiotal frivilliga som står för renoveringsarbete.
Ett stort musei- och järnvägsintresse i övrigt i
ett område med hyggligt besöksunderlag ger
intäkter som tillåter två heltidsstjänster. En av
dessa innehas av museichefen Steve Yorke, som
rimligtvis har ett av landets mest varierade arbeten. Han umgås flitigt med ministrar, antikvarier, järnvägstjänstemän och leder frivilliga
entusiaster samtidigt som han är direkt inblandad i digital registrering, arkiv- och föremålsvård, fordonsrenoveringar, utställningsproduktion och marknadsföring. Detta låter i och
för sig högst normalt för en chef vid ett järnvägsmuseum, men tanken på att bara ha en heltidsanställd medarbetare som avlastning känns inte
angenäm och på sikt blir naturligtvis kvaliteten
lidande. Detta exempel är inte oviktigt med tanke
på vår egen framtid.
Konferensens tema var "The world turned
upside down - coping with change in transport
and communications museums". Genom föredrag och diskussioner kunde vi konstatera att vi
inom vår museisektor i allmänhet brottas med
samma problem var vi än befinner oss på klotet. Generellt gäller att de nationella post-, teleoch järnvägsmuseerna lyder under sina respektive statliga verk eller bolag men att det samtidigt pågår en internationell privatiseringsvåg,
och även de statliga ägarna kräver en större egenfinansiering. I Norden, med vårt glesa befolkningsunderlag, kan vi inte få besökstal på uppåt

halvmiljonen per år som självförsörjning i vår
nuvarande skala skulle innebära. Vi står därför
inför två alternativ, direkt statligt stöd eller kraftigt minskad verksamhet. Det senare låter inte
lockande, allra minst i en tid när arvet från industri och kommunikationer blivit allt angelägnare för den historiska kontexten och järnvägsmuseernas personaltal och omsättning är pinsamt liten i jämförelse med traditionella, nationella, statligt finansierade institutioner. I bland
är det närmast frustrerande att på en internationell - eller för den delen svensk - konferens
delges information om ambitiösa tvärvetenskapliga projekt, satsningar på samtidsdokumentation och forskning, digital kunskapsförmedling
och så vidare, allt naturligtvis avgivet i bästa
välmening att inspirera, men vad kan vi egentligen göra med våra resurser? Vi håller fanan
högt och försöker, men frågan är om vi i stället
gör oss en björntjänst. Tyvärr är det så att flertalet järnvägsmuseer, med undantag av framför
allt National Railway Museum i York, resursmässigt tillhör en museifamilj som i större delen av världen motsvaras av privata samlingar.
Ambitionerna liksom ansvaret för vår del av
kulturarvet delar vi däremot med de stora nationella institutionerna med 100-talet anställda.
Att vi i Sverige fått ännu ett, ännu mindre, verksmuseum för järnvägshistoria är i det sammanhanget naturligtvis förvirrande för såväl intresserade som utredare och beslutsfattare. Banmuseet är emellertid mycket fint iordningställt.
Vi har bidragit med utlån av en hel del föremål
till utställningen och självklart har vi ett nära
samarbete i många frågor, vilket måste utvecklas ännu mera. Framtiden bör trots allt ses an
med tillförsikt.

Utställningar och utåtriktad
verksamhet
Efter denna något dystra lägesrapport finns ändå
anledning att lyfta fram det som ändå verkligen
är bra. Vi har en fantastiskt fin basutställning
som i sin design bör hålla ännu ett antal år. Under våren genomförde vi dock ett antal förändringar för att öka förståelsen och tydliggöra skillnaderna över tiden. Eftersom museibyggnaden
är uppdelad i sex hallar och den befintliga utställningen redan bygger på kronologi så kunde
vi börja med att skapa en huvudrubrik till varje
tidsavgränsat rum. Vi ställde oss frågorna: vad
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vill vi förmedla, hur åskådliggör vi detta i dag
och vad behövs för att intrycken skall bli tydligare? Tidsaxeln kunde vi behålla och rubrikerna
blev som följer:
1800-1855
1856-1869
1870-1889
1890-1919
1920-1939
1940-

Vad ska vi med järnväg till?
Sverige på spåret
Plysch, tofsar och champagne
Störst, snabbast och starkast
Kraft från ovan
Nedläggning och nysatsning

