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Christer Fredriksson

Min forskning om Köping-Hults järnväg

Järnvägar!? En företeelse med fordon på järnhjul,
där dragfordon av järn drar lastfordon av trä och
järn, för personer och gods, på banor byggda genom terrängen med järnsträngar, sammanhållna
med träbitar, mellan två eller flera orter med mellanliggande mötesplatser och tillhörande driftsoch underhållsproblematik!
Vad är det med denna företeelse som gör att
vissa personer fängslas så oerhört starkt? Vissa av
oss har en ständig drift att lära känna ursprung,
förutsättningar, utveckling och sammanhang för
olika företeelser.
Naturligtvis har olika personer skilda referenspunkter och drivkrafter för sina intressen. I mitt
fall handlar det om den utveckling som järnvägen genomgick under 1940- och 1950-talen, och
som jag på nära håll fick vara med om. Den utvecklingen var för mig en källa till både glädje
och vemod, men jag fick en mycket rik och stor
minnesbank kring allt som rörde järnväg, livet
kring och inom järnvägens alla verksamheter.
Som vi vet sitter våra barn- och ungdomsminnen
djupt rotade inom oss och gör sig alltmer
påminta med åren.
Jag skall först försöka kort beskriva förutsättningarna för mitt järnvägsintresse i min uppväxtmiljö och ge några positiva minnesbilder som har
stimulerat mitt intresse förTGOJ med åtföljande
forskning. Därefter vill jag någorlunda kortfattat
återge hur mitt forskningsarbete har genomförts
från sent 1950-tal fram till idag, med angivande
av några av de viktigaste källorna.

En järnvägsfamilj
Min farfar började sin järnvägsmannabana som
stationskarl vid Frövi-Ludvika järnväg (FLJ), senare TGOJ, i Vanneboda och därefter i Lindesberg. Hans två bröder valde även de järnvägsmannabanan. En som lokförare vid SJ i Vansbro,
för att senare flytta norrut till Vännäs och åter till

Vansbro. Den andra brodern började som stationskarl vid Bergslagernas järnvägar i Ställdalen.
Min far inledde järnvägsmannabanan som
stationskarl vid TGOJ i Lindesberg tillsammans
med sin äldre bror, och båda blev TGOJ trogna
fram till pensioneringen. Min far tjänstgjorde
därefter som stationskarl i Valskog, Arboga,
Kvicksund, Storå, Grängesberg med flera stationer. Jag har haft lyckan att fa vara med på de stationer där min far sedan var stationsföreståndare,
nämligen Ullersäter, Gusselby, Eskilstuna (där
han hade annan tjänst), Kvicksund och Grängesbergs malmbangård. Min farbror tjänstgjorde
bland annat i Oxelösund och som stationsföreståndare i Ställdalen, Bångbro och Hälleforsnäs.
Min uppväxtmiljö var alltså den som rådde på
järnvägsstationer med allt vad det innebar i form
av ständiga faror, återkommande dagshändelser,
spännande platser och folkliv. Stationerna var ju
navet för de mindre stationssamhällena. Vi
bodde huvudsakligen i stationshuset, utom i Eskilstuna och Grängesberg, vilket även var fallet
för min farbror. Jag har alltså haft förmånen att fa
växa upp på ett antal stationer med många resor
till släkt och vänner på TGOJ och även SJ, i
många skiftande fordonsslag under årens lopp.
Fribiljetterna var något som flitigt utnyttjades
under alla år trots de begränsningar som alltid
fanns i fråga om antal, längd, förbjudna tåg, resväg med mera. Som kuriosa kan nämnas att jag
som sexåring fick göra min första längre tågresa
ensam från Ullersäter till min morfar i Väderstad,
med tågbyte i Hallsberg och Mjölby. Denna resa
hade jag gjort många gånger tillsammans med
mina föräldrar och kunde den således utantill.
Min mor var redan på plats i Väderstad och min
far ville ej resa med mig, då jag alltid ställde så
många frågor om järnvägsföreteelser utefter banan som han ibland hade svårt att svara på. Jag
var nog lite besvärlig för honom med allt frå-
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gande, läs "söka källor och orsaker", vilket gjorde
att jag fick åka ensam. Det gick naturligtvis bra.
Tågmästarna, vi kände dem alla på dessa linjer,
höll nog ett vakande öga på mig.
De första minnena

Mina första minnen från järnvägen är alltså från
Ullersäter, som var en enmansstation. Det som
var spännande var de tågmöten som ofta förekom. Tågen drogs här i slutet av 1940-talet med
både ånga och elektricitet - malmtågen av ånglok
och övriga tåg av SJ ellok. Sommartid använde vi
ofta järnvägen som gångväg för att komma ut
och plocka blommor och smultron eller titta på
de översvämningar som Sverkerstaån förorsakade
med åtföljande problem för järnvägen. Då tåg
nalkades gällde det att snabbt ta sig över de diken
som omgav banvallen, och det gick i regel bra.
Från Ullersäter flyttade vi 1952 till Gusselby,
och det var där som mina flesta minnen etsade sig
fast, förutom att min skolgång började. De dagliga sysslorna vid järnvägen var spännande för en
liten grabb. Styckegodsmagasinet med dess typiska lukt efter alla sorters gods i olika storlek och
form, och med dess aktiviteter: dels då de norroch sydgående lokalgodstågen anlände förmiddag och eftermiddag, dels utlämningen och mottagningen av kundernas gods. Det var spännande
att fa skjuta styckegodskärran av trä över godslämmen mellan godsvagn och magasin, liksom
att rulla silltunnor eller ostrullar in i magasinet
där de hämtades av lanthandlaren. Godsets placering i magasin och godsvagn lärde man sig
snabbt, allt skulle ju stuvas rätt för enklaste hantering. Även den gamla typiska magasinsvågen
med sina vikter var det roligt att fa sköta. Allt avgående gods skulle ju vägas och vikten påföras
fraktsedeln för senare fraktberäkning enligt konstens alla regler.
Tågexpeditionen, resgodsmagasinet, väntsalen och pannrummet var även de spännande miljöer med relativt livlig verksamhet. Tågex med
alla de dagliga sysslorna som min far tillsammans
med övrig stationspersonal utförde var mycket
lockande för en liten grabb. Biljettskåpet med
Edmonsonska biljetter, stämpelmaskinen, alla
stämplar, blanketter, cirkulär, tidtabeller med
6

mera, allt väl ordnat i skåp, där Säo med alla dess
bilder tilldrog sig ett speciellt intresse. Allt ringande på selektortelefonen till de stationer som
fanns utmed linjen, till trafikledaren, vagnfördelaren och andra. För att inte tala om när någon utländsk vagn hade skadats och det gällde att
rekvirera reservdelar från Trelleborg. Då kunde
man ofta stå ute på stationsplanen och höra allt
som sades - hörbarheten på dåtida telefonlinjer
var ej alltid den bästa.
På selektortelefonen kunde man även av
tickandet höra vilken station som uppringdes:
varje station hade sitt unika signalmönster. Och
selektortelefonen kunde avlyssnas om det blev
långtråkigt på kvällskvisten. Ord har etsat sig fast
i mitt minne tillsammans med bilden av min far,
talande i telefon och skrivande i tågtidsjournalen:
"Tåg in", "Tåg ut", "Då klart", "Hinder för tåg",
"Hindret undanröjt" åtföljt av tågnummer, tid
och "OF på det".
Värmepannan ja, tänk att som grabb fa vara
med att kapa och klyva gamla slipers till ved för
stationens räkning med efterföljande inkörning
och radning av veden i vedboden, en syssla som
banavdelningens mannar svarade för. De anlände
samtidigt som vagnar lastade med gamla slipers
kom till stationen, några gånger per år. På ett par
dagar var vedförrådet åter fyllt. Inkörningen av
ved till pannrummet och eldningen sköttes av
stationspersonalen. Här var jag alltid med så gott
jag kunde.
I Gusselby fick jag en gång förtroendet att
"lägga in fullt i pannan''. Naturligtvis gjorde jag
som stationskarlen Sune Söderkvist hade sagt.
Pannan blev full ända upp! Snart kom min mor
farande uppifrån, vi bodde ovanpå expeditionslokalerna, och min far fick sig en rejäl skopa ovett
för att han eldade så att blommorna höll på att
avlida i värmen. Min far hade väl också tyckt att
det var lite varmt, men hade bara tagit av sig
uniformsrocken och satt i svalrocken. Samtidigt
som min mor kom inrusande på expeditionen,
började pannan koka så att det dånade. Min far
öppnade alla kranar i huset och stängde draget.
En snabb kontroll med stationskarl Söderkvist
visade hur detta hade gått till, och jag fick "lära
mig" hur man inte skulle göra.

Ullersäter, min forsta station, här som synes på ett vykort från 1930-talet. Notera avträdets vackra tak!
Svjvm.
Dressinprov och lokalgods
Från Gusselby kommer jag mycket väl ihåg hur
olika sammansättning de ordinarie rälsbusstågen
kunde ha, allt ifrån en ensam motorvagn till bemannad motorvagn först och sist samt två släpvagnar däremellan. Mellan motorvagnarna fanns
då kopplad en summerkabel för signalering mellan förarna. Vid sådana tillfällen gällde det att förarna var samkörda, vilket inte alltid var fallet av
olika orsaker.
Jag kan fortfarande i mitt inre även höra det
fruktansvärda knattret från de Ba-dressiner som
tillverkades av Bergbolagen i Lindesberg och
provkördes till Gusselby och åter. De var av
mycket enkel konstruktion, med en framskärm
av tyg med två fönster av celluloid samt ibland
även ett enklare, plastliknande tak. Vid dessa tillfällen framfördes de i kolonn med som regel
fem-sex dressiner åt gången, och efter vändning
av fordonen för hand kontrollerades motorerna
före återfärden till Lindesberg.
Att fa vara med då lokalgodståget växlade var
mycket spännande. Då var det liv och rörelse på
stationen. Det var inte bara vid styckegods-

magasinet som aktiviteterna förekom, utan även
på bangården, inte att förglömma utväxlingen av
den dagliga posten mellan den bemannade postvagnen och det lokala postkontoret. På bangården var det full sysselsättning på den korta tid
man hade till förfogande, ty det var ofta många
växelslag som måste göras för utbyte av godsvagnarna. De skulle ju växlas rätt i sina grupper i tåget.
Tänk så mycket ljud det var på stationerna på
den tiden med alla signaler från loken, korta och
långa signaler i bestämda kombinationer, allt efter ändamål och orsak!
Ett annat minne från tiden i Gusselby är de
extratåg som kördes från Kopparberg till Frövi på
natten efter Kopparbergs marknad. Det var alltid
ånglok, litt S3, samt minst sex vagnar. Det var då
alltid stor fest både på tågen och stationerna. Det
var inte alltid tågen stannade som de skulle på
sydgång. En gång gick de direkt till Frövi, men
stannade däremot på återvägen till Kopparberg.
Det gick bra det också och alla var glada och
nöjda, ty det var fest.
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Något jag kommer ihåg som mycket spännande från tiden i Gusselby, som då var en tvåmansstation, var när jag fick följa med antingen i
förarhytten i rälsbussarna eller på loket i gods- eller persontågen, eller också i lokalgodstågets
resgodsvagn, som fungerade som en mindre rullande expedition med mycket pappersexercis och
skrivarbete med alla typer av listor. Många var de
resor jag fick göra mellan Gusselby och Frövi eller
mellan Gusselby och Kopparberg, och ibland
även till Ludvika, tack vare vänlig personal.
Verkstäderna

I Kopparberg besökte jag alltid lokstationen och
verkstaden. Att fä gå runt i de varma stallrummen och titta på alla ångloken var en högtid,
och ännu kan jag förnimma den varma lukten av
kolrök, varm olja och ånga. Likaså var lok- och
vagnverkstäderna med alla gamla maskiner och
verktyg mycket intressanta att fä vandra runt i. På
den tiden var verkstäderna alltid fulla med olika
typer av fordon, både under arbete inomhus och
uppställda för åtgärder utomhus. Personalen på
alla dessa platser var mycket vänlig och hade
mycket humor att bjuda på. På verkstädernas och
lokstationens område kunde jag naturligtvis studera den mängd ofta mycket gamla fordon som
samlats där, i väntan på reparation, ombyggnad,
skrotning eller enbart uppställda. De tilldrog sig
mitt största intresse. Att studera dessa fordon
närmare medförde ofta att jag blev mycket smutsig och ibland även förstörde mina kläder.
Verkstadens smedja med dess otroliga värme,
där bland annat vagnsfjädrar omlades i stor
mängd av de robusta smederna, som hade öl under kylning i stora vattenkar, är något som också
etsat sig fast i mitt minne. Jag besökte alltid kontoret på lokstationen och verkstaden för att fä tillstånd att vistas på området och för att fråga om
diverse saker, och det resulterade ibland i att jag
erhöll kopior av ritningar och dokument.
Tystare men tristare

Eskilstuna var en station där jag ofta tillbringade
min lediga tid vid lokstationen, verkstaden,
centralstationen eller norra stationen för att se de
tåg- och växlingsrörelser som pågick. De utfördes
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först ofta med ånglok, men under vår tid där ersattes dessa successivt av diesellok och elektrolok.
Med de nya dragfordonen blev det tystare och
mer opersonligt på järnvägen. På något sätt försvann det gamla livet kring banan. Det blev undan för undan renare och effektivare och mindre
personal.
I mitten av 1950-talet flyttade vi till Kvicksund. Denna station skötte då även telegramexpedieringen och svängbron. Då hade ångloken
precis försvunnit och eldrift införts. Eldriften och
de kvarvarande dieselbussarna gjorde tillvaron på
stationerna mycket tyst, även om man varje morgon fortfarande fick gå runt i lägenheten ovanför
expeditionen och rätta till alla tavlor som halkat
snett på grund av skakningarna från kvällens och
morgonens tunga godståg.
För en liten grabb var expeditionen fortfarande av största intresse då den var samordnad
med telegramexpedieringen, med många vändor
för mig med telegram till hotellet och dess evenemang, till exempel bröllop. Som tack fick jag alltid en strut hemgjord jordgubbsglass med riktiga
jordgubbar i.
Den rörliga bron var även den ett kärt tillhåll
för mig, och det var mycket roligt att fä följa med
då bron svängdes för passerande fartyg till och
från i första hand Köping, Arboga och Örebro.
Det hände att fartyg påkallade broöppning men
nekades eftersom bron ej fick svängas på grund
av ankommande tåg. Fartyget kunde då gå på
grund om de starka vattenströmmarna i brohålet
hade felbedömts av lots eller skeppare. Eller inträffade det att en brovakt nattetid sov alltför gott
och inte hörde när fartyget signalerade för passage, varvid telefonen hos oss ringde från uppretade kringboende som hade väckts av signalerna.
Ett annat minne från Kvicksund var hemfärderna från Rekarne skola, där jag gick i en Cklass, det vill säga tre årskurser i samma klass.
Vissa dagar gick ej någon skolbuss som passade
utan jag fick promenera hem, cirka tre kilometer,
och närmaste vägen var naturligtvis banan. Den
gick jag med mycket stor rädsla för att den svarta
inspektionsdressinen med Biö, T c, Ti eller med
någon annan hög person skulle komma. Det gick
ju inte att gömma sig någonstans med flera

Svängbron i Kvicksund som sköttes fån stationen, här på ett foto fån omkring 1920. Vår famiij kom dit
efter elektrifieringen. Sv]vm.

hundra meter till närmaste buske. Det var bara
öppna åkrar utefter spåret. Vid några tillfällen
kom den också och då med Ti på inspektionsrunda. Men det gick alltid väl, jag fick lift hem till
stationen samt en liten peng att köpa godis för.
Min far såg alltid till att semaforen vid dessa
fordons antågande stod på "klart in", vilket uppskattades. Vissa andra stationsföreståndare hade
semaforen på "stopp" och fordonen fick stanna
samt signalera eller ringa in till stationen och
vänta. Detta tyckte de inte om, speciellt inte vid
dåligt väder, då det som regel försenade dem.
Grängesbergs malmbangård
Till Grängesberg kom vi hösten 1955. Mitt eldorado där blev naturligtvis malmbangården där
min far var stins. Så gott som all ledig tid tillbringade jag tillsammans med stationens personal och speciellt på växelloket så ofta som det lät
sig göra, beroende på vem som var förare. Det var
ett ånglok av typ litt N. Växlingen var mycket
tung och det lät verkligen om loket. Förarna var
äldre, kunniga och verkliga personligheter: "Heta
Pelle" till exempel, nervös, försiktig och lite tem-

peramentsfull, Erik Persson, alltid optimist som
klarade det mesta trots ett antal ton för mycket i
kroken, eller "Lommen", vars ord man fick ta
med en liten nypa salt och som var den ständige
optimisten trots att han inte alltid lyckades. Att fä
köra eller elda detta lok var något som jag tyckte
var mycket roligt och det blev många tillfällen
därtill, även med tunga malmtåg från lastningsplatserna fram till bangården, naturligtvis under
överinseende av ordinarie personal. Då loket passerade huset vi bodde i gällde det att hålla huvudet under fönsterkanten så att min far ej kunde se
mig hemifrån, ty då blev man hemkallad omedelbart med åtföljande bassning. Sådant var inte
tillåtet för en liten grabb som jag.
I början på 1960-talet övertogs även denna
tjänst av diesellok, ej helt utan problem. Här
fanns ju en växellåda och det var inte alltid den
höll. Diesellok var ej detsamma som ånglok, även
om de senare hade sin speciella karaktär och
egenhet i den tunga växlingen. Jag höll noga reda
på när dieselloket skulle till verkstad och ångloket skulle tas ut som reserv. Då fanns jag naturligtvis på plats.
9

Tågledningscentralen i Skogstorp. Foto 1963,
Frank Stenvall
Ställdalen, Bånghro, Hälleforsnäs
Av de minnen jag har från besöken hos min farbror på de stationer där han tjänstgjorde kan
nämnas följande. Från Ställdalen minns jag särskilt de långa tågen till och från Göteborg och
Falun som angjorde B:s Ställdalens station. Där
fanns ju även en station för TGOJ, som sköttes
avTGOJ-personal från början av 1940-talet.
Från Bångbro kommer jag särskilt ihåg
omlastningen från brukets smalspåriga bana till
normalspåret nere vid kolhusen. De smalspåriga
vagnarna spelades upp på en mycket brant bana
från det lägre liggande bruksområdet. Omlastning av handrullar av järn till bruket och färdigt
specialstål från bruket utfördes med hjälp av en
handmanövrerad travers.
Från Hälleforsnäs minns jag hur trevligt det
var att fa följa med stationens lokomotor när den

skulle byta två-tre vagnar nere vid bruket. Denna
bana var en verklig idyll med sin vackra omgivande natur, med sitt lilla vagnvågshus på den
mycket minimala bruksbangården omedelbart
före bruksområdet nära bruksdammen och med
hela banan kantad av parkliknande områden:
gräsmattor med stora björkar. Ej heller att förglömma det trånga bruksområdet där järnvägen
verkligen snirklade runt befintliga byggnader genom extremt tvära kurvor och i stora lutningar.
Det var trångt och besvärligt i den växlingen,
men personalen var van och allt gick för det
mesta bra. Det var bara någon enstaka gång som
en lastbil var alltför närgången.
En förändringens tid
Många är alltså de järnvägsminnen som etsat sig
fast från mina barndomsår. Mitt stora järnvägsintresse kommer nog som sagt från minnet av
dessa miljöer. Speciellt när ångloken försvann
och det blev tyst och opersonligt utmed hela
järnvägen kändes det att något saknades. De
gamla stationsmiljöerna försvann successivt från
mitten av 1950-talet, styckegodshanteringen lades om eller lades ned, resandeantalet sjönk,
vagnslasterna minskade i takt med att lastbilarna
tog över, verksamheter försvann, funktionerna
vid lokstation och verkstäder i Kopparberg centraliserades till Eskilstuna i takt med att äldre fordon skrotades och ersattes med modernare, mera
lättunderhållna. CTC-systemet, med centralt
ställverk i Skogstorp, infördes.

TGO] Zl 23 på bangården i
Eskilstuna 1963. Uppgiften
forefaller vara att ta lokforaren till vänster med sin
matviiska till sitt lok. Foto
Frank Stenvall
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oavsett vilken tjänst man innehade: kontorspersonal, stationspersonal, åkande personal, verkstadspersonal, banpersonal osv. Man hjälptes
som regel åt i alla situationer, och det fanns alltid
tid för lite samspråk då man möttes. Ibland fick
man intrycket att det var någon sorts storfamilj.
De flesta var mycket positiva personer med en
stor portion humor i de flesta situationer. Det
absolut viktigaste på den tiden var att allt skulle
fungera enligt tidtabellen. Tågen skulle helt enkelt gå i rätt tid. Om inte skrevs ett antal rapporter, och åtgärder vidtogs omedelbart för att råda
bot på orsakerna.

TGOJ lokalgodståg, här draget av Ub 502,
forekom ännu i augusti 1963 när Frank Stenvall
tog bilden .från trafikledningscentralen i Skogstorp.
Under 1960-talet medförde detta tillsammans
med övriga omläggningar att stationerna avbemannades eller drogs in, samt att allt färre tåg
stannade på dem. Resultatet blev indragning och
nedläggning av de flesta stationerna under 1970och 1980-talen. Hela min barndoms uppväxtmiljö har alltså suddats ut successivt, och den
kvarvarande verksamheten har starkt förändrats.
Även personalen försvann successivt efter
omplaceringar genom indragningar och pensionering. Personalen var nog den viktigaste källan
för dokumentation av hur verksamheterna hade
utförts under tidigare år. Här hade jag mina första källor till den kunskap jag så ivrigt sökte. Jag
började redan i mitten av 1950-talet fråga personalen, ung som gammal, om verksamheten vid
banan under tidigare år och göra mina noteringar. Ju äldre personerna var ju bättre, ty ju fler
och mer spännande erfarenheter kunde jag notera. Detta intervjuande har jag sedan fortsatt
med så fort det sig göra låtit. Tyvärr har tillfällena
av naturliga skäl blivit allt färre efterhand som
veteranerna avlidit.
Det mest bestående intrycket från min uppväxt vid järnvägen var att alla kände varandra

Det började med ånglok
Mitt första intresse var, som för så många andra,
svenska ånglok, med ett flertal resor land och rike
runt på jakt efter sådana och efter äldre järnvägsmiljöer. Jag är lycklig nog att härigenom ha fatt
tillfälle att resa i förarhytt eller på lok på nästan
samtliga banor som existerade i Sverige 1959. I
stort sett varje ledig helg tillbringade jag på resande fot. Resorna företogs med i stort sett bara
pengar, kamera, film och tandborste. Det gällde
att se så mycket som möjligt på kortaste tid. Alltid avresa med första tåg, besöka så många lokstationer och fotografera så många ånglok som
möjligt, ankomma med sista tåg, övernatta på
hotell, på pensionat eller i personvagn, nästa dag
samma mönster osv. När man kom hem var man
trött, läs slut. Dessa resor företogs oftast i förarhytten på lok eller rälsbuss, vilket gav mig tillfälle
att skissa de bangårdar vi passerade och fotografera en hel del. Alla resor gick lyckligt, även om
jag vid några tillfällen stod i valet och kvalet vilken väg jag skulle fortsätta, och då valde rätt tågdet vill säga att det andra tåget kolliderade.
Snart nog inriktade jag mitt intresse till att enbart omfatta TGOJ, med dess tillhörande banor,
det vill säga Oxelösund-Flen-Västmanlands
järnväg
(OFWJ),
Köping-Hults/Örebro-Köpings järnväg (KHJ/ÖKJ) och FLJ med sidobanorna Bånghammar-Klotens järnväg, StoråStråssa järnväg, Storå-Guldsmedshyttans järnväg
och Silverhöjden-Mossgruvans järnväg. Våra
svenska ånglok har ju sysselsatt så många andra
personer och kartlagts i allt väsentligt, och resul11

kiv som rörde TGOJ, bruken och gruvorna inom
TGO. Jag kunde därför under några intensiva år
låna samtliga handlingar om TGOJ som då fanns
kvar i arkivet, läsa dem från pärm till pärm och
föra mina egna anteckningar. Antalet kollegieblock som åtgick blev mycket stort. Personalen
vid den lokala bokhandeln frågade flera gånger
vad jag egentligen sysslade med eftersom jag
köpte så många block.

TGOJ ånglok

Lokpersonalen kunde ha mycket att berätta.
Lokforaren hade ännu ett lokbiträde, som tjänstgjorde som sådant i många år innan han kunde
avancera till forare. Möte på Södra stambanan
1962, foto Frank Stenvall.
taten har publicerats i olika form. TGOJ blev
alltså mitt stora intresseområde av orsaker som
jag tidigare beskrivit. Fördelen med denna avgränsning var även att jag kunde praktisera mitt
intresse inom ett mer begränsat geografiskt område.
TGOJ var ett nog så stort område, för att inte
kanske säga alltför stort, för att ensam forska
inom. Vår fritid är trots allt begränsad även om
många, många sena nattimmar har tagits i anspråk, på gott och ont. Allt man gör här i livet rar
man på något sätt betala för direkt eller vid någon
senare tidpunkt.
När det gällde att söka historien om och kring
TGOJ betraktade jag bolaget som en enhet och
delade sedan in det erhållna materialet i dess
ursprungsbanor. Det blev naturligt i och med
banornas inbördes koppling genom sammanslagningarna 1900 och 19 31 när det gällde administration, trafik, rullande materiel och personal.
Här måste framföras ett stort tack till TGO arkivarie Sven Karlsson i Grängesberg, som varit mig
behjälplig så att jag kunnat låna handlingar från
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds ar12

Det första jag tog mig an, omkring 1958, var
ångloken vid TGOJ-banorna. De hade då tystnat
i den ordinarie linjetrafiken, men användes aktivt
i växlingsarbetet i Grängesberg, Eskilstuna och
Oxelösund. De flesta av de egna ångloken fanns
dock fortfarande kvar som beredskapslok, uppställda i lokstallen i Oxelösund, Flen Övre, Eskilstuna, Valskog, Vanneboda, Storå, Kopparberg och Grängesberg, medan de forna SJ-loken
samt några övriga loktyper bevarades som
beredskapslok på SJ i norra Sverige.
Att ta fram uppgifter om TGOJ lokindivider
var ganska lätt, bortsett från KHJ äldsta lok. Mitt
intresse var nu, att i första hand för samtliga
TGOJ lok (inte att förglömma övriga TGOJ-fordon) kartlägga det mesta, framför allt deras eventuella tidigare historia, inköp, tjänst, stationering, ombyggnader och vidare öden. Framför allt
koncentrerade jag mig på fordonens individuella
tjänst och användning, det vill säga användningsområden, hur många tåg- och växlingskilometer
de utfört, stationeringsorter, vilka tåg de framfört, antal dagar i tjänst, kol-, vatten- och oljeförbrukning, avställningar, vilken personal som
tjänstgjort, lokomlopp, verkstadsbesök, ombyggnader, inköp, uthyrningar, försäljningar osv. Det
var inte alltför svårt genom de handlingar som då
fanns kvar i TGOJ egna arkiv, expeditioner och
vindslokaler, framför allt i Oxelösund, Eskilstuna
och Kopparberg.
Att gå igenom de gamla handlingar som ännu
fanns på verkstadsvindarna i Eskilstuna och speciellt i Kopparberg var emellertid inte helt
ofarligt. De hade inte rörts på många, många år,
och lagren av damm och oljigt sot var tjocka.
Dessutom var vindarna som regel belamrade av

Tre Bt-lok och ett Ma-lok uppradade ftamfor lokstallet i Eskilstuna den 20 augusti 1963. Foto Frank
Stenvall
en massa bråte som först måste flyttas för att man
skulle kunna komma fram. Flera gånger förstörde jag mina kläder eller skar mig av denna
bråte eller på handlingarnas papper, vilket oftast
resulterade i riktiga blodförgiftningar, för vilka
jag fick söka läkare och fa antibiotika. Det resulterade så småningom i att jag blev allergisk mot
penicillin.
Nåväl, jag har funnit värdefulla fakta även på
betydligt renare ställen, som arkiven hos Vägoch Vattenbyggnadsstyrelsen, SJ, Nora-Bergslags järnväg, Nohab, ASJ Falun, Stora Kopparberg och Domänverket, ett flertal bruks, länsoch landsarkiv, på diverse bruks- och privatkontor samt i privata samlingar.
Magen tog stryk, men ...
Många givande frågetillfällen har vidare varit de
intervjuer jag har haft tillfälle att fa göra under
resor på lok i malmtågen mellan Grängesberg
och Oxelösund, speciellt då det varit äldre förare i
tjänst. Dessa förare var i sin tur ofta söner till
ännu äldre förare vid TGOJ och en guldgruva
när det gällde att fa fram uppgifter om det dagliga
arbetet med loken och trafiken i gamla tider. De
var mycket intresserade och glada över att fa berätta vad de varit med om genom åren.