I det första rummet beskrivs de första stapplande
stegen mot järnväg i Sverige och alla järnvägsvänner känner ju till debatten för och emot järnväg. Samtidigt tas tekniken försiktigtvis i anspråk på bruksbanorna. Förändringen i rummet
inskränkte sig till att vi bytte ut Novelty i full
skala mot en modell i skala 1: 10 och att vi ställde
upp häst med godsvagn närmast ingången i rummet. I nästa hall, "Sverige på spåret", har Prins
August och Göta nu fått sällskap av mellanbroder Thor. Här stod tidigare vår smalspårsmateriel lite malplace. Första inblicken i rummet är nu en angenäm syn av internationell klass
med tre Beyer Peacock-lokomotiv från 1850och 1860-talen i linje. Loken är samtidigt ett
representativt urval av världens då mest moderna
industriprodukter. Bakom Thor står en svängelvagn och den populära fångvagnen som varit
på utflykt runt om i museet. Thor blev för övrigt förtjänstfullt rengjord till utställningsskick
av frivilliga från Järnvägsmusei vänner. Den
tredje hallen räckte det att döpa. Vad representerar de kungliga vagnarna och alla invigningar
om inte plysch, tofsar och champagne?
I den fjärde hallen, "Störst, snabbast och starkast", med våra stora ånglok, A- och F-loken,
har vi tydliggjort det industriella genombrottet
årtiondena runt sekelskiftet 1900, ångans crescendo, inhemsk ingenjörskonst och uppkomsten av en arbetarrörelse. Nyheter i utställningen
är det lilla elektriska loket Herman Behrman och
en miljö kring järnvägens hierarki. Här står nu
också decauville- och malletloket från KostaLessebo järnväg och ett koncentrat av den tillfälliga utställningen "Så fungerar ångloket".
Modellen av Årstabron blev inte färdig 1998,
men monter och flertalet moduler kom på plats
under året mellan D-loket och restaurangvagnen, som tills vidare står kvar i den femte hallen, "Kraft från ovan". I den sista hallen byggde
vi en helt ny utställning som i sin konceptform
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handlade om hur farfar färdades med tåg, men
som inbyggd i basutställningen väl speglar
1930- och 1940-talens resande, bland annat i
form av en väntsalsmiljö i funkisstil och en täckt
godsvagn inredd för trupptransport. I övrigt har
vi låtit göra nya montrar för många av 1: 10modellerna, vilket gäller flera rum.
I samband med färdigställandet av förändringarna i basutställningen lät vi också göra en
souvenirguide - Tidsmaskinen. Tidsmaskinen
omfattar 40, rikt illustrerade, sidor, som utgör
museet i fickformat. Pedagogiken och faktaurvalet följer resonemanget ovan, liksom flertalet utställda fordon finns med i text och bild.
Text och layout är gjord av Björn Kullander,
Kosmorama, som snart har gjort allt i medieväg
åt både oss och kollegan i Skåne. Tidsmaskinen
säljs i museets reception för 40 kronor, och
museivänner som låter den ligga framme på
soffbordet under besök och bjudningar gör den
bästa av marknadsföringsinsatser för oss.
När det gäller marknadsföringen av museet
sköter vi oss numera mer eller mindre helt själva
fram till repro och tryckning. Vi använder oss
av ett inarbetat koncept med återkommande layout, färger och typsnitt. Tack vare att vi har egen
kompetens i huset spar vi mycket pengar samtidigt som tydligheten i vårt budskap garanteras.
Här ligger vi långt framme jämfört med de flesta
övriga museer i Sverige. Alla annonser, flera
faktablad och två broschyrer om Årgångståget
(se nedan) gjordes under året. Vår aktiva kundbearbetning resulterade bland annat i fyra stora
arrangemang med ångtåg för Lärarförbundet,
Svenska Järnvägsklubben, CIB-konferensen för
den internationella byggforskningen samt institutet för förpackning och distribution, Packforsk,
vilket tillsammans gav närmare 1200 besökare.
Gruppresor och konferenser i övrigt höll sig på
tidigare nivå, frånsett att vi noterade en markant
minskning av grupper från övriga SJ och Banverket. En mera modest genomförd sportlovstrafik gav i år ett bättre genomfört arrangemang,
en bättre upplevelse för dem som åkte men också
något färre deltagare, vilket museibyggnaden,
vårt område och säkerheten mådde bra av. Sista
trafikdagen blev vi ändå tvungna att låna tre
ordinarie trafikvagnar, vilket var lättare gjort än
sagt! (För trafiken kom museet senare under året
att organiseras som en egen affär inom SJ Resedivision.) Sammantaget över året fick vi ett något sämre besöksresultat än föregående år,
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Äng loket Thor har kommit fram i ljuset. Tillsammans med Prins August och Göta utgör denna pionjär en
teknik- och kulturhistorisk attraktion i yppersta världsklass. Foto Leif läderberg.
I folkhemmets spår blev järnvägsstationen och väntsalen mer och mer fönstret mot världen från slutet av
1930-talet. Från utställningen "Så reste farfar". Foto Jan-Erik Svanberg.
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35 212 personer. I det sammanhanget kan nämnas att vi i efterföljderna av det historiska snöovädret över Gävle, som bland annat tvingade
oss att hålla stängt en vecka, för december kunde
notera vår sämsta siffra på många år för en kalendermånad, 338 personer.

Museidagen
Museidagen var framflyttad till 29 augusti för
att inte kollidera med avslutningsdagarna hos
vår närmaste granne bland besöksattraktioner,
Furuviks nöjespark. I stället blev det kollision
med andra årliga evenemang som Nora marknad och Nynäshamns kommundagar, vilka båda
engagerar föreningar med ångtåg. Att byta datum är också att utmana vädergudarna, vilket vi
erfor när vi försökte med första lördagen i september som först efter tre år erbjöd njutbart väder. Den nya utmaningen slutade med en varning kan man väl säga, duggregn och småkallt,
men så småningom uppklarnande. Nytt försök
1999 med andra lördagen i september. Bäva
månde vädergudarna! Temat för museidagen var
kopplat till utställningen "Så färdades farfar" och
tågresandet under 30- och 40-talen. Årgångståget kom ifrån Stockholm och gjorde en extra
tur och returresa till Sandviken. Ångpendeln
gick som vanligt, nu med B-lok som dragkraft
och räls bussturerna till fordonsmagasinet i norra
Gävle, gamla huvudverkstaden, var lika populära som föregående år och marknaden har hittat sin plats i museets sista hall. Fältkök med
servering av ärtsoppa och veteranbilar kompletterade.
Det muttras ibland om att "det hände mera
förr" på museidagarna, inte minst från dem som
då var aktiva. Det ligger en del i den kritiken,
som i och för sig enbart syftar på upplevelser
för de specialintresserade, men det är också så
att det efter ett antal år uppstår en viss mättnad
hos både museidagsbesökaren och deltagarna i
arrangemangen. Museet har alltid, under en eller flera museidagar, varit beroende av museiföreningar och enskilda frivilliga för att det skall
bli liv, rörelse och variation. Situationen är en
annan i dag än den var för tio år sedan. Föreningarna har problem med nyrekrytering och de
aktiva medlemmarna blir inte yngre, samtidigt
som kraven på den egna verksamheten har vuxit
och det är naturligt att man prioriterar arbetet
på hemmaplan. Sedan är det ju inte "bara" att ta
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fram och köra med det ena eller andra fordonet.
Det krävs lång tid av för- och efterarbete, och
till sådant är det inte heller lika lätt att få hjälp
längre. Vi gjorde ett utskick till museivännerna
med en förfrågan, om vad man kunde tänka sig
att hjälpa till med, som resulterade i ett tiotal
svar, varav nästan hälften inskränkte sig till råd
om vad vi borde göra bättre. Ett annat alternativ, som vi har varit skrämmande nära, är att tänja
på de egna resurserna på bekostnad av den löpande vården och omsorgen om samlingarna.
Jag kan bara hoppas att intresset att göra insatser för museet ökar. Tills vidare tröstar vi oss
med det myckna beröm som kommer från majoriteten av besökare, kunder och järnvägsvänner med en helhetssyn.
Teatergruppen Pegasus fungerar fortfarande
som vår husteater och även de var naturligtvis
med på museidagen. Annars genomförde vi i år
en teaterform som jag själv tycker var mycket
lyckad. Ensemblen genomförde ett antal dramatiserade guidningar genom museet, lördagar och
söndagar i augusti. På fyrtio minuter lyckades
dessa skickliga amatörskådespelare i vår museimiljö levandegörajärnvägshistorien på ett medryckande sätt, inte minst uppskattat av våra med
Argångståget tillresta besökare.