Naturligtvis besökte jag även flera av de pensionärer som fortfarande var i livet, speciellt utefter den norra linjen. Dessa tillfällen var även de
mycket givande med alla dessa berättarglada
gamlingar. Deras lika varmhjärtade fruar bjöd
alltid på kaffe med mera. På den tiden malde
man fortfarande kaffebönorna hemma till varje
panna kaffe som skulle kokas, och ibland tycktes
man även räkna bönorna. Resultatet, som serverades i som regel gamla fina koppar, visste man
inte alltid riktigt vad det var, speciellt inte när
man blev tillfrågad om man ville ha socker och
grädde, men det var bara att hålla god min och se
glad ut. Vid min efter dessa besök ofta sena hemkomst var magen i uppror. Jag tålde inte svagt
urkokat kaffe; starkt kaffe gick däremot bra. Nåväl, vad gjorde man inte för att fa svar på många
återstående frågor.
Kartläggnings arbete
FLJ ånglok kunde klarläggas i sin helhet på alla
områden från denna banas byggnad och trafikstart. 0 FWJ ånglok kunde nästan helt kartläggas
från 1890 och framåt, KHJ ånglok från omkring
1880.
För OFWJ och KHJ del visade sig snart problemet vara Sörstafors pappersbruk. Det fram13

kom när man gick igenom korrespondensen. Dit
hade nämligen all makulatur och gamla papper
sålts successivt genom åren fram till 1910-talet.
Beträffande KHJ var också problemet att dess
huvudkontor brunnit några gånger, och dessutom hade mycket makulatur och gamla handlingar sålts till andra pappersbruk och efterhand
gallrats, det vill säga slängts. Kvar från KHJ äldre
tider fanns bara fragment av större serier handlingar: kopieböcker, protokoll, korrespondens
osv. Inga handlingar som beskrev den dagliga
verksamheten kunde återfinnas, bortsett från tidtabeller.
Här fanns alltså luckor i källmaterialet när
man vill kartlägga OFWJ-lokens historia för tiden 1875-1900 när det gällde revisioner, ombyggnader, tjänst och stationering. Övriga centrala uppgifter hade redan tidigare klarnat.
För KHJ del var förhållandet nästan detsamma för perioden 18 53-1900. Dock saknades
här även de mest elementära uppgifter om de
äldsta ångloken. Ett flertal teorier, byggda på
fragment av olika källor, har under åren framlagts
av olika personer som ett mycket gott led i kartläggningen av dessa Sveriges äldsta ånglok. Det
förnämsta arbetet i denna riktning redovisades av
förre KURJ-chefen och senare Järnvägsmuseichefen Nils Ahlberg i tidskriften Järnvägsteknik.
På jakt efter pionjärerna
Nu inföll en mycket spännande fas i mitt forskningsarbete. Utmaningen var att kartlägga dessa
loks ursprung och öden. Var kunde jag hitta ytterligare källmaterial?
Jag tog reda på vilka privatpersoner som varit
knutna till KHJ under den aktuella tiden och
började söka efter deras eventuellt kvarvarande
privatarkiv. Snart nog fick jag napp på länsarkivet
i Göteborg. Hotell bokades för en vecka och jag
reste omedelbart dit ned. På arkivet fick jag stor
personlig hjälp av den kunniga och välvilligt inställda personalen. Jag arbetade med papper och
penna så ögonen blödde. Tillbaka till studierna i
Uppsala och tentamen, därefter åter några veckor
i Göteborg.
Det jag hade funnit var alltså privatarkivet efter KHJ ordförande C.F. Waern för tiden 185314

1890. Detta arkiv omfattar både CFW den äldre
och CFW den yngre. Här fanns det mesta sparat
som går att skriva på papper en vardag, allt! Noteringar om priser på allting, komihåglappar osv,
som sagt allt! Här hittade jag utkast till det mesta
av korrespondensen mellan KHJ svenska direktion och den engelska direktionen, styrelseprotokoll, räkenskaper, årsredogörelser med mera.
Detta källmaterial tillförde min forskning om
KHJ och speciellt lokforskningen ett flertal nya
uppgifter, både vad gäller lokens namn, inköp,
användning, skador och reservdelar. Jag stötte på
ett antal person- och företagsnamn i samband
med finansiering, inköp osv, som man skulle
kunna spinna vidare på i de kvarvarande engelska
arkiven. Denna fortsatta forskning i England bör
nog utföras av personer med känningar inom
engelska historiska arkiv.
Tyvärr kunde inget av detta källmaterial klarlägga mer än ett lok vad gällde tillverkare och
tillverkningsår. För några lok kan man med rätt
stor säkerhet fastslå sådana uppgifter, men för ytterligare andra kvarstår tidigare frågetecken om
tillverkare, utseende, prestanda och annat. Här
återstår några källor i Sverige att studera: ett par
domstolsutslag i Göteborg om mr George Burges
lok som togs i beslag där, ansökan hos kungl.
majt om tullfri införsel av rullande materiel och
reservdelar från England, hamnliggare över infört gods till Göteborg och Stockholm samt
fartygslistor från fartygen för överfarten från
England. Om dessa källor inte ger någon klarhet
återstår endast de eventuellt kvarvarande engelska arkiven hos leverantörer, finansmän och
styrelseledamöter i KHJ, Royal Swedish Railway
osv.

Samtidigt med dessa arkivstudier i Göteborg
besökte jag länsarkivet i Örebro, där jag gick igenom samtliga hamn- och tulldokument för Skebäcks hamn under perioden 1853-1865, samt
befraktningslistor för diverse fartyg som under
samma period gick i fraktfart England-Göteborg, Göteborg-Stockholm, England-Stockholm, Stockholm-Örebro och StockholmArboga. Under samma period besökte jag Universitetsbiblioteket i Uppsala där jag lusläste varje
nummer av tidningen Nerikes Allehanda från

Jag minns ångturbin/oken i aktiv malmtågstjänst på 1950-talet. Denna bild (av M3t 71) togs dock i
Bångbro, min gam/,a hemstation, i juni 1966 av Frank Stenvall i samband med en S]K-resa. Då hade
de uinge stått overksamma.
1852 till 1890, både som mikrofilm och
tidningsoriginal. Det mesta jag fick läsa var skrivet i frakturstil, vilket tog extra kraft ur ögon och
huvud. Det intressanta med alla dessa uppgifter
som jag nu hade samlat in, var att de alla föll in på
sin rätta plats i respektive verksamhet. Ingen källa
antydde någon som helst motstridighet eller gav
antydan till frågetecken. Bild- och ritningsmaterial hade jag dock fortfarande inte sett röken
av när det gällde KHJ äldre rullande materiel.
För att dels säkra mina uppgifter, dels ge loken
den rätta tekniska belysningen när det gäller användning och konstruktion, översände jag successivt mitt forskningsmaterial till ingenjör Hans
Eriksson i Smedjebacken, som sedan mitten av
1950-talet varit en stor vän avTGOJ ånglok och
hängiven lokfotograE Han kunde lägga tekniska
aspekter på ångloken och deras egenskaper. För
det fotografiska har även Bengt Lind i Smedjebacken varit till stor glädje, då han ofta själv eller
tillsammans med Hans Eriksson fotograferade
TGOJ lok i tjänst på norra linjen under 1950talet.

Nytt kontra ombyggt
Nästa etapp i min forskning var person-, godsoch tjänstevagnarna vid TGOJ-banorna. Samma
mönster i kvarvarande källmaterial visade sig i
stort gälla också för dessa fordon, även om här
andra källor varit till god nytta.
FLJ vagnar var också de lätta att kartlägga i
minsta detalj, trots ett stort antal omnumreringar, ombyggnader och återanvändning
av tidigare inventarienummer. Här uppstod ett
annat problem, nämligen när ett fordon skall anses vara nytt. Hur mycket av ett fordon skall vara
kvar för att fordonet skall betraktas vara ombyggt
respektive nytillverkat? Vad gäller OFWJ har jag
tyvärr ej kunnat fa fram uppgifter om vilka
personvagnar, det vill säga vilka individnummer,
som sammanbyggdes till boggivagnar i slutet av
1880-talet. För både OFWJ och KHJ saknar jag
exakta uppgifter om de omlittereringar som gjordes under 1800-talet för dessa båda banors person- och godsvagnspark. Man tvingades ofta
ändra inredningen i personvagnarna, det vill säga
omfördela befintligt golvutrymme, allt efter de
15

Tillsammans med Ragnar Odeen undersökte jag vagnskorgar som hamnat i naturen som sommarstugor
och redskapsskjul. Den här bilden av KHJ C nr 37 tog Ragnar i Örebro ca 1950.
lokala behov som uppstod i takt med att trafiken
ändrade karaktär. De ursprungligen uppgjorda
trafikplanerna kunde ju inte hållas så lång tid.
För persontrafiken gällde det post-, f'ang-, sjukoch resgodsutrymmet liksom behovet av första-,
andra- och tredjeklass utrymme i vagnarna, vilket
ständigt förändrades. Också för godstransporternas del erfordrades olika vagntyper vid
olika tillfällen efter parametrar som bärighet,
värme och kyla samt det lokala näringslivets behov av råvaror och färdigprodukter.
Uppgifter om KHJ äldre vagnar var ett lite
värre problem. Sådana söktes samtidigt som faktainsamlingen om ångloken pågick. Även här gav
C.F. Waerns arkiv samt Skebäcks hamn- och
tulliggare liksom fartygslistorna svar på flera frågor. Här kan även nämnas att jag via Lars Olov
Karlsson kontaktades av några personer i en
dykarklubb i Stockholmstrakten, som var intresserade av uppgifter om den last som vissa fartyg
hade haft då de havererat och gått under. Det är
känt att ett fartyg på väg till Stockholm, briggen
Oscar med last av bland annat tre personvagnar
till KHJ, förliste i Stockholms skärgård i mitten
av 1850-talet. Tyvärr drevs inte projektet vidare,
och man kan fråga sig hur mycket som fortfaran16

de återstår av dessa fordon på Östersjöns botten.
Ut i "spenaten"
Under denna del av mitt forskningsarbete kom
jag tidigt i kontakt med Ragnar Odeen i Stockholm, TGOJ-son med många ungdomsår på och
minnen från dessa banor, och med personvagnar,
tjänstevagnar och rälsbussar som specialintresse.
Under sina år har han lyckligtvis använt kameran
till att dokumentera TGOJ fordon i alla skepnader och på alla platser, det vill säga ej alltid på spår
utan även ute i "spenaten". Ett intressant och
långvarigt samarbete startade om TGOJ fordon.
Det är många problem som Ragnar och jag löste
genom fältarbete så länge det lät sig göra, innan
de äldre fordonen eller deras rester skattat åt förgängelsen. Det var inte alltid att handlingarna i
arkiven gav riktiga upplysningar. Fordonsförteckningarna kunde ha en viss uppgift, dagsjournalerna från verkstäderna en annan och
eventuell kvarvarande rest av märkningen på
själva fordonet antyda en tredje. Här fick vi resa
ut i "spenaten'', ta fram måttstocken och mäta
upp fordonet för att sedan slå i våra förteckningar
och listor för att reda ut begreppen. Det lyckades
oss som regel.

Andra personer som varit till stor glädje och
nytta är Bertil Söderholm i Hållsta, barndomsvän till Ragnar, och Gunnar Kålbäck i Åkers
styckebruk, som har utfört ett stort arbete med
att fotografiskt dokumentera de gamla personvagnar, ångvagnar och rälsbussar från TGOJ som
sålts till privatpersoner, varefter de i större eller
mindre grad ombyggts för sitt nya ändamål och
placerats mer eller mindre seriöst ute i
Södermanlands och Västmanlands terräng. Här
fanns en guldgruva för dokumentation av
fordonens utseende, då de ofta hade kvar sin ursprungliga korgstomme och sitt ramverk.
Nummerproblem
Typiskt för dessa banors fordon, speciellt vagnarna, är de omnumreringar som gjordes genom
årens lopp, och som ibland har ställt till trassel
när det gällt att dokumentera ursprunget. Under
TGOJ-tiden skedde det först 1931, då samtliga
fordon slogs samman till en gemensam serie, och
sedan 1944-45 sedan de äldre vagnarna till
mycket stor del utrangerats under 1930-talet och
nya serier skapades. Även därefter omnumrerades vissa serier vid behov.
0 FWJ omnumrerade flera av sina vagnserier
1898. FLJ gjorde successivt samma sak med sina
vagnar under perioden 1890-1904 alltefter som
äldre vagnar slopades och nya byggdes och tilldelades de äldre vagnarnas nummer. En salig blandning av vagnar uppstod därmed efterhand. För
att lättare kunna lasta vagnarna med rätt antal
ton vid gruvorna i bland annat Grängesberg,
målades de med olika färg och färgnyans beroende på lastförmågan. KHJ omnumrerade första
gången omkring 1877, sedan 1890-91 och därefter vissa serier successivt fram till 1910.
Denna kartläggning tog sin tid, inte minst på
grund av motsägelser i källmaterialet, trots att
TGOJ-handlingar fanns bevarade till mycket
itor del och var högst detaljerade. Detta fick mig
1tt anta principen, att jag alltid skulle ha minst
:vå oberoende källor som stämde samman innan
ag kunde säga vad som var sanning.
Källmaterialet om vagnarna fann jag i stort
:ett på samma ställen som för ångloken. Dock
1ar ytterligare flera enskilda järnvägars arkiv,