Årgångs tåget
Utredningar till trots är det osannolikt att museet inom överskådlig tid kommer att flyttas från
Gävle. Med de områden och utrymmen vi idag
disponerar har vi förutsättningar att vårda och
visa våra samlingar på ett sätt som svårligen
skulle låta göra sig någon annanstans. Vi städar
fortfarande efter flytten för trettio år sedan och
inser vad en ny flytt skulle innebära i riskväg
för samlingarna. Naturligtvis är det hämmande
för besökstalen att befinna sig i ett turistiskt vakuum mellan Stockholmsregionen, Dalarna och
det egentliga Norrland. Det gäller därför för oss
att synas och verka utanför våra inhägnade områden. Det har under en tid stått klart att museet
måste ha ett eget tåg för fjärrtågsarrangemang.
Ett tåg som samtidigt kan vara driftsäkert, hålla
försvarlig hastighet och vara en museiupplevelse. Jag har i andra sammanhang i viss mån
kritiserat en viss likriktning i det svenska veterantågskonceptet, som i sin tur naturligtvis är
en följd av SJ:s fullständiga dominans inom järnvägen från och med 1940-talet. Vad som dock

Arbetena med att iordningställa tre av vagnarna gjordes i vårt eget magasin på Nynäs. Målaren Tom
Olofsson trollade med en eller flera penslar för att uppnå den eftersträvade kvaliteten. Foto Ted Nyberg.
Vi är många som vill spegla oss i glansen av Ärgångståget. Foto Jan-Erik Svanberg.
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har saknats är ett fullständigt iordningställt tåg
med verklig status och atmosfär från 1930- och
1940-talen.
Museets eget innehav av lämpliga trafikfordon
var mycket begränsat och diverse fordonsbyten
och hemtagningar av depositioner har måst göras för vilket redogörelser finns i tidigare omgångar av SPÅR. Dessutom var det viktigt att
försäkra oss om dragkraft, ytterligare vagnar
samt personal. Vi slöt därför ett avtal med Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg för
projektet som omfattade tio tåg Stockholm-Sveriges Järnvägsmuseum tur och retur, lördagar
och söndagar i augusti. Föreningen ställde upp
med elektriskt F-lok, två andraklassvagnar (enligt klassystemet före 1956) samt en restaurangvagn, och dessutom svarade man för personalen. Som motprestation gjorde vi en enklare renovering av föreningens vagnar i tåget. SKÅJ
fick dessutom sköta restaurationen och cafeverksamheten i egen regi. Museet stod också för
alla kostnader och avgifter för tågets framförande samt all marknadsföring. För dem som
åkte med Årgångståget började och slutade besöket på Sveriges Järnvägsmuseum i Stockholm

och däremellan fick man se vår basutställning i
Gävle. På så vis kunde vi finnas i huvudstaden
utan att flytta mer än vad som är naturligt att
flytta - ett tåg. Nästan 1000 personer besökte
oss med Årgångståget. Ett trafikprojekt som
kunde förverkligas genom samordning av museets resurser med en offensiv ideell verksamhet till allas bästa.
Projektet hade dessutom en annan dimension.
Målet med våra stålvagnar är att på lång sikt
skapa en park av föredömligt renoverade vagnar med väl avgränsad och definierad status. Då
renoveringen av vagnarna för Årgångståget inte
kunde starta förrän under vårvintern måste vi
koncentrera oss på ett avgränsat moment där vi
fullföljde målet, och vi valde det som kanske är
viktigast för karaktären, utvändig målning och
märkning. Tre av våra vagnar var föremål för
vår omsorg; Co9b 2798, Co8cs 3200 och Bo5b
3295. Med hjälp av antikvarisk kompetens, konsulten Torkil Elmqvist och två skickliga målare,
med ekonomiskt stöd från länsarbetsnämnden
via sysselsättningsprojektet "Sätt färg på Gävleborg", kunde vi ta fram en pigmenterad syntetisk lack med samma egenskaper som den

För att inreda en beredskapsfinkafick museet hjälp av tjänstemän vidfd. l 14 med dockor, uniformer och
vapen. Foto Leif läderberg.
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ripolinlack som ursprungligen användes och
dessutom applicera den medelst penselstrykning
i fyra skikt med mycket bra resultat. Det låter
kanske inte så märkvärdigt, men det har legat
timmar av experimenterande och kontakter med
utländska kokerier och kvarnar för att lösa problemet. Märkningen gjordes av Johnny Hallgren, till vardags lokförare, men också mycket
kunnig i historiskt korrekt märkning. Vi lät också
gjuta nya siffror och emblem. Invändigt gjordes en mycket omsorgsfull sanering och städning av vagnarna. Cafevagnen, 3200, var också
i behov av viss ommålning och diverse träarbeten.

Bevarande - renovering
eller konservering?
Renoveringen av årgångstågsvagnarna varnaturligtvis det stora renoveringsprojektet under
året men fler fordon fick en behövlig ansiktslyftning. Med hjälp av arbetskraft från arbetsmarknadsenheten på Gävle kommun korglagades och målades två 1960-tals täckt godsvagnar, littera Gre, och för utställningen "Så
färdades farfar" iordningställdes en äldre finka,
littera Grh, som trupptransportfinka under beredskapstid. Arbetena på ångloket, W 1229, har
fortsatt vid lokmuseet i Grängesberg och vi närmar oss nu möjligheten att kunna visa upp loket
i drift. Även återuppbyggnaden av personvagnen C3a 1314 fortskrider, om än i makligt
tempo. Ekstommen är nu i alla fall återställd
enligt originalritningen. Detta projekt som genomförs i samarbete med Gävle kommuns
arbetsmarknadsenhet har inte kunnat få tillräckliga resurser i form av arbetskraft under
1998. Kanske ändå ett gott tecken i arbetslöshetstider.
Museet har också en stor andel fordon som
inte kräver återställning utan som tvärtom skall
skonas från förändringsåtgärder. Naturens element kräver emellertid sin tribut, och en hel
del i våra samlingar närmar sig en sekellång
tillvaro som museiföremål. Vi har därför påbörjat ett konserveringsprojekt för i första hand
våra äldre personvagnar. Det handlar i första
hand om att rädda färgs skikt från sekelsskiftet.
Konservator Per Mattsson har anlitats för det
tålamodsprövande arbetet att rengöra, fixera
partier med flagnande färg och slutligen
skyddsfernissa ytan. Tre vagnar genomgick

denna behandling under 1998: A 103, AB 289
och A 650. Det synbara resultatet är en något
distinktare färg men framför allt vet vi att med
god förvaring så har nedbrytningen hejdats.
Flera vagnar kommer att konserveras under 1999
och möjligen kommer vissa återställningsinsatser
också att göras på någon vagn.
Det kan i detta sammanhang vara intressant
att kort också beröra läget med bevarandeplanen för normalspåriga järnvägsfordon som
museet driver i projektform tillsammans med
Järnvägshistoriska Riksförbundet. Trävagnarna
har ju kommit på min lott, och museivännerna
bidrar med styrelseledamöterna Erik Sundström och Bo Jörneld för urval av respektive
godsvagnar och ånglok. Ett första förslag
skickades under hösten ut på remiss, eller snarare samråd, till intressenter, föreningar och
fordonsägare. Ganska få svar kom tyvärr in,
men synpunkterna har tagits till vara för bearbetning och ett nytt förslag under 1999. Vi avser att under detta år kunna presentera en första offentlig version. Ett av huvudsyftena med
bevarandeplanen har varit att ge rekommendationer för vård och hantering av de mest värdefulla fordonen. Det handlar således inte i
första hand om skrotning eller ej utan mera
vilka kulturhistoriska hänsyn man skall vidtaga
som fordonsägare och varför.
I samarbete med Museibanornas Riksorganisation arrangerade vi ett seminarium i Stockholm 22 april under titeln "Museibanorna som
kulturbärare" i vilket naturligtvis också bevarandefrågorna hade en central roll. Många museibanor och föreningar har som sagt verkat i 3040 år, och under denna tid skaffat sig erfarenhet
och kompetens som är oerhört värdefull för oss
och borde vara det för kulturmiljövården. Som
nämndes i inledningen börjar det försiktigtvis
att hända saker. På seminariet redogjordes bland
annat för Kulturrådets uteblivna stöd till
museibanor och dess nuvarande inställning, den
ovan nämnda bevarandeplanen och byggnadsminnesutredningen om Dellenbanan. Harald
Sundlin från Riksantikvarieämbetet beskrev den
statliga kulturmiljövårdens resurser och nämnde
också något om planer på att utreda kulturhistoriskt skydd för rörliga föremål, som fartyg och
- vilket vi så hett efterlyser - järnvägsfordon.
Som framgått tidigare så kan mycket positivt
komma att hända men vi trampar även här i
utredandets spår.