bruksarkiv och privata arkiv fatt besök i min jakt
efter uppgifter om vagnars försäljning, användning och avskiljning för viss trafik. En källa jag
saknat härvidlag är arkivet från Enskilda
järnvägars milkontor som fanns i Örebro. EJ milkontor handhade avräkningen av alla vagnars
kilometertal på enskilda och stadiga järnvägar
samt fördelning av vagnarnas frakter banorna
emellan. Detta arkiv skulle ha varit en guldgruva
om det hade kunnat återfinnas.
När det gällt att spåra ursprunget för vissa inköpta vagnar har Stig Lundin i Uppsala varit till
stor hjälp. Hans specialområde var tidigare Vagnuthyrningsbolagets verksamhet, det vill säga uthyrning och försäljning av vagnar, samt de vagnar som importerades eller de svenska vagnar
som framför allt under 1920- och 1930-talen såldes i andra hand till olika järnvägar och industrier av diverse privatpersoner. En av dessa kunder var TGOJ.
Parallellt med denna vagnforskning tog jag
mig an ångvagnarna, motorvagnarna (det vill
säga Deva-vagnarna) och rälsbussarna samt
släpvagnarna till dessa fordon. Här lyckades jag
på relativt kort tid kartlägga det mesta, utom vad
gäller en lokomotor som ännu spökar i handlingarna. TGOJ-källor ger inget svar utan är motsägelsefulla. Ej heller vederbörande bruksarkiv har
kunnat kasta ljus över lokomotorn. Inom detta
område har arkiven vid TGOJ, hos leverantörerna och i viss mån vid enskilda järnvägar och SJ
varit till störst nytta.
Nya forskningsområden
Nu stod det 1970 på almanackorna och jag var
tillfälligtvis nöjd och "mätt på" den rullande materielen vid TGOJ. Jag hade fatt fram det som
gick att fa fram om den, ansåg jag. Vad skulle jag
nu fortsätta med nu då - TGOJ-intresset kvarstod nämligen oförminskat. Jo, hur dessa fordon
mera i detalj användes och till vad. Många nya
frågor ställdes och nya källor måste sökas. Jag
började således kartlägga trafiken, dess omfattning, tågtyper och annat med tidtabeller, fordonsomlopp, vattentagning, koltagning, turlistor med mera. Detta gick att på ett nöjaktigt
detaljerat sätt klarlägga eftersom mycket källma17

terial ännu fanns bevarat i både SJ, TGOJ och
andra enskilda järnvägars arkiv.
Nästa forskningsområde som stod i tur var
stationerna och deras utveckling tillsammans
med de lokala industrierna, gruvorna, hyttorna,
sågverken, hamnarna med mera. Här intresserade jag mig för vad som ankom respektive avsändes från stationerna, det vill säga godsslagen,
samt hur stora volymerna var och vilka vagntyper
som användes. Naturligtvis var även resandeantalet av intresse i den mån som uppgifter
kunde erhållas. Också detta gick relativt lätt att
klarlägga på de flesta platser. Här har bland annat
arkivhandlingar i Riksarkivet och Tekniska högskolans arkiv liksom ett stort antal bruksarkiv, av
vilka skall nämnas Domänverket och Stora Kopparberg, varit till mycket stor nytta. Något som
inte f°ar glömmas i detta sammanhang är de
tryckta årshandlingar som utgivits av Sveriges officiella statistik, SOS, som jag studerat inom berörda ämnesområden. Här finns dock ännu ett
stort arbete att utföra innan man kan sätta punkt
för forskningen.
Under tiden har jag även lyckats kartlägga
elektroloken, dieselloken och banavdelningens
fordon. Dessa fordon kunde mycket lätt beskrivas, eftersom det mesta källmaterialet fanns kvar i
TGOJ arkiv eller på dess olika kontor, förutom
att fordonen delvis var levande ännu.
Nu var jag mätt på att forska, det var ensamt
och tungt. Järnvägsforskningen gick i dvala och
året var 1980. Näringslivet kring TGOJ blev nu
mitt intresseområde och då speciellt gruvor,
hyttor, bruk, sågar och hamnar. Nå, de hade i alla
fall något gemensamt med TGOJ och dess existens.
Pånyttfött intresse

TGOJ-intresset vaknade åter då malmtrafiken
nedlades och jag summerade vad som återstod att
göra. Det blev personalen och ekonomin som jag
gav mig i kast med. Vi såg i almanackan att året
var 1990. Här har jag nu kommit en bra bit på
väg inom båda områdena, men det återstår en hel
del. Längst har jag hittills kommit med personalen. Källor finns, men vissa är svåra att komma åt
medan andra är normalt åtkomstbara men
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mycket tidskrävande att arbeta med. Här gäller
det också att ha lite fantasi för att hitta de källor
man söker. Postens arkiv har gett mig många timmars god läsning med mycket bra resultat.
Efter återupptagandet av forskningen har den
rullande materielen på sistone, läs 1999, åter börjat intressera mig, främst tack vare en telefonpåringning från Ragnar Odeen. Han ville snabbt ha
uppgifter om KHJ första engelsktillverkade fordon, då han för A-Trains och Alstoms räkning
skulle göra en tjänsteresa till England. Där hade
han funnit några personer med intresse för
järnvägshistorien. Det hade visat sig att Alstom
var en efterträdare till J. Wright & Son som hade
tillverkat KHJ första vagnpark. Uppgifterna
översändes och Ragnar reste. Vid återkomsten
meddelade han att det fanns ett visst ritningsmaterial kvar, som skulle kopieras och översändas
till oss och Sveriges Järnvägsmuseum. Nu började åter mitt hjärta klappa för de gamla handlingar och anteckningar som fatt vila ett antal år.
Resultatet av dessa kontakter blev att ett antal
mycket gamla och intressanta ritningar kunde levereras till Sverige. Kontaktpersonerna i England
har fatt ta del av det material som jag tagit fram
för fortsatt forskning på ort och ställe.
Forskarens verktyg

Hela min järnvägsforskning har gått ut på att
samla fakta i form av noteringar, så småningom
renskrivna, om verksamheterna. Foton, ritningar, handlingar och dylikt har jag inte bemödat
mig att samla på mig, då sådant är bevarat i arkiven och kan beställas vid behov. Om jag stött på
sådana dokument på andra platser har jag levererat dem till lämpligt arkiv eller lämplig person.
Jag kan just undra hur många kollegieblock
och pennor jag har förbrukat under årens lopp i
denna forskning. Alla noteringar har renskrivits
för hand och arkiverats. Datorer fanns ju ej vid
denna tid, utan det var rent handarbete i alla led.
Nu gäller det att sammanställa allt material jag
har lyckats fa fram, och jag kommer successivt att
till Sveriges Järnvägsmuseum översända material
som underlag för fortsatt forskning.
När det gäller forskning så föder ju det ena det
andra. Allt hänger ju ihop i vårt samhälle så arbe-

I

Elektrifieringen 1947-1956förändrade både utseendet på och ljuden fån TGOJ Loket är Ma 402.
Foto Frank Stenvall 20 augusti 1963.
tet går vidare. Numera använder jag naturligtvis
dator, och det är på gott och ont. Då man använde papper och penna fanns arbetet alltid kvar,
man var trygg. Numera måste man vara på sin
vakt för både hårddiskkraschar och disketthaverier. Att spara och att göra utskrift av listor
har blivit ett måste, och trots detta rar man ibland
göra om allt arbete, vilket kan ta musten ur en.
Forskningsarbetet går vidare, livet är inte slut
ännu, men numera kostar det att göra det mesta,
tidigare var det annorlunda.
Ett TGOJ-museum?
För den fotografiska dokumentationen av fordon
och miljöer skall ett stort tack riktas till TGOJ,
tidigare anställd personal där, Tekniska högskolan, SJK Fotoavdelning och då Stig Nyberg,
olika bruksarkiv, Sveriges Järnvägsmuseum,
Hans Eriksson, Bengt Lind, Gösta Hellgren och
Dan Thunberg som dels samlat på sig andras
bilder, dels själva utfört ett enastående bra arbete
med fotodokumentation.
En dröm som jag med flera har när det gäller
TGOJ, är att kunna skapa ett gemensamt arkiv

och museum för alla typer av fordon, föremål
och dokument. Olika personer har samlat en stor
mängd dokumentation i skilda former. Detta tillsammans med vad som finns bevarat i olika arkiv
i landet borde kunna samlas på ett och samma
ställe och förevisas för en bredare publik. Naturligtvis skulle det göras i samarbete med TGOJ,
Riksarkivet och Sveriges Järnvägsmuseum. Intressant vore om man även kunde samla det som
finns bevarat från näringslivet kring TGOJ och
dess trafikområden, det vill säga gruvor, bruk,
hyttor med mera. Här finns mycket av intresse
att förevisa på ett belysande sätt.
Att förlägga en sådan institution till Grängesberg känns naturligt. Där finns redan lokaler som
med enkla medel kunde ställas i ordning. Dessutom är miljön den rätta, det var ju gruvorna
som var livsnerven för TGOJ. Jag kan bara hoppas att en sådan dröm kan förverkligas innan allt
är för sent. Tiden rinner fort i dessa dagar och de
ekonomiska förutsättningarna ändras. Dock är
vår historia viktig för vårt livs fortsatta existens.
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Christer Fredriksson

Köping-Hults Järnväg

Inledning
Köping-Hults Järnväg (KHJ) är kanske extra
spännande för en före detta arkeolog. Källorna
sviker så vi måste förlita oss till de brottstycken av
fysiska vittnesbörd som återstår och eftersom banan var den första stora, så rör vi oss i vad som
nästan kan kallas förhistorisk tid för järnvägen.
Det är naturligtvis ett ovärderligt arbete som
privatforskare lagt ned genom åren och då särskilt den oerhört tidskrävande genomgång av arkivhandlingar som Christer Fredriksson har
gjort. I och med att den samlade kunskapen ökar
så borde också intresset bli större för vidare studier och så kanske ännu en pusselbit hamnar på
plats. Redan Nils Ahlberg på 1940-talet och senare Yngve Holmgren har publicerat listor över
järnvägens ånglokomotiv.
Kanske undrar någon vad det är för märkvärdigt med att känna till exakt vilket lok som kom
när och från vem och det är möjligt att den intresserade skaran numera är ganska liten, men
man måste med ödmjukhet i sinnet inse att etableringen av Köping-Hultbanan är såväl industri- och järnvägshistoria som ekonomisk historia. De problem som bolagsledningen ställdes inför var helt nya. Det fanns ingen inhemsk konkurrent eller kollega att snegla på eller någon
statsbana att luta sig mot. Hur skulle man få
dragkraft, varifrån skulle man köpa den, skulle
man skaffa nytt eller begagnat, var affären bra eller dålig? De upplysningar som dyker upp i arkivhandlingarna och som här presenteras strikt kronologiskt för de första tio åren ger en bild av just
de val som skulle fattas, oväntade bekymmer på
vägen och de lösningar man valde. I nedanstående sammanfattning av KHJ i arkiven har vi för
läsbarheten valt att inte ange varje enskild handling efter uppgifterna.
RobertSjöö
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1852

13.10 KHJ engelska direktion kontrakterar mr
George Burge som entreprenör för KHJ byggnad, då all erfarenhet av järnvägsarbete saknas i
Sverige och den svenska direktionens män bor på
vitt skilda orter. Något arbete medhanns ej under
året eftersom Burge kontrakterats så sent.
13.11 Köping-Hults Järnvägsbolag (KHJ) eller
Royal Swedish Railway bildas.

1853
2.4
KHJ svenska direktion ansöker om tullfri
införsel från England av två lokomotiv. Loken
har 14 tums cylindrar och kostar 1 000 pund per
styck.

1854
18.1 Broar konstruerade för Frövi, Sverkersta
och Essinge.
31.1 Mark skall exproprieras för grusgrop och
bispår till denna norr om Örebro.
31.1 Två lokomotiv skulle ha ankommit från
England sistlidna år. Det blev ej fallet på grund av
sen beställning.
4.2
Sir John Rennie skall bland annat bestämma läge för stationerna samt typer och antal
av vagnar.
20.2 Mr George Burge har tecknat kontrakt
med leverantörer av räls och rullande materiel
för 100 000 pund.
21.2 Tre ångmaskiner skall inköpas för att
driva bland annat sågar.
28.3 Arboga och övriga stationsplaner med ritningar fastlagda.
16.5 Sir J.C. Watson är villig att sluta vid Great
Western Railway och övergå till KHJ som chefingenjör. KHJ antar honom och han anställs.
17.6 Burge avskedas omedelbart som KHJ
byggnadsentreprenör.
21.6 Burges agenter har ej pengar att bekosta

ÖK] 6, tillverkat av Manning Wardle 1863. Först hette det Nora och efter 1876Walskog. Det /,är har
slopats och skrotats 1909.
vidaretransporten av det till Göteborg anlända
lokomotivet till Örebro. De ansöker nu att KHJ
svenska direktion måtte bekosta denna transport.
En Örebroskeppare ligger och lastar i Göteborg,
och han skulle kunna frakta loket billigt till Örebro. Agenterna är Aug. von Diiben och James J.
Cronin. Engelska underkontraktörer för Burge
är Beard och Thompson.
29.8 Följande materiel finns vid järnvägsbyggnaden Örebro-Arboga: 168 jordvagnar, 50
stjälpkärror, cirka 500 skottkärror, fyra lyftkranar, tre svängkranar, två pålkranar och fem
stenvagnar.
30.8 Den engelska direktionen tillfrågar Burge
om han inte kan överlämna och leverera loket i
Göteborg till KHJ i Örebro.
25.9 KHJ svenska direktion ansöker hos
kungl. majt att överta Burges lokomotiv och
egendom i Göteborg.
2.10 KHJ svenska direktion ansöker hos Konungens befallningshavare i Västerås och Örebro

ra

ra

län om att överta Burges egendom. Lokomotivet står fortfarande kvar i Göteborg och är utrustat med tender, domkrafter och andra verktyg.
2.10 Till magistraten i Göteborg har ansökan
inlämnats att överta Burges materiel. Materielen skall besiktigas och värderas av ingenjör
Gregerfelt och notarie Philipson. Innan lokomotivet skeppades från Hull stod det där en längre
tid i väntan på skeppningslägenhet. I Göteborg
har det stått under bar himmel på Alex. Keillers
gård och tagit betydlig skada. Loket är av Burge
adresserat till grosshandlare J.W Wilson i Göteborg.
9 .10 Loket har inspekterats i Göteborg [även
datum 17.10 anges].
Magistraten i Göteborg har utfärdat kvarstad på
Burges egendom, det vill säga lokomotivet och
andra effekter, och de f'ar endast utlämnas till
KHJ i Örebro.
3.11 Burge tillfrågas ånyo om han inte kan leverera loket och andra effekter, men han vägrar.

ra
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Redovisningen går
.fram till 1862 då
KHJ knöts samman
med statsbanenätet.
På kartan har KHJ
och Arboga-Köpings
järnväg (formellt en
egen bana) och NoraErvalla järnväg, som
trafikerades av KH],
markerats med
kraftigare linje.
Stationen Dylta bytte
namn till Ervalla
1881.
Eljas Pölhö 2000.Q7.31

9 .11 Mark för grustaget och spåret dit exproprierad.
27.11 En på hjul flyttbar ångmaskin har inköpts
i England och skall snart levereras.
31.12 George Burge har skilts från sitt kontrakt
som entreprenör på grund av försumlighet. Den
svenska direktionen har själv övertagit ansvaret
för det fortsatta arbetet som leds av bolagets överingenjör T.C. Watson.