119

Vad andra vill ha av oss
och vad vi vill ha av andra
Mitt i allt utredande ställer man sig naturligtvis
frågan vilka som är våra viktigaste uppgifter. Det
går naturligtvis att ställa konservering mot trafik, men vi måste kunna försvara vårt bevarande
med att det vi bevarar tillgängliggörs för så många
som möjligt. Detta är och kommer alltid att vara
en inneboende konflikt och kräva en balansgång.
En genomgång av ett års externa förfrågningar
ger därvidlag en intressant bild av vad andra verkligen vill ha av oss. Besökande grupper vill ha
fika, lunch och guidning av museet i nämnd
prioritetsordning. Mer insatta sällskap vill gärna
komma till museet med tåg efter vad resurserna
medger, vilket oftast slutar med rälsbuss. Enstaka
större arrangörer köper ångtågsarrangemang, vilket framgått ovan och järnvägsentusiasterna vill
se det vi annars inte visar, helst i drift och så
mycket som möjligt på en gång.
De vanligaste förfrågningarna gäller annars
bildbeställningar från fotoarkivet. Att leta, eventuellt reprokopiera och skicka bilder är ett tidsödande arbete som vi gärna gör, men måste ta
betalt för utöver användaravgifter. Många vill
också låna föremål och rekvisita av oss, vilket vi
också försöker tillmötesgå i möjligaste mån om
det handlar om museer eller kulturhistoriska evenemang. Många turistbyråer, restauranger, vandrarhem och liknande vill också ha inredningshjälp, men då måste vi hänvisa till fotografier. För det nyöppnade Innovatum AB i Trollhättan gjorde vi en större arbetsinsats i samband
med att tre lokomotiv deponerades i deras utställning. Depositionen av ångloket BAJ 3, som kunde
räddas inomhus från parkförvaring i Borås, Bloket 1320 och det elektriska Da 812 kom att
omfattas av en hel entreprenad med transport,
spårbyggen, kranlyft och inplacering. I och med
att vi fick in ett svårplacerat lok i form av Boråsloket, fick också vi ut något vi ville ha av projeket
utöver den ekonomiska behållningen. En aktiv
grupp kring Munktellmuseet i Eskilstuna hoppas kunna bygga en replik av Förstlingen och vi
har lånat ut en cylinder och vår modell för detaljstudier, liksom vi har deltagit i pressvisningen av
projektet som förhoppningsvis resulterar i en fullt
körbar, normalspårig version av Sveriges första
lokomotiv. Under 1998 lånade vi även ut utställningen "Spår av tåg" för sommarvisning på Västmanlands läns museum i Västerås. Någon filminspelning om året brukar det också bli. Denna
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sommar bidrog vi till tre scener för TV-serien om
Ivar Kreuger, vilket dessvärre blev regissören
Lars Molins sista fullbordade projekt. Vetandets
värld gjorde ett inslag med oss om när järnvägen
kom till Sverige och Sommarnorrland sände direkt från museet i P4 den 30 juli.
Annars är det upp till oss själva att rikta mediernas ögon mot oss. Då är det vi som vill ha.
Annonser är dyra och aldrig så effektiva som
ett stort redaktionellt inslag. Vi gör därför vårt
bästa för att få inslag i TV, radio och press. Öppningen av "Så färdades farfar" uppmärksammades mycket, men annars har vi synts mindre
1998 än de närmast föregående åren, vilket
också är en förklaring till det lägre besökstalet.
En besvikelse var att riksmedierna förhöll sig
kallsinnigt till Årgångståget, som vi hade hoppats mycket på. Premiär lördag 1 augusti var
sannolikt inget bra val av datum. Vi har inte
heller kunnat vara riktigt så offensiva på programsidan som vi kanske hade önskat i avvaktan på beslut om framtiden. Denna tendens kommer att hålla i sig under 1999, då vi måste lägga
mer kraft på vård av samlingarna och vi tills
vidare kommer att ha samma ekonomiska ramar som tidigare.
När det gäller vad föreningar vill ha av oss
hamnar ofta fordonen i centrum och här är
depositionsinstrumentet viktigt. Vi kunde kombinera våra viljor med Nässjö Järnvägsmuseum
då vi kunde överta från SJ-P och placera ett
1960-talståg hos dem. Tåget består av förutom
det tidigare deponerade loket, Ra 987, av A2
5053, Bl 4901, B5 4932 och R2 5184. Denna
deposition är ett bra exempel på hur vi tillsammans med en förening kan bevara och levandegöra en särskild nisch som annars skulle kräva
stora resurser och prioriteringsbeslut från oss.
Vi övertog utöver dessa vagnar också Rl 5181
för eget stationärt bruk. Ännu en NBJ-vagn,
malmvagnen M 636, deponerades till NBVJ i
samband med att f.d. SWB 16, som vi haft i
deposition från Sundbybergs kommun, på vår
begäran också placerades i Nora. Annars kan
man säga att året kännetecknades av en stor avyttring då de före detta beredskapslok som tidigare varit tillfälligt placerade hos föreningar nu
slutligen försåldes eller byttes bort, enligt en tidigare uppgörelse, om pris och förutsättningar,
mellan SJ, JVM och JHRF. Fordonsparken
minskades därmed med 26 ånglok enligt följande:

E2 955

sålt till Skåne-Smålands Jemvägsmuseiförening
E2 1046 sålt till Nora Bergslags Veteranjärnväg
B 1085
sålt till Malmbanans Vänner
E 1103
sålt till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum
E2 1105 sålt till Arvidsjaurs Järnvägsförening
B 1136
bortbytt till Nynäshamns Järnvägsmuseum
B 1143
sålt till Värmlandståg
B 1147
sålt till Malmbanans Vänner
E2 1155 sålt till Narvik
E2 1180 sålt till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum
bortbytt till Nynäshamns JärnvägsE 1189
museum
E2 1241 sålt till Arvidsjaurs Järnvägsförening
B 1281
sålt till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum
B 1287
sålt till Ostkustbanans Vänner
B 1323
sålt till Stockholms Kultursällskap för
Ånga och Järnväg
E 1330
sålt till Ostkustbanans Vänner

Lars Malin och inspelningsteamet för TV-serien om
Ivar Kreuger framför resturangvagnen 2769, vars
interiör fick uppträda som Kreugers salongsvagn.
Foto Jan-Erik Svanberg.

Regina Lund, en annan av Gävles stoltheter, spelade Tuula, Ivar Kreugers älskarinna i Malins TV-produktion.
Elloket, F 621, är också en tjusig motspelare. Foto Jan-Erik Svanberg.
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E2 1329
B 1364
B 1369
B 1370

sålt till Malmbanans Vänner
sålt till Stockholms Ånglokssällskap
sålt till Föreningen Veteranjärnvägen
bortbytt till Museiföreningen GefleDala Jernväg
sålt till Föreningen Ånge-loket
B 1429
B 1432
sålt till N arvik
E2 1456 sålt till Malmbanans Vänner
bortbytt till Nora Bergslags VeteranB 1695
järnväg
ElO 1742 sålt till Stockholms Kultursällskap för
Ånga och Järnväg
ElO 1747 sålt till Stockholms Ånglokssällskap

Alla lok såldes till något över skrotpris mot hembudsrätt. Fyra vagnar lämnades till oss i byte, i
stället för köp. Dessa utgjordes av Co4 1275,
från Nynäshamns Järnvägsmuseum, Fl 25074
och BCo9 2701, från Nora Bergslags Veteranjärnväg, och Bo4b 2935, från Museiföreningen
Gefle-Dala Jernväg. Det kan synas som att
museet bidrar till en förflackning av järnvägsmuseisverige genom försäljningen av de frekvent förekommande ångloks typerna, då det utan
tvekan ser tämligen lika ut på fordonssidan på
många håll i landet. Kanske har vi gjort verksamheten en björntjänst, men loken placerades
ut redan i början på 1990-talet och att helt sonika hämta hem dem eller än värre skrota dem
hade inte varit att föredra. Jag kan bara hoppas
att inget alltför värdefullt kommer att försvinna
på grund av att beredskapsloken kräver plats och
verkstadsresurser.
Ibland når oss ju andra viljeyttringar från personer och organisationer att rädda något unikt
objekt. Av naturliga skäl kan vi inte husera och
ansvara för allt, utan ofta behöver vi hjälp. Som
ett exempel: vem vill ta hand om motorvagnståget X9? Vad som verkligen är värdefullt är att
fungerande och brukbara ånglok bidrar till att
kompetensen att framföra och vårda dessa historiska monument kommer att bevaras och kanske till och med utvecklas i ideell regi och på
bred front och denna kulturhistoriska gärning
kan inte överskattas. Det vill vi ha!

Personalen
För första gången på många år har personalstyrkan minskats. I samband med den allmänna
stabsöversynen beslutades att museet inte kunde
kompenseras för en förestående pensionsavgång. Detta har medfört att vi för närvarande
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inte har någon som ansvarar för dokumentationen vid museet. Kjell Palen avgick med pension i april efter 15 års tjänst på museet. Kjell
fortsätter sitt engagemang i museet som styrelseledamot i Järnvägsmusei vänner. För att jobba
med skolgrupper och i museireceptionen flyttade Anita Björklund till museet från en annan
tjänst inom Stab Information medan Ingeborg
Andersson slutade vid museet efter att ha varit
tjänstledig under 1997 och 1998. Summerat har
den fasta personalstyrkan decimerats med en
person och uppgick under året till nedanstående
personer med respektive uppgifter.
Fast personal
Robert Sjöö
Hjördis Matti
Olle Andersson
Anita Björklund
Robert Herpai
Sten Holm
Göran Jäderholrn
Elisabeth Kronhöffer
Gunilla Lundberg
Claes Zachrisson
Inlån från övriga SJ
Ted Nyberg
Johnny Hallgren

Jan Billoch
Kent Ringfälter

museichef
program och administration
butik och ekonomi
reception och skolgrupper
arkiv och bibliotek
fordon och teknik
föremål och kontorsteknik
reception (halvtid)
marknadsföring och
konferens
fastighet och teknik

vaktmästeri och vagnrenovering (12 månader)
fordonsmärkning (1 månad)
tågmästare (1 vecka)
lokeldning (1 vecka)

Timarvoderade för reception och guidning
Renee Edlund, Anders Larsson, Eva HagströmMattsson, Johanna Salander, Veronica Silen,
Annika Swahn och Helena Westland.
Medarbetare finansi erade via sysselsättningsmedel
för vagnrenovering
Tom Olofsson, Lennart Ehn, Erika Hoffmann och
Tony Bjurling.
Övrig arbetskraft genom Gävle kommun,
arbetsmarknadsenheten
Karl Hedman (arbetsledare), Hans Eriksson, Per
Isaksson, Mats Matsson, Björn Norlin, Lars
Norrman, Jan-Erik Svanberg, Andreas Zarotti och
Urban Östin.

Sedan har vi naturligtvis allajärnvägsmuseivänner och andra vänner som hjälper oss vid evenemang och annat. Särskilt roligt är det då att
framhålla två killar som regelbundet återkommit för att på kvällar hjälpa till med renover-

Kjell Palen avtackades med
rallarvärdig buffet på Lars
Ollas fäbod utanför Kungsgården. Kjell arbetar nu vidare
som styrelseledamot i Järnvägsmusei Vänner. Foto Ted Nyberg.

ingen av dieselloket, T41204, Lars Forsgren och
Peter Lindberg. Andra återkommande insatser
har gjorts av Karl-Erik Eggefjord, Erik Hedlund,
Anders Hendel, Christer Larsson, Olle Olsson,
Göte Sjöö, Erik Sundström och Börje Thoursie.
På museidagen bidrog flertalet av dem liksom
Leif Andersson, Barbro Ekström, Anders Henriksson, Sara Holm, Kenneth Landgren, Herbert
Paalberg, Erland Pettersson och Anders Svensson, som bidrog till arrangemangets väl. Av regelbundna samarbetspartners måste Järnvägs-

krogen Bistro Pub som förestått Cafe Ångvisslan
under sommarmånaderna och skött cateringen
under hela säsongen lyftas fram.
Sannolikt kommer inget radikalt att inträffa
på personalsidan under 1999. Vad vi hoppas på
är ett slutgiltigt beslut i museifrågan och att vi
medges resurser att med kraft verka som nationellt museum med ansvar för den svenska järnvägshistorien. Jag hoppas att få skriva om detta
i nästa årsredogörelse i SPÅR.
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Stickspår

Fel pappa!
I SPÅR 98 har redaktionen tyvärr släppt igenom ett gruvligt genealogiskt fel beträffande
arkitekten Sigge Cronstedt. Han var förvisso inte
son till någon generaldirektör vid SJ utan till
kabinettskammarherren och ståthållaren på
Haga och Ulriksdal, greve Otto Cronstedt.
Ottos äldre bror Rudolf var mellan 1883 och
1887 chef för Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens avdelning för järnvägsärenden, och från
1888 till 1897 generaldirektör för SJ.
Arkitekten Sigge lämnade efter sig en hel del
järnvägsarkitektur förutom vid Roslags banorna,
t.ex. det vackra lokstallet i Orsa, stationshuset i
Sandviken och det numera försvunna stationshuset i Hagaström.
Den skarpögde och kunnige Björn Linn upptäckte vårt ledsamma fel.