1855
1.1
Löjtnant M.A. Grill tillträder som kontrollerande ingenjör.
17 .2 En ångsåg om 8 hästkrafter har anlänt till
järnvägsbolagets faktorigård.
21.2 Cirka 600 man är i arbete med järnvägen
mellan Örebro och Arboga.
9.3
Järnvägsarbetet är indelat i distrikt och arbetet utförs av entreprenörer underställda
distriktscheferna, som är ingenjörer.
23.3 Loket i Göteborg har nedplockats för att
bättre kunna förvaras.
24.3 Järnvägsledningen hoppas att järnvägen
Hult-Örebro-Köping skall vara klar till hösten.
24.3 Den svenska direktionen ansöker om tullfri införsel från England av sex lokomotiv, 10 första-, 10 andra- och 14 tredjeklassvagnar. Ovanstående materiel skall ankomma till Örebro från
Göteborg och Stockholm vid första öppet vatten.
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Enligt förslag från Watson ansöks dessutom om
tullfri införsel för 50 lastvagnar av skilda slag, 20
satser buffertar, 20 satser beslag och fjädrar m.m.
till obetäckta lastvagnar.
12.4 Burge ger skriftligt tillstånd till att KHJ
övertar loket i Göteborg och övrig materiel. Loket skall sammansättas och transporteras till Örebro.
16.4 Mr Edmonds har nu bestämt vilken rullande materiel som skall skeppas över, to be
supplied under sommaren.
9.5
Planering av Örebro bangård pågår på de
utbrända tomterna på norr. På linjen är 6-700
arbetare sysselsatta. Arbetet utföres på så sätt att
en viss person åtager sig att färdigställa en viss
väglängd. "En ofantlig mängd jordvagnar (till ett
antal tro vi flera hundrade) äro färdiggjorde.
Dessa kommer att dragas av lokomotiv. Ett sådant tillhörigt denna jernväg står för närvarande i
Göteborg, men kan väl med första så hitwäntas."
1 000 ton räls under utskeppning från England.
7.6
I arbete med järnvägen är 600-700 personer. Ballasteringen klar på sträckan SkebäckDylta. Räls delvis utlagd på sträckan DyltaArboga. Åtta broar klara. Järnvägen är farbar
med lok till cirka en kvarts mil bortom Dylta
mot Frövi räknat. Räls har utlagts från Skebäck
till Frövi. KHJ skall trafikera Nora-Ervalla järnväg mot 60 procent av trafikinkomsterna.

Frövi station omkring år 1900. Till vänster ÖK] tåg med loket 3 Frövi (Fairbairn 1857, ombyggt från
JAJ till I BO 1870). I mitten ett SJ-tåg med loket 60 Höder (litt Ab 1). Längst till höger ett av ÖK]loken 11 eller 12 som 1897 öveifdrts till Örebro-Svartå Järnväg med oforändrade nummer. 1906 kom
de med banan till SJ där de fick littera Hd och de for andra gången besatta numren 21 och 22.
7.6
"enär de hitsänt gamla lokomotiver ...
men icke kunna beräknas äga något långvarigt
bestånd". Mr Walter med flera åsyftas.
16.6 En skuta med räls väntas till Skebäck.
16.6 Nerikes Allehanda meddelar: "Hösten
18 54 ankom det första lokomotivet från England till Göteborg där det övervintrade. När
isarna övervunnos togs det till Stockholm och i
onsdags, den 13/6, med ångskonerten Nerike till
Skebäck, dit det ankom torsdagen den 14/6. Det
är ovanligt lätt och lär ej väga mer än omkring 40
skeppund, men är också ej egentligen beräknadt
att begagnas för transport af passagerare och
waror, utan huvudsakligen afsedt att användas
såsom 'hjelp-lokomotiv' för jernvägsarbetets underlättande. I nödfall kan det dock äfwen begagnas för förstnämnda ändamål, ehuru det naturligtvis ej kan draga särdeles betydlig träng. Detta
mindre lokomotiv, som dock är 22 fot långt, är
visserligen ej särdeles betydande, men dess hitkomst måste dock vara en glad tidning för

enhvar." I England står fyra större lokomotiv färdiga för bolagets räkning.
20.6 Kronan, förd av kapten Lindberg, anländer som första båt med räls för järnvägsbolaget
till Skebäck.
30.6 Räls och syllar utläggs på sträckan Skebäck-Örebro. Det beräknas dröja två-tre veckor
innan banan Skebäck-Örebro är klar, ty allt är ej
ankommet till lok och järnväg.
30.6 Fem lokomotiv är nu på väg till Sverige.
30.6 Lokomotivet står ännu kvar i Skebäck, ty
alla tillbehör har inte ankommit.
30.6 14 personvagnar är nu på väg till Sverige.
30.6 20 Merchandise waggons är nu på väg till
Sverige.
odat. Alderman Thompson ankommer Sverige
från England med tio railway trucks.
5. 7
Bolagsstämma i Göteborg.
11.7 Referat från bolagsstämman den 5.7: Sju
fartyg har hittills ankommit till Skebäck med räls
till en vikt av omkring 3 500 skeppund. Fem far-
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Första banvaktstugan på KH], belägen på bangården i Örebro. Stugan revs 1941. Foto omkring 1885 av

J Wallin, lokforare på banan. Sv]vm.
tyg håller på att lossa i Skebäck, dessutom är
tjugo fartyg på väg från England till Stockholm
och Göteborg. I arbete med järnvägen är nu cirka
1 100 man. Brobyggnader av sten är under uppförande över Näsbyån och Hedströmmen. Från
Skebäck till brända tomterna är skenor och syllar
utlagda.
11.7 Nerikes Allehanda: "I öfwermorgon, fredag, ämnar man låta det wid Skebäck ännu
qvarstående lokomotivet göra sin första resa upp
till staden, der en byggnad till dess mottagande
blifwit uppförd."
14.7 Nerikes Allehanda: "Det första lokomotivet gjorde i förrgår sin första resa mellan Örebro
och Skebäck. Denna sträcka, som torde vara en
halv fjärdings väg, tillryggalades på två till två och
en halv minuter. Klockan åtta på aftonen afgick
en hel träng bestående af sjelfva lokomotivet och
i brist på passagerarevagnar, hvilka ej ännu är i
ordning, med löfklädda och med säten försedda
jordvagnar."
25.7 Till styrelsen i England meddelas att fem
lok samt alla person- och godsvagnar har inköpts.
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25.7 Brokonstruktioner klara för Letälven vid
Åtorp och Svartån vid Örebro.
1.8
Ett fartyg anländer till Arboga med 978
skeppund räls och skarvskenor.
15 .8 Nerikes Allehanda: "Tvenne lokomotiver,
ett större och ett mindre, hafwa ytterligare ankommit till Stockholm för Köping-Hult bolagets räkning. Det ena väntas till Skebäck i morgon med ångskonerten Nerike."
18.8 Nerikes Allehanda: "Ett lokomotiv ankom i torsdags, den 16/8, med ångaren Nerike
från Stockholm. Det är större än det förra och
ganska prydligt. Igår, den 17/8, reste det upp till
staden. Ännu ett lokomotiv väntas från Stockholm. Det första lokomotivet arbetar duktigt och
gör allt längre resor utåt linjen."
20.8 Två fartyg har anlänt till Arboga med räls
för järnvägen Nora-Ervalla.
l.9 Johanna ankommer Skebäck med lastvagnar.
4.9
Till Sverige har ankommit tio lastvagnar.
Sträckan Skebäck-Frövi är nu farbar med lok.
Till Sverige har ankommit fyra vändskivor.

4.9? För banbygget finns 20 hästar, 3 par oxar,
50 stjälpkärror. Räls har utlagts från Skebäck
cirka en mil förbi Örebro.
4.9
Till Sverige och KHJ har anlänt tre lok, en
tender och fyra personvagnar.
6.9
Freja ankommer Sverige från England
med två rai!way carriages, två ramverk och två
axlar.
15.9 Anshelm ankommer Skebäck med vagnar
[specifikation saknas].
21.9 Stevens ankommer Sverige från England
med 24 axlar.
Victoria ankommer Sverige från England
med två ramverk och två axlar.
Woodhouse ankommer Sverige från England med tolv rai!way trucks.
2 5. 9 Walter blir chef för locomotive department,
och all rullande materiel m.m. adresseras härefter
till honom.
odat. A!derman Thompson ankommer Sverige
från England med två andraklassvagnar.
3.10 Christina ankommer Skebäck med en
personvagn och räls. Josefina ankommer Skebäck
med två personvagnar. Swan ankommer Skebäck
med hjul [specifikation saknas].
4.10 Laura ankommer Skebäck med två
personvagnar och räls.
11.10 Neptun ankommer med fyra vagnar.
13.10 Anmälan om att NEJ är klar.

22.10 Martine ankommer Sverige från England
med fyra rai!way carriages och fyra ramverk.
25.10 Natten till den 25.10 rasar bron över
Järleån.
31.10 Nerikes Allehanda: "Lokomotivet Förstlingen, det första i Sverige byggda, och hvilket
<lerföre eget nog fatt sig ett svenskt namn, rullar
alla dagar fram och åter på linjen mellan Nora
och Ervalla. Noraborna hoppas att inom 3
veckor fa se detta lokomotiv tåga ända till deras
stad."
13.11 Commodore ankommer Sverige från England med tre rai!way carriages, fyra ramverk och
fyra axlar.
21.11 Nerikes Allehanda: "Lokomotivet Litt!e
England, hvilket förut warit användt på
jernvägen i grannskapet af Örebro, har sjöledes
anländt till Arboga, för att begagnas vid
jernvägens fullbordande. Det säges wäga icke
mindre än 100 skeppund; en tyngd, som är ganska respektabel för de lösa hästvägarne och de
arma dragare, med hwars krafter det skall fortskaffas från Arboga till Fellingsbro."
29 .11 Vestmanlands Läns Tidning: "Lokomotivet Little England, hwilket förut warit sjöledes
anländt hit till Arboga, för att begagnas wid
jernwägens fullbordande. Det synes wara ett ganska wackert och dyrbart arbete och säges wäga
icke mindre än 100 skeppspund."

Förstlingen utanfor

Örebro verkstad
Delforstoring av
omslagsbilden.
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Ervalla station omkring 1894, foto Sv]vm.
29 .11 Wasp har sprängts i luften i Frövi genom
eldarens vårdslöshet. Lokomotivet skulle ha använts vid KHJ byggnad.
1.12 Nerikes Allehanda: "En olycka drabbade
åter, under natten till torsdagen, den 29 .11, Köping-Hult bolaget. Ett mindre, men nytt och
prydligt lokomotiv, benämnt Wasp (Geting), fick
nemligen sin panna sprängd och blef derigenom
naturligtwis fullkomligt obrukbart och nästan
totalt förstört. Anledningen till olyckshändelsen
uppgifwes hafwa warit ett oförlåtligt slarf av eldaren, som, efter att hafwa tändt eld under
ångpannan, lemnadt denna utan uppsigt."
12.12 För en kort tid sedan anlände två personvagnar till Arboga för att användas där om järnvägen ej blir klar nästa sommar.
15 .12 Passagerarvagnar och andra effekter har
gått förlorade genom briggen Oscars förlisning
utanför Stockholm. Förlustvärde omkring
30 000 riksdaler banko. Bland annat förlorades
hjul samt tre tredjeklassvagnar och en förstaklassvagn.
15 .12 På grund av bro raset på NEJ arbetar nu
två KHJ ånglokomotiv med ballastering där mot
skälig avgift.
22.12 Från och med nu finns en teckning på
KHJ tåg i huvudet på Nerikes Allehanda.
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29.12 Järnvägsarbetet i Köping mycket livligt.
Där finns stora lager med räls. Hundra man är
sysselsatta där med järnvägsarbetet. En sträcka
närmast staden är utlagd med skenor och syllar.
31.12 Under året har KHJ debiterats enligt KHJ
kassaböcker för 1855 [notera pris i pund, shilling, pence] :
19.6 2 597.14.4 för två lokomotiv
2.7
1 230.15.0 för ett lokomotiv
?.9
2 150.00.0 Fairbairn & Co för
lok
31.12 Utdrag ur skeppningslistor för 1855 för
fartyg från England till Sverige:
Richard skeppat två lokomotiv
6.9
Freja skeppat ett lokomotiv
21.9 Victoria skeppat ett lokomotiv
30.10 Sogurnay skeppat ett lokomotiv,
helt nedplockat
31.12 KHJ kassaböcker ger vid handen:
Debet: Fairbairn & Sons, ett lokomotiv
2150.0.0 till 1856
Kredit: Av Geo Burge sänt till Sverige ett
lokomotiv 1000.0.0 från 1853 och 1854
Av Sadlier sänt till Sverige en transportabel ångmaskin [från 1853 och 1854].
31.12 Enligt verksamhetsberättelse och rapport
till den engelska direktionen för år 18 5 5:
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KHJ anläggrzingar i Orebro 1879 enligt p/,an renritad av Pogo.

Sex lokomotiv ankomna under året, ett
genom explosion tills vidare ej i drift.
31.12 Min ute Reports. Under året har till Örebro
ankommit och satts i trafik tre förstaklassvagnar,
nio andraklassvagnar och fyra tredjeklassvagnar.
31.12 VoV årsberättelse: Under året har ankommit elva personvagnar varav två förstaklass, fyra
andraklass och fem tredjeklass. Personvagnar
övervintrar i Stockholm.
31.12 Under året har tolv lastvagnar ankommit.
Godsvagnar övervintrar i Stockholm.
31.12 Följande materiel förvaras under vintern
hos W Lindberg i Göteborg: två horseboxes, sex
goods waggons, två ramverk för täckta vagnar, två
ramverk, tio axlar.
31.12 Enligt rapport till VoV har inköpts 24
gods- och boskapsvagnar samt 20 ballastvagnar.
31.12 Utförda arbeten under året: I Skebäck ett
kolhus. I Örebro ett provisoriskt lokstall av resvirke, 152 x 20 fot, delvis tegelklätt invändigt,
och ett kokshus. I Frövi ett provisoriskt lokstall av
resvirke, 38 x 12 fot. I Ålsängen provisoriskt lokstall likadant som i Frövi. Vattenstationer har an-

lagts vid Skebäck, Bettarp, Näsby och Ålsängen,
?.12 Huvuddimensioner Oscar. cylindrar 14"
x 18", drivhjul diameter 5'0", löphjul diameter
3'6".

1856
21.1 18 vändplåtar och 10 stationsvågar finns.
28.1 I Örebro finns enligt VoV 16 personvagnar: tre förstaklass-, nio andraklass- och fyra
tredjeklassvagnar.
6.2
Direktionens agenter i Stockholm är herrar Buxton & Branchorst.
7.2
Oscar har varit i tjänst hela januari 1856.
Wasp på verkstad hela månaden. Under januari
har "No 54" varit i tjänst en dag. Wilson har ej
utfört någon tjänst under januari.
27.2 Fairbairn har sänt brev till den engelska
direktionen.
mars Provisorisk godstrafik startar på linjen
Örebro-Nora.
5.3
Örebro-Dylta öppnas för allmän trafik.
8.3
NerikesAllehanda: "I onsdags (5.3) afgick
från Örebro till Nora lokomotivet Oscar, medför27

KHJ lokstall i Örebro. Foto Sam. Lindskog (Sv]vm samlingar).
ande fyra passagerarwagnar och tvenne wagnar
för fraktgods."
17.3 Godstrafiken startar på linjen ÖrebroNora.
17.3 Under tiden 17.3-31.5 utförs godstrafiken på sträckan Örebro-Nora med ett tåg
per dag i vardera riktningen.
28.3 Nora-Ervalla järnväg hyr ett lok och tio
vagnar för transport av malm Nora-Örebro
t.o.m. 19.4 för 50 riksdaler per dag.
april Provisorisk persontrafik startar på linjen
Örebro-Nora.
2.4
Taxa fastställd för KHJ.
5.4
Efter den schism som genom Sadliers
självmord uppstått mellan engelsmän och
svenskar, ställs krav på att engelsmännen skall
resa hem. Nerikes Allehanda meddelar att några
engelsmän ännu är kvar för att reparera det
söndersprungna lokomotivet.
21.4 NEJ hyr två lok och tjugo vagnar för
transport av malm Nora-Örebro för 60 riksdaler/ dag.
?.4
Wasp på verkstad hela februari, mars och
april.
2.5
Följande creditors finns: The Ebbro Vall
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Co, messrs Wright, Dunn Huthersby & Co,
Levaine & Co, mr Waddington, The Leeds Banking Co, messrs Pooley, mr Snelling, mr England, mr Stevens.
24.5 Referat i Nerikes Allehanda från bolagsstämman i Göteborg.
maj Linjen Örebro-Nora avsynad.
2.6
2.6-26.6 utförs gods- och persontrafiken
på sträckan Örebro-Nora med två tåg per dag i
varje riktning.
5.6
Linjen Örebro-Nora öppnas för trafik.
Stationer är Dylta och Järle.
13.6 Green paint rekvirerat från förrådet till
loket Kurir.
2. 7
Persontrafiken Örebro-Nora börjar enligt
Nerikes Allehanda [SoS anger start för persontrafiken 2. 6] .
9. 7
Följande omnämns: Wilkingson &
Stevens & Landed, Hennets, messrs Fairbairn &
Co och messrs Forman & Co. Till de senare skall
genast betalas 2 000 pund.
10.7 Den rullande materielen vid KHJ är i dålig kondition.
11. 7 Två square iron rekvireras från förrådet till
Oscar.
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Från och med Mdndagen den W _O/dober
1857 tillsvidare komma tågen att med passagerare och gods afgå, sålunda:

Orebro-A.rboga.
Sön- Måndag, Fre- Tisd;ig, ThorsOnsd. dag.
dag.
dag.

Stationer.

Lördag.

Sön- !U.ndag, Fre- Ons- Tisdag,
dag.
dag.
dag. Thorsd.

Stationer.

r. m.
Örebro . • . . . . afgår

6

Axberg

lo

Dylta

I

Frövi

t

......... -- - 12.48 .......... 6.32 6.32 1.4 6.32
•••••

%

ffilersätter

~ Fellingsbro

•

•

•

••••

•

•

•

•

•

.......

~4 Arboga. • . . . anländer

p/

f. m. 8. ID. f . m. f. m. f. Dl. e. m.
e. m. f. m.
5.15 2.30 Arboga . . . . . . afgår 4
6.10 6.10 12.30 6.10 9
9

9.18 -

7.3

--

3.33 IFrövi . . . . . . . . . . .
1

1.49 7.3 10.19 - - 3.49 Dylt.a

7.18 7.18 2.8

. ......

9.34 - - 3.4 Ullersätter . . . . • . . .

6.53 6.53 1.33 6.53 10.3

7.3

2.48 Felliogsbro

...........

7.18 10.38 6.30 4.8 Axberg . . . . . . . . . .

7.45 7.45 2.45 7.45 11.rn -

4.-15 Örebro • • . . . anländer

Lördag.

e. m. f. m. e. m.
12.45 4
6

e. m. e. m.

-

4

4.24 9.30 4.24

1.15

4.24 6.45 6.30

4.40 9.53 4.40 1.38 4.40 7
4.50 10.5

6.53

4.50 1.50 4.50 7,15 7 .5

5.7 10.31 5.7

- - 10.54 -

2.16 5.7
2.39

-

5.35 1'1.15 5.35 3

---

7.31
7.54

5.35 8.10 8.15
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Orebro-llora.
Stationer.

Alla dagar
ulom
Söndagar.

Stationer.

llora-Arboga.

Alla dagar
ulom
Söndagar.

Stationer.

Måndag,
Tisdag,
Onsd. Fred.
f. m.

f . m.

e. m.

Stationer.

e. m-.

Örebro • . . . . . afgår

4.30 Nora • . . . . . afgår

5.50 Nora . . . . . . afgår

5.50 Arboga

... . . . ..

4.49 Jerle . . . . . . .. ..

6.12 Jerle . . . . . . . . . .

6.12

Axberg

Mindag,
Tisdag,
Th:d. Fred.

. • . . . afgår

Dylta . . . . anländer

4
5.7

Dylta .. . . anländer

5.5

Dylta . . . . anländer

6.30

Dylta . . . . anländer

6.30 Dylta . . . • . . afgår

Dylta . . . . .. afgår

5.15

Dylta . . . . . . afgår

6.41

Dylta . . . . . . afgår

6.39 Jerle . . . . • . . . . .

5.29

Jerle • • . . . . . . . .

5.29 .Axberg

7.45

5.50

Nora

....

anländer

. ...... .

5.50 Örebro . . . anländer

6.54 Arboga . . . anländer

Nora ..•• anländer

5.15

7.15

- - Fraktgods emottages icke med tågen som afgå från Örebro kl. 6.10
f. 111. och från Arboga kl. 4 e. m.

DIB.EK TI01\TE1\t.
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''Result of a trip with loco Oscar between
Örebro and Nora. "
23.7 Följande creditors finns: messrs Wright &

12. 7

Son, mr S. Snelling, mr Butler & Co, mrTurton
& Co, mr Char Barker, messrs Fairbairn & Co,
messrs S. & R. Carter, messrs Blader & Guest,
messrs Loyd Foster & Co, messrs Hendersson &
Co, messrs Henning & Sheppard, Brag
Waddington, Povley & Son, England & Son,
Guest & Co.
29. 7 Den engelska direktionen beställer en ny
fyrbox till ett av loken på KHJ enligt ritning och
order från mr Rogers att snarast levereras.
29. 7 Den tidigare beställda kungliga vagnen
avbeställes.
2.8
Den svenska direktionen rekvirerar genom den engelska direktionen två lokomotiv att
snarast levereras.
5.8
Från den engelska direktionen begär mr
Rogers ritningar på Oscar.
5.8
Rogers vill ha ritningar på Oscar och de
lokomotiv som tillverkats av Fairbairn & Son,
och de skall översändas.
5.8
Brev från Alcock, Birkbeck & Co som vill
ha betalt 2 569.6.3.
14.8 5 round iron rekvireras från förrådet för
Wilsons boiler stays.

20.8 Den svenska direktionen beordrar den
engelska direktionen att snarast översända de två
lokomotiven, vilket skall ske så snart det går.
20.8 Axberg tillkommer som anhalt med en
cirka 150 fot lång plattform av trä.
26.8 Mr Murray attended requested an answer as
to how many ofMessrs Fairbairns engi,nes the company wouU take. It was resolved thatJour be taken
but two only at once. Messrs Fairbairns be
authorised to sell the remaining soon, if it cou/,d be
done without loss; no engine was, however to be so/,d
at any price without the previous sanction of the
directors.

27.8 Murray frågar den engelska direktionen
hur många av Fairbairns lok bolaget skall inköpa.
Den engelska direktionen beslutar att fyra lok
skall inköpas, därav två genast och två senare.
Fairbairn rar alltså sälja återstående sju lok.
29. 8 Prins Oscar skall ta över loken till Sverige,
det vill säga två lok med tendrar.
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29.8

Mr Tothie [Tottie] was requested to accept
the offer ofthe owner of Prins Oscar to take out the
two locomotives plus tenders for 10 %, if better
terms couU not be made.
29.8 Oscar är trafikdugligt. Kurir är i trafikdugligt skick. Little England står fortfarande i

Ålsäng, där det funnits sedan förlidet år, men
skall nu transporteras till Örebro som reserv för
de två trafikdugliga lokomotiven. "No 54" och
Wilson är i dåligt skick.
29.8 Följande creditors finns: Fairbairn & Co,
Wright & Son, Turton & Son, Loyd Foster &
Co, Guest & Co, Thorton & Son, Forman &
Co, Ebba Vale & Co, Butter & Co, Pooley &
Son, Blader & Gust, Stevens & Son, S. & R.
Carter, Brag & Co.
2.9
Mr Tothie reported that he had arranged
with the owner of the Prins Oscar to take out the
two locomotives for 200 pund plus 10 %.
4.9
Lok gick för första gången från Dylta till
Frövi.
5.9
The secretary was desired to get the
carriages in the West India Docks sent offas soon
as possible.

6.9

PM ang. beskaffenheten hos lokomotiv:
Oscar, tank, tillverkad 1855, Wilson, tender, tillverkad 1852, "No 54", gammal, Kurir, tank,
Little England, stående under skjul [Holmgren].
10.9 Prins Oscar har förlist och nu letas efter en
annan befraktare.
10.9 Till Fairbairn betalas f 4 300 för två lok.
17.9 Lundgren skall skeppa över vagnarna i
West India Docks till Sverige.
19.9 Vagnar väntas från Stockholm och andra
ställen, bl.a. Arboga.
1.10 Josefina ankommer Skebäck med en personvagn.
2.10 Carolina ankommer Skebäck med två
personvagnar.
2.10 Jenny Lind skall överföra loken i stället för
Prins Oscar för 225 pund plus 10 %.
3.10 Elwira ankommer Skebäck med lastvagnar.
11.10 Neptun ankommer Skebäck med fyra vagnar.
11.10 VoV styrelserapport för 1855: Stationshus
har uppförts vid Örebro, Dylta, Frövi, Fellings-

KHJ 3 Frövi kom att fl ett Mngt liv, då det 1909 såldes till Halmstad-Nässjö järnväg, där det var i
tjänst under nummer 26 ända till 1931, då det skrotades. Hytten har här fltt bakgavel monterad på
tendern, något som sedan HNJ tog efter på flera modernare lokomotiv.

bro, Ålsäng. Vattenstationer har anlagts vid Skebäck, Bettarp, Näsby, Ålsäng. 18 vändplåtar har
utlagts, 10 stationsvågar anskaffats.
11.10 Enligt verksamhetsberättelse och rapport
till den engelska direktionen för 1855 samt rapport från VoV-styrelsen för 1855: "Sex ånglokomotiv ankomna varav ett genom explosion tills
vidare ej användbart."
13.10 NEJ anmäles klar.
15 .10 Järndelar till sex railway carriages som sändes till Stockholm i våras skall nu sändas till
Sverige med Jenny Lind
15 .10 Fairbairn tillfrågar den engelska direktionen om flera lok skall översändas detta år. Frågan
vidarebefordras till den svenska direktionen. De
två loken har avsänts med Jenny Lind från Hull.
16.10 Enligt rapport till VoV-styrelsen finns i
Örebro 16 personvagnar.
17 .10 Urban ankommer Skebäck med två vagnar.
24.10 Om tullfri införsel från England ansöks
för ett parti hjul och axlar till person- och godsvagnar.
29 .10 KHJ ansöker ånyo om tullfri införsel från
England till Sverige för sex lokomotiv.
8.11 Till Stockholm har ankommit två loko-

motiv. De skall erhålla namnen Kronprinsen och

Prins August.
8.11 Säkerheten ankommer Skebäck med två
vagnar.
9 .11 Tripolina ankommer Ske bäck med vagnar.
26.11 A letter from Mr Murray saying that Messrs