Major Oscar Werners
axminstermattor
Kring mattans djupröda mittbotten slingrar sig
eklövskransar och jag lägger märke till de sirliga bokstäverna S och J. Monogrammet är från
den tiden då bokstavskombinationen stod för
Statens Järnvägar och inte som idag när man
från högsta ort bestämt att SJ står för SJ och
inget annat. Axminstermattor av den här typen
prydde i början av seklet de pampiga första- och
andraklassvagnarna i det förr så stolta statliga
företaget. Det var mitt första möte med axminstermattorna. Ja, det fanns inte bara en matta utan
ett hundratal. !hoprullade i stora trälårar som
inte öppnats på över 30 år. De flesta var både
rena och hela men några hade en omisskännlig
mögeldoft, och som hypokondriker kände jag
mig genast manad att beställa tid hos länssjuk-
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huset för ett tuberkulostest. Så väl insatt var jag
i min järnvägshistoria så jag visste att på dessa
tjusiga mattor hade spottkoppar i olika modeller haft sin självklara plats.
Full av förundran bläddrade jag i diariet för
att försöka hitta en ledtråd till varför ett "lokfixerat" museum samlat på sig alla dessa mattor. Det visade sig att den 12 mars 1933 skrev
järnvägsmuseets föreståndare major Oscar Werner ett brev till SJ:s alla förrådsintendenter och
verkstadsföreståndare runt om i landet där han
efterlyste just axminstermattor. Följande gick att
läsa: "Då det synes vara att befara att kupemattor
av axminster med röd mittbotten snart äro ett
minne blott, varför det är av vikt att vad som
finns kvar i förråd och huvudverkstäder ej utlämnas utan reserveras för järnvägsmuseet ... "
På ett annat papper kan man se en uträkning där
Werner kommit fram till att han har ett behov
av inte mindre än 70 stycken sådana mattor. Det
skäl han främst angivit för sitt intresse av axminstermattor är för framtida vagnsprojekt. Han
var verkligen en pionjär inom samtidsdokumentation men det förefaller som 70 mattor ändå
var misstänkt många. Snart upptäckte jag det
verkliga användningsområdet för mattorna.
Museet hade under den här tiden varit stängt
för ombyggnad och lagom till nyinvigningen
tyckte Werner att det skulle vara lämpligt med
en äresal i museet. Något som man kan säga låg
i tiden. Även om man idag kan ställa sig frågande om upprättandet av en äresal ingick i en
museimans arbetsuppgifter.
I flera veckor verkade det som om jag aldrig
skulle få veta hur det gick med major Oscar
Werners storslagna mattprojekt. Tills jag en dag
fick ett fotografi lagt i min hand. Fotografiet var
från 1936 och föreställde museichefens rum. Där
låg vackert sammanfogade ett större antal

axminstermattor med röd
mittbotten och såg ut att trivas tillsammans med de ståtliga möblerna från en numera
bortglömd kunglig väntsal.
Genom min forskning i
diariehandlingarna lärde jag
känna major Oscar Werner
lite närmare och insåg snart
att det var till stor del hans
förtjänst att Sveriges Järnvägsmuseum idag har en av
världens mest kompletta
samlingar av lok och vagnar.
Han var järnvägsmuseets första föreståndare och regerade
oförtröttligt museet från 1915
till 1936. Ett snilledrag från Werner och Werner. Det vill säga avtäckning av densammes byst.
hans sida var att värva museiombud från olika distrikt
Mattan!
inom SJ. Han fick ihop inte mindre än 35 ombud och dessa instruktioner utgick till samtliga:
"Intet historiskt som berör de svenska järnvägarna, skall hädanefter få städas bort, gå i soptunnan, skrothögen eller försvinna ... " och han
fortsatte: "Det är klart att det icke är meningen
att till museets samlingar foga allt, därför att det
är gammalt; men råder tvivel om en saks museivärde, lägg det åsido tills det besiktigats och
vägts på museivåg". Än mer imponerad av Werners samlande blev jag när jag hittade diverse
tidningsurklipp bland diariehandlingarna. Där
fanns födelsedagsannonser över äldre järnvägsmän men även dödsannonser. Vår handlingskraftige museichef vilade inte på lagrarna utan
tog kontakt med jubilaren alternativt de efterlevande, och i vördnadsfulla ordalag undrade han
om det fanns något av järnvägshistoriskt intresse
att skänka till museet. Detta är bara några exempel på den uppfinningsrikedom och det engagemang som han visade "sitt" museum. Så
vem är jag att missunna major Oscar Werner en
alldeles egen äresal?
Johanna Salander

Framtidens sliprar?
Vi har alla märkt hur ljudet av passerande tåg
ändrats, och man hör idag varken ånglokens
tuffande eller dunket från rälsskarvarna. Genom betongsliprar och svetsad räls har vi fått
ett vinande brus som hörs kilometervis före och

efter tågets passage. Holländska järnvägarna
provar att gjuta sammanhängande betongplattor under spåret med gummiinfästning av
rälsen för att dämpa ljudet, men det finns också
andra ideer.
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William B. Snead har fått amerikanskt patent
på en konstruktion där man fyller gamla bildäck
med betong och fäster rälsen vid dem, så att man
löser både ljudproblemet och avfallsproblemet.
Erik Sundström