Fairbairns cou/,d dispose of one of the remaining
Engines far 2000 pound was read, an answer ordered to be sent, that the Directors were willing to accept that sum.
17 .12 Om tullfri införsel från England ansöks
för person- och godsvagnar: 40 par hjul, 23 centner fjädrar. Detta gods finnes redan i Stockholm.
odat. Enligt rapport till styrelsen i England för
18 56: Dom och regulatorslid har ombyggts på
lokomotivet Kurir under 18 56.
1857
3.1
Nerikes Allehanda meddelar att banan nu
i det allra närmaste är helt klar från Dylta till
Frövi.
8.1
Kompletteringsarbeten krävs vid Örebro:
godsmagasin, Frövi: stationshus, Fellingsbro: stationshus, Arboga: stationshus, samtliga banvaktsstugor, ångsågens sättande i verksamhet.
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Rälstransporter pågår från Arboga ut på linjen.
8.1
Virke krävs till ballastvagnar vilkas underreden finns i Stockholm.
10.1 Linjen Dylta-Frövi avsynad.
14.1 Letter ftom Mr Murray was read to the

secretary desired to wright and request that the 2000
pound, the price ofthe engine sold, may be placed to
the credit of the payment to be made to Messrs
Fairbairns in cash.
15 .1 Passenger engine Karl: cylinderdiameter
13", slaglängd 18", drivhjul diameter 5'3", löphjul diameter 3'9".
19 .1 Persontrafik påbörjas under större helger
från Örebro till Frövi.
24.1 Telegrafen öppnas på sträckan ÖrebroDylta.
28.1 Från nu bestäms tidtabell månad för månad.
29.1 Telegrafen öppnas på sträckan DyltaNora.
6.2
"No 54" har erhållit ny waste water gear.
18.2 Mr Murray attended to the purpose ofmaking some definite arrangement as referenced to the
payment of Messrs Fairbairns & Messrs Wrights
claims to, after some discussion the the following resolution was agreed to: That one halfofthe claims
should be paid in course of next month to the
balance in Sept. next. That the company should reserve, until 1 May, the right of selling 4 of the
engines, but if not disposed of by the date Messrs
Fairbairns to take them at 2000 pounds each. The
remaining 4 engines to be considered as paid for by
the payment to be made in March. It was resolved
that the 4 engines to be disposed oj, should be advertisedfor sale at once.
19 .2 Wood consumed by loco Karl.
25 .2 A letterftom Mr Murray asking the directors
at once to say whether they will let Messrs Fairbairns
have 4 engines at 2000 pound each, was read to the
secretary.
25.3 Messrs Fairbairns har accepterat 2 000
pund för vart och ett av de återstående fyra loken.
1. 4
Messrs Wrights report on the state of the 4
locomotives made by Messrs Fairbairns was read
and approved
3.4
All KHJ materiel är försäkrad i Skandia.
7.4
Telegrafen klar Dylta-Frövi.
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7.4
Rapport till VoV: Denna dag kan järnvägen med lok befaras till Fellingsbro. "En ny i
England vid Fairbairns i Manchester Fabrik tillverkad Locomotiv för Gods och Passageraretrafik
är, sedan i Januari månad, under namnet Carl
använd för trafiken mellan Örebro och Nora. En
utaf de äldre Locomotiverne, No. 54 som vid
besigtningen den 27 sistlidne Augusti befanns
oduglig för trafik, har sedan förleden höst undergått en stor och ganska fullständig reparation, så
att densamma från Februari månad under namnet Örebro kunnat, tillsammans med den
ofvannämnda nya, samt Locomotiverne Little
England och Curir, användas för trafik och
ballastarbete m.m. En annan äldre Locomotiv,
Wilson, står under reparation, och Locomotiven
Oscar är nu för samma ändamål insatt. För arbetet äro ramar till 20 ballastvagnar förfärdigade."
8.4
Följande beställs från England: 2 set clark

boxes for locomotives, duplicate set of pump and
springs for 4 locomotives,
8.4
Beställs: 4 set of ironworks for timber
waggons, 20 set ofironworks more for waggons.
22.4 Nerikes Allehanda: "KHJ fullbordad till
'Hellaåsen' ett stycke bortom Fellingsbro gästgivaregård. Den 8.4 avgick det första tåget hit
från Örebro. Den återstående delen till Ålsäng
tros vara klar inom tre veckor. Till Arboga, tre
fjärdings väg, beräknas klar 1. 7."
6.5
Om tullfri införsel från England till
Sverige ansöks för tio lokomotiv med tendrar
samt 120 par hjul till godsvagnar.
30.6 "Räls har nu utlagts från Ålsäng vid
Skedvi ån till i närheten av Jäders Bruk, totalt 16
500 fot. Nu kan 4 mil och 26 000 fot befaras
med lok och 18 000 fot återstår. Det stora
wagnshuset i Örebro har flyttats till i närheten av
stationshuset."
30.6 Rapport till VoV: "För trafikens äfvensom
ballastarbetenas bedrifvande hafva 5 nya Locomotiver af Fairbairns i Manchester fabrik, hvaraf
ett till Köping, ankommit från England och äro
derutaf 3:ne under namnen Victoria, Albert och
Energy uppsatte och för dagliga behof begagnade."
?.6
Enligt rapport till VoV finns vid KHJ i
Örebro sex förstaklassvagnar, nio andraklass-

En äldre bild på KHJ 3, här med öppen hytt. Det är byggt som JAJ -maskin av Fairbairn 1857 och
ombyggt till fjrkoppling 1870. Lokets forsta namn var Energy.
vagnar, tre dito med broms, sex tredjeklassvagnar
och en dito vagn med broms, det vill säga totalt
25 personvagnar. Vidare 6 täckta godsvagnar, 13
ej täckta godsvagnar, 2 hästvagnar, 20 ballastvagnar, 1 åkdonsvagn, 160 arbetsjordvagnar.
1. 7
Vagnarna i West India Docks skall nu sändas till Sverige.
8. 7
Loco Energy twice to Nora and back.

Engine peifectly new. Almost the first trip.
22. 7 Nerikes Allehanda: "Lokomotivet nu re:lan hunnit med sina lastwagnar hitom det en
~erdedels mil härifrån belägna Jäders Bruk. Man
b.oppas vara klar till Arboga till slutet av augusti."
29.7 VoV styrelserapport för 1856: 54 420 fot
räls utlagd. Vid Örebro har utförts: planering av
;tationsplatsen, inläggning av fyra vändskivor, en
fågbrygga, tio växlar med sidospår, provisoriskt
,tationshus, plattform och lastkaj (apparell).
Lokomotivstall och verkstäder har utvidgats,
,tängsel uppsatts. Vid Skebäck har utförts: ett
råghus, en vändskiva och ett sidospår. Vid Frövi
1ar utförts: ett sidospår. Vid Dylca har utförts: en
rattencistern. Vid Axberg har anhalten bildats
ned en plattform av 150 fots längd.
5.8
Nerikes Allehanda: "Arboga stationshus
mder uppförande. Gruståget har ibland ända

upp till 20 grusvagnar. Byggandet av jernvägen
nu hitom Höijens kvarn."
7.8
Dylca-Arboga öppnas för provisorisk trafik.
7.8
Tripolina och Christina ankommer Skebäck med vagnar [specifikation saknas].
12.8 Nerikes Allehanda: "Jernvägen nu utlagd
till Arboga bangård."
18.8 Linjen Frövi-Arboga avsynad.
20.8 Lok kan köra ända till Arboga.
218 Linjen Frövi-Arboga avsynas av statens
besiktningsmän.
26.8 Örebro-Arboga öppnas för allmän trafik.
29.8 Denna dag invigs och öppnas KöpingHults järnväg, linjen Örebro-Arboga, för daglig
trafik. Järnvägen är 5 mil 9 000 fot. Stationer
Frövi, Ullersäter, Fellingsbro, Röfors och Arboga.
Invigningståget drogs av lokomotiven Decision

ochEnergy.
30.9 Rapport till VoV över arbeten vid KHJ
under juli-september: Lokstallet håller på att utvidgas. Reparationsverkstaden har försetts med
en mindre svarv, en borrmaskin och en stor svarv
för hjulringar. Ett nytt lok med nanrnet Decision
har börjat användas för trafiken.
okt. Four trips with locomotives Albert, Energy
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and Decision between Örebro & Arboga. Time
occupied, water consumed, weight oftrain, coke per
mile.
22.10 Utdrag ur rapport till styrelsen i England
för 1856. Dylta: plattformarna nästan klara.
Frövi: stationshus klart, plattformen nästan klar,
provisoriskt lokstall uppfört. Ullersäter: plattformen nästan klar. Fellingsbro: stationshus
klart, plattformen nästan klar, provisoriskt lokstall uppfört. Arboga: stationshus nästan klart,
plattformen nästan klar. Köping: provisoriskt
lokstall uppfört. Följande större arbeten har utförts på loken: Örebro: thoroughly repaired, Wilson: stripped, firebox, tubes, etc, taken out
preparatory to being repaired Oscar: stripped and
repair commenced Fem nya lokomotiv sammansatta. Vid KHJ finns: 10 carriages unpacked and

erected, 6 covered vans unpacked and erected, 20
balkt waggon fames made, 21 gamla jordvagnar,
ombyggda till ballastvagnar.
25.10 Nerikes Allehanda meddelar att banken
vid Essinge bro rasat efter det ett tåg paserat. Under de närmaste dagarna f°ar passagerare gå förbi
rasplatsen till mötande tåg för fortsatt resa.
22.12 Oscars ventiler provade.
31.12 Telegrafen klar Frövi-Fellingsbro.
31.12 Enligt SoS har fyra lokomotiv importerats
via Skebäck till Sverige under 18 57. Under
samma tid har till Örebro ankommit sex personvagnar.
31.12 Rapport till VoV: I Örebro har ett godsmagasin med invändig godskaj och ett lokstall
färdigställts. Intill lokstallet har en stor kran för
lyft av lok och vagnar monterats. 40 fots vändskiva klar. Ett maskinhus av tegel för en 10 hp
fast ångmaskin har uppförts. Maskinen, tillverkad i England, som ska driva verktygsmaskiner är
under uppsättning. "Locomotiven Oscar som
stått inne för reparation är numera färdig och begagnad hvaremot locomotiven Carl är insatt för
reparation."

1858
odat. Stenfot skall anläggas för godsmagasinet
vid Frövi.
13 .1 Mått på Victorias ventiler.
Jan. Mått på (lokomotiven): "Albert's, Deci34

sion's, Energy's, Karl's & Örebro's valves. .. ~ter
in Energy's tender: 840 gallon ... Decicion's 840
gallons ... England's 3 "fall ... , Victoria's bktpipe:
4 3/16 ... Albert's 3 ... Decision's 3 5116 ... fall ...
Energy's 4 3/16 ... bare... , Örebro's 2, Karl's
41/16, Wilson's 3, Oscar's 313/16 ... bktpipe

areas ... Ratios ofcylinder and bkt pipe areas. "
30.1 Under 1857 har från England anlänt en
andraklassvagn, fem tredjeklassvagnar och tre
lastvagnar. Den rullande materielen har utökats
med tjugo lastvagnar tillverkade vid KHJ verkstad i Örebro.
17.2 Enligt Nerikes Allehanda sker postgången
mellan Örebro och Nora respektive Örebro och
Arboga med lösväskor, och det klagas mycket på
dålig och dyr postgång.
1.4
Rapport till VoV: Reparationer av lok har
utförts och utförs i Arboga. En 40 fots vändskiva
är klar där men "brunnen'' av huggen sten är inte
färdigmurad.
7. 4
N erikes Allehanda meddelar att ett backgående tenderlok med plogtåg har spårat ur på
Örebro bangård.
13.4 Vid KHJ finns en bromsvagn.
29.5 En personvagn har inretts till f°angtransportvagn med sex celler och utgör en halv tredjeklass vagn. KHJ förbinder sig att transportera
f°angar för 12 sk bko eller 37 öre per mil. För
f°angtransporterna skall därför avsedd vagn inrättas för linjen Örebro-Arboga. För linjen Örebro-Nora skall dessa transporter ske i en vanlig
tredjeklasskupe.
?.6
KHJ-styrelsens rapport för 1857: Under
året har inlagts 25 växlar, tre korsväxlar, en 40', en
16' dito och en 13' vändskiva.
26.6 Nerikes Allehanda: "Egaren af Frötuna,
grefve Hermansson, låter för närvarande anlägga
en bräd- och plankgård med jernväg från stora
jernvägen till Stenlöpet."
30.6 Rapport till VoV: Verkstadens ångmaskin
är nu uppsatt i Örebro. Arbete pågår med nya
godsvagnar.
14.8 VoV-rapport för 1857: Telegrafen klar på
sträckan Örebro-Arboga. KHJ rullande materiel
har under året utökats med en första- och fem
tredjeklassvagnar samt tre lastvagnar och tjugc
ballastvagnar som tillverkats i Örebro på KHJ

I

J.

Hamnen i Köping, KJ-{j ena ändpunkt. Stationshuset skymtar till vänster och i mitten ligger järnvägshotellet. Bilden är från 1900-talets böryan, men sambandet mel/,an järnväg och insjöfart (i KJ-{]IÖK]fall
med hamnarna Arboga, Köping och Skebäck) var lika livligt som ett halvsekel tidigare. Sv]vm.
verkstad. Under året har utlagts 33 319 löpande
alnar skenor, 25 enkla växlar, 3 dubbla växlar, en
40', en 16' och en 13 fots vändskiva. Fem
semaforer har uppsatts. Vid Örebro har uppförts
ett godsmagasin, en smedja, ett verkstadshus
för uppsättning av maskiner och byggande av
vagnar och ett förrådshus. Samtliga byggnader
invändigt klädda med tegel och utvändigt
med stående bräder. Dessutom en byggnad av
tegel i vilken en fast ångmaskin står. Alla växlar är
utlagda. Vid Dylta har plattform av trä anlagts.
Vid Frövi är stationshus och plattform av sten
färdiga. Vid Ullersäter har plattform av trä anlagts. Vid Fellingsbro är stationshus och plattform av sten färdiga. Vid Arboga har plattform av
trä anlagts.
I verkstaden har tillkommit en hjulsvarv,
en borrmaskin, en skruvgängmaskin, två hyvelmaskiner, en stampmaskin, en maskin för böjning och aptering av hjulringar, en fast ångma~kin om 20 hkr och en ny kran för lyftning av
lokomotiv.
14.8 Enligt verksamhetsberättelse och rapport

till den engelska direktionen för 1857: Drivmaterielen har utökats med fem lok.
26.8 "Rapport öfver coke, stenkol, olja o talg
använt för lokomotiverne samt antal mil tillryggalagda af dessa." Lokförare Nilsson, Dalin och
Lundberg har kört lokomotiven Albert, Karl
Decision och Oscar. "Belöningen för denna månad tillfaller lokomotivföraren Nilsson med 6 R.
Rmt."
30.9 Rapport till VoV: 30 lastvagnar klara i
Örebro. På NEJ har viss ballastning utförts med
för ändamålet reparerat lok.
okt. En banvaktsstuga är under uppförande
vid Helge Backe.
okt. List of carriages & waggons running
between . . . stations from September 30th to 6th
October 1858 [loken Karl Oscar, Energy, Decision
och Alberrj.
10.10 Denna dag öppnas Dylta Bruk som station i stället för anhalten Axberg som nedläggs.
25.10 Sex gamla jordvagnar har sålts för totalt
650 rdr.
?.10 30 nya godsvagnar klara.
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2.11 KHJ personvagnar skall numreras.
1.11 Järnvägstelegrafen öppnas i dagarna för
allmän trafik på sträckorna Örebro-Nora och
Örebro-Arboga.
2.11 Namnskyltar skall uppsättas på stationerna.
31.12 Rogers föreslår i brev till den engelska direktionen att loken Kurir och Örebro försäljes så
att medel kan erhållas för att köpa ett nytt kopplat lokomotiv för Noralinjen.
31.12 Banvaktsstugor finns vid Avdala, Frövi
och Fellingsbro - gjuthus av sand och kalk, ej inredda, samt i Ålsäng: timmer, Röfors: timmer,
dubbel stuga, Helgebacken: timmer, Jäder: timmer och Emaus: timmer, dubbel stuga. Under
året har mil- och lutningstavlor uppsatts utmed
hela KHJ.
31.12 Rapport till VoV: "Locomotivens underhåll och reparation har oafbrutet fortgått, och
dervid torde serskildt böra omnämnas att krökning, vällning samt påsättning och afsvarfning af
hjulringar numera fullständigt kunna uti
Reparationsverkstaden i Örebro verkställas." En
vattenstation har uppförts vid Arboga hamn.