Kommentarer om Roslagsbanan
Hjärtligt tack för alldeles utmärkta årsböcker!
Jag ser det närmast som en styrka att förra årgången innehåller mycket litet om ånglok dessa har annars en förmåga att bli onödigt dominerande ...
Stig Svallhammars förträffliga expose över
Roslags banans öden i SPÅR 1998 kräver ett par
kommentarer:
Fotot på sid. 54 är något olyckligt valt. Detta
"extralånga" Djursholmsbanespår, ända ut på
själva Engelbrektsplan, var ett provisorium i
samband med att kvarteret Sperlingen, bakom
tågsättet på bilden, uppfördes i SRJ regi (till och
med trafikledningen för hela SRJ-nätet var förlagd till denna byggnad under ett antal år). Man
hade således fått tillstånd av stadsfullmäktige
att förlänga spåret enbart för att köra fram byggnadsmaterial till arbetsplatsen. Olika provisoriska spår lades sedan en bit in på själva hustomten, vilket det också finns bilder av; här sköts
godsvagnarna för hand, antagligen efter det att
de under natten dragits ner till platsen (ungefär
där bortersta va~nen på fotot står) med hjälp av
en motorvagn. Angloksförbud rådde i "gatan"!
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På till exempel Eddavägslinjen kördes däremot
reguljära godståg med ånglok, troligen även ibland på Parklinjen, dock inte tidtabellslagda sådana på den senare.
Anläggningen var klar 1915 (fotot är med all
sannolikhet taget just detta år), och spåret blev
sedan snart åter avkortat, till strax till vänster
om tågsättet. (Dock vet jag inte exakt när; spåret på bilden förefaller ju ha ett ganska "permanent" utseende. Framför tåget kan även skönjas
det lilla utdrags spåret för "paketvagnen", det vill
säga den motorvagn som byggdes om för enbart paketgodstrafiken, vilken var ganska stor.)
För övrigt var ju Engelbrektsplan helt utan
Djursholmståg i ett antal år- ändhållplatsen var
förlagd till Karlavägen, i andra änden av Humlegården, cirka 500 m bort, från sommaren 1925
till hösten 1929-just på grund av stadsfullmäktiges eviga motstånd mot "tåget i gatan"!
Efter "återöppnandet" till Engelbrektsplan
1929 gick spåret inte längre ner än cirka 50 m
till vänster om tågsättet på bilden. Det var för
övrigt just i detta läge som diverse mer eller
mindre storstilade väntsalsprojekt hunnit vara
placerade; alla underkändes av stadens fäder ...
Lyxvarianten bland förslagen utgjordes av en
dubbelspårig vagnhall med skjutbord längst ner
(det vill säga för att spara plats).
Jag arbetade själv som "sommarbarn" på
Stockholms Östra 1965 eller 1966, och då var
godsmagasinet ännu i bruk för fraktgods, med
två eller tre personalturer måndag-fredag. Svallhammars uppgift att "terminalhanteringen flyttades till Stockholms Norra" år 1962 är alltså
inte helt korrekt. Men visst var det bara en liten
gnutta gods vi rallade omkring i det stora magasinet!
Förresten ser jag under STICKSPÅR på sid.
125-126 att ingen tycks ha kommenterat bildtexten i förra SPÅR, 1997 års alltså, angående
presenningen på vagnsplattformen, sid. 69. Detta
var en gnistskyddspresenning, som ganska ofta
sattes upp på öppna plattformar närmast lok.
Kurt Möller
Läsare av tidningen TÅG torde också ha noterat att Kurt Möller i nr 9/1998 reder ut hur det
förhöll sig med hållplatsen Svalnäsvägen på
Roslagsbanan. Det var ändpunkten på en linjedel rakt västerut från Eddavägen som var i bruk
1901-1912.

Föreningen Järnvägsmusei Vänner
0

Arsberättelse 1998

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver
härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret
1998.
Föreningens styrelse har under året varit:
Anders Hendel, ordförande
Erik Hedlund, sekreterare
Anders Larsson, kassör
Morrgan Claesson
Bo Jörneld
Kjell Palen
Erik Sundström
Börje Thoursie
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum

Föreningens medlemsantal 1998-12-31: 851
personer, varav fyra ständiga medlemmar och
35 familjemedlemmar.
Styrelsen har under året avhållit sju protokollförda sammanträden.
Föreningen har under året sänt ut medlemsinformation.
Föreningens årsstämma hölls den 28 mars på
Sveriges Järnvägsmuseum.
Årsboken Spår utkom i augusti 1998.
Föreningen har under året bidragit med praktisk verksamhet på Sveriges Järnvägsmuseum.
Föreningen har tillsammans med Sveriges
Järnvägsmuseum deltagit vid Hjulmarknaden i
Stockholms stadshus i december 1998.
Föreningen har antagits som medlem i
JärnvägsHistoriska Riksförbundet, JHRF. För-

eningen har även ansökt om medlemskap i
Museibanornas riksorganisation, MRO. Vår ansökan avslogs med motiveringen att Föreningen
inte driver verksamhet som museibana.
Följande projekt ingår i Föreningens verksamhet för att stödja Sveriges Järnvägsmuseum:
• Föreningen har avsatt medel för att bidra till
det eventuella återförandet av F 1202 från Danmark.
• Renoveringen av museets modell" Årstabron",
föreningens gåva till JvM, fortsatte under året.
Vid årsskiftet var arbetet inne i sin slutfas.
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till
medlemmar, företag och privatpersoner för det
gångna verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktas till de som bidragit till föreningen med gåvor, ett annat till redaktionen för Spår.
Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade om fortsatt framgång
för Föreningen och dess verksamhet.
Gävle den 24 februari 1998
Anders Hendel
Erik Hedlund
Anders Larsson
Börje Thoursie
Erik Sundström
Morrgan Claesson
Bo lörneld
Kjell Palen
Robert Sjöö
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