1859
28.1 Rogers förslag att inköpa ett nytt kopplat
lok för trafiken på Noralinjen gillas av den engelska direktionen. Kurir och Örebro skall säljas för
att erhålla medel till detta köp.
31.3 Rapport till VoV: "Den hittills vid
Jernvägslinien Köping Hult anställde Ingeniören
för arbeten på Jernvägslinien, Mr J. Cronin, har
sedan d. 1 April lemnat sin befattning, som nu
mera bestrides af Föreståndaren för Locomotivafdelningen Mr Rogers, hvilken sålunda numera
är ensam Ingeniör vid Jernvägslinierne."
15.6 Hamnen i Arboga nu klar.
30/6 Under tiden 1.1-30.6 1859 har loken
gått följande sträckor i svenska mil: Oscar7l,5l,
Little Enghnd 68,87, Energy 679,70 Decision
572,82, Karl l 779,57 och Albert2 057,38.
27.9 Banvaktsstugorna vid Avdala, Frövi och
Fellingsbro skall inredas.
30.9 Rapport till VoV för juli-september: Det
nya loket August färdigställts på lokverkstaden i
Örebro och taget i trafik den 10.9. På övriga lok
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har större och mindre reparationer utförts så att
August, Energy, Victoria och Enghnd samt efter
några dagars mindre reparation Decision är fullt
klara, medan större reparationer utförs på Albert,
Carl och Oscar. Örebro är avställt såsom hårt slitet. Ingenjör Rodgers har varit och är fortfarande
sjuk, varför styrelsen söker andra personer för att
tillfälligt sköta hans arbetsuppgifter.
21.10 M.A. Grill har utsetts att leda de återstående byggnadsarbetena på KHJ.
31.12 Rapport till VoV: Två lok har genomgått
större reparation på verkstaden i Örebro.

1860
1.4
Arbeten under första kvartalet: Banvaktsstugan vid Fellingsbro har inretts. Vid Frövi har
lastkajen utvidgats och sten anskaffats till grund
för godsmagasin. Tre större och ett mindre lok i
fullgott stånd, två större lok inom kort användbara, tre lok genomgår fullständig reparation.
11. 7 Banvaktsstugor skall uppföras vid Gryt
och Frövi bro.
12.9 De pengar som finns deponerade hos
Statsutskottet skall användas för inköp av ett nytt
kopplat lokomotiv.
26.10 Anbud har inkommit från messrs
Fairbairn & Son på ett kopplat lokomotiv, liknande de från Beyer & Peacock för SJ. Anbudet
bör antas. KHJ är i behov av två nya lok, men
endast ett bör beställas. Medel till det andra loket
skulle kunna erhållas genom försäljning av
Decision till SJ för 25 000 rdr.
27 .11 Ett lokomotiv har beställts hos messrs.
Fairbairn & Son för 50 000 rdr.
27 .11 Decision kan ej inköpas av SJ på grund av
för högt pris. SJ är däremot villigt att inköpa
loket Oscar för 20 000 rdr, vilket ej kan godtagas
av KHJ som anser priset för lågt.
odat. Messrs Good, Flodman & Co i Hull är
agent för shipping.

1861
odat. Några av de gamla engelska vagnarna erhållit nya fjädrande buffertar där sådana ej funnits tidigare. Buffertar och skruvkoppel har inköpts till hela KHJ rullande materiel.
12.3 Från England har beställts 25 satser

Frövi station 1874 med person- och godsvagrzar.från KHJforsta uppsättning. Svjvm.
Browns buffertar har beställts [även för godsvagnar?]. Likaså 90 par dragfjädrar.
12.3 Två banvaktsstugor av tegel skall uppföras
vid Axberg och Ullersäter.
23.4 100 hjulband för vagnar skall inköpas.
23.4 KHJ ansöker om tullfri införsel av ett lokhjul.
23.4 Loket från Fairbairn & Son har denna dag
ankommit till Stockholm.
23.4 Vid KHJ verkstad i Örebro skall kommande sommar tillverkas tolv nya godsvagnar.
För vagnar skall 100 hjulband inköpas.
23.4 Bland annat för de vagnar som skall tillverkas kommande sommar vid KHJ verkstad inköps 40 par axlar, hjul och vagnsfjädrar, 110 par
dragfjädrar för godsvagnar och 130 par spiralfjädrar för godsvagnar.
7.6
Samtliga jordvagnar skall slopas och järnet inlämnas till förrådet.
16.8 Stationshuset vid Arboga nu klart. Stationshuset Ullersäter skall omedelbart borttagas.
7.9
Samtliga vagnar skall förses med skruvkoppel i stället för den gamla kedjekopplingen.
Detta skall vara klart före den 1.5.1862.
31.12 SoS anger att ett lok importerats via Skebäck till Sverige.

31.12 Enligt verksamhetsberättelse och rapport
till den engelska direktionen har under 1861 ett
kopplat lokomotiv inköpts. Vid årets slut finns
26 personvagnar. Under året har sex godsvagnar
tillverkats vid KHJ verkstad i Örebro. Alla byggnader har gjorts klara enligt anläggningsplanerna. Några av de gamla engelska vagnarna
erhållit nya fjädrande buffertar där sådana ej funnits tidigare. Buffertar och skruvkoppel har inköpts till all rullande materiel. Fellingsbro stationshus skall repareras och ombyggas invändigt.
1862

odat. Ett avträde vid Fellingsbro uppförs.
1.1
Nytt trafikeringskontrakt med NEJ börjar gälla. KHJ erhåller 2/5 av trafikinkomsterna i
stället för 1/3 som tidigare.
5.5
Grusgrop för KHJ finnes vid sidobana till
"tegelbruket" i Köping.
14.6 Det nya lokomotivet från Fairbairns var
alldeles för tungt för att utan fara användas på
KHJ. Köpare söks nu till loket.
14.6 Från England inköps fyra omgångar hjul
och två axlar och en injektor.
14.6 En ny banvaktsstuga skall uppföras vid
Mygghyttan.
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28.6 Till Sverige skall skeppas vagnsaxlar och
hjul.
15.8 Sju personvagnar har fullständigt reviderats och försetts med skruvkoppel.
15.8 Följande arbeten har utförts vid verkstaden i Örebro på KHJ 125 godsvagnar: 96 har
erhållit skruvkoppel, 37 har fullständigt reviderats.
19. 8 Om det visat sig att loket är tyngre än som
varit avtalat skall messrs Fairbairn åtalas genom
den engelska direktionen.
29.8 Loket väger 26 ton eller 7 ton mer än vad
Fairbairns uppgett. Försök skall göras än en gång
att sälja det till SJ.
30.8 SJ erbjuder 40 000 rdr för loket. Det skall
ställas till förfogande i mitten av september. Budet antas av KHJ svenska direktion. Nytt kostade
loket 41 700 rdr.
4.9
Åtta andraklassvagnar skall täckas med
takduk.
11.10 SJ nu villigt att erlägga 41 700 rdr för
loket.
12.10 Brev till Fairbairn & Son: '1 beg to enclose

you a drawing oj the crank axle required to our
enginer Mr Cronin. It is for the tank engine Oscar
which you supplied to this company in 1855. "Loket har följande specifikationer: cylinderdiameter
14", cylinderslag 18 ", avstånd mellan cylindercentra 2'5"1/2, axelns längd 5'6".
1.11 KHJ ombesörjer trafiken på SJ linje Öre-

bro-Hallsberg på grund av lok- och vagnbrist
hos SJ (pågick till den 31.12.1864).
19 .12 Kontrakt har tecknats med Manning
Wardle om ett lokomotiv [Nora] att levereras i
mars 1863. Vikten f°ar ej överstiga 20 ton och lokomotivet skall vara fyrkopplat. Pris fritt Hull
2 048 pund.
31.12 Enligt verksamhetsberättelse och rapport
till den engelska direktionen för 1862: Ett lok sålt
till Styrelsen för Statens Järnvägsbyggnader för
41 700 rdr. Ett för KHJ mera lämpligt lok skall
inköpas istället. Under året har tre injektorer inköpts från England [enligt senare korrespondens
och utlåtanden tycks KHJ vara först i Sverige
med injektorer]. Vid årets slut finns sju lokomotiv plus tre äldre lok, varav två är brukbara. Vid
årsskiftet finnes vid KHJ en resgodsvagn med
broms och 26 personvagnar. Under året har
samtliga vagnar erhållit buffertar, dragfjädrar och
skruvkoppel. På KHJ verkstad i Örebro har nio
godsvagnar nybyggts.
31.12 Denna dag finns vid KHJ enligt rapport
till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen fyra åkdonsvagnar, två hästvagnar, en packvagn för resgods [se personvagnar], två boskapsvagnar, sex
täckta vagnar av plåt och 117 godsvagnar.
31.12 Under året har till verkstaden en hydraulisk press inköpts från Munktell och en borrmaskin från Köping.

Bilagor

15.1.1854
Embets-Utlåtande
Till den förändrade Stations-platsen vid Örebro,
hvarå Directionen för Kongl. Swenska Actie-Bolaget för Jernwäg emellan Köping och Hult erhållit Kongl. Maj:ts Nådige sanction, har
Directionen förevisat 6 ritningar å de i främsta
rummet erforderlige byggnader bestående af:
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1. Ett Locomotiv Stall, med reparationswerkstad af tegel, 200 fot långt, 43 fot bredt och
20 fot till takfoten.
2. Ett Watten- och Cooks Hus af tegel, med
vattenreservoire och kran af jern, 28 fot långt, 15
fot bredt och 14 fot till takfoten, samt ett dermed
sammanbyggt hus, 22 1/2 fot långt, 11 1/2 fot
bredt och 12 fot högt, äfven af tegel, för en 4:ra
hästars Ångmachine till vattenpumpning.

KHJ verkstad i Örebro på 1890-tafet. Fler och mer avancerade maskiner än fyrtio år tidigare, men
fortfarande med ångmaskin som kraftkäl/,a och trammissionsremmar som kraftöveifdring. Sv]vm.

3. Ett Wagns-skjul af resvirke och bräder, 150 fot
långt, 41 fot bredt och 16 fot högt.
Desse Stations-Byggnader, hvilka sålunda med
undantag af Wagnsskjulet alla blifve af sten uppförde, förena med soliditet beqvämlighet och ett
smakfullt yttre.
Stockholm d. 15 Januari 1854

CE Norström

2.8.1856
Till Kongl. Styrelsen för Allmänna Wäg och
Vattenbyggnader
Till följe af Kongl. Styrelsens för Allmänna Wäg
och Vattenbyggnader Ordes af den 12:te dennes
till mig M.A. Grill i egenskap af Kontrollerande
Ingeniör vid Jernvägarne emellan Köping och
Hult samt emellan Nora och Ervalla, att tillsammans med en sakkunnig person verkställa

besigtning och till Kongl. Styrelsen afgifva rapport om beskaffenheten hos de på Jernvägen
emellan Örebro och Nora använda Locomotiver,
och sedan öfverenskommelse blifvit träffad med
ägaren af Eskilstuna Mekaniska Werkstad Direktören och Riddaren af Kongl. Wasa Orden Th.
Munktell att vid besigtningen med sin erfarenhet
uti Locomotivers construction och användbarhet
biträda, så fa vi nu efter att den 25 och 26 dennes
hafva verkställt besigtningen afgifva följande utlåtande:
Tank Locomotiven Oscar, tillverkad 1855 av
Machin fabrikanten Fairbairn i Manchester,
innehåller eldstadsbox af7/16 och 3/4 tum tjock
kopparplåt, yttre pannan af 3/8 tums jernplåt
och eldrören af messing; pannan för öfrigt försedd med tillräckligt antal stag och äger fullkomlig styrka för 100 skålpund tryck per quadrattum. Ångcylindrarne af 14 tums diameter och 18
tums slag placerade invändigt, verka på 2:ne
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drifhjul af 5 fots diameter hvilka jemte 2:ne par
styrhjul äro helsmidde och försedde med gröfre
tires.
Såväl panna som machin med alla dertill hörande delar äfven som ramverket med underrede
af lagerblock, axlar och hjul äro af fullgod beskaffenhet och erbjuda i sitt närvarande skick ej
någon anledning till anmärkning, utan anses
nämnde Locomotiv motsvara alla fordringar såväl i afseende på styrka som säkerhet.
Tender Locomotiven Wilson, tillverkad år 1852,
innehåller eldstads box av 7 / 16 och 3/4 tum tjock
kopparplåt, yttre pannan af 3/8 tum tjock
jernplåt och eldrören af messing. Ångcylindrarne
af 14 tums diameter och 18 tums slag, placerade
invändigt, verka på 2:ne par sammankopplade
drifhjul af 5 fots diameter, hvilka jemte ett par
styrhjul såväl som rören till tendern äro af smidt
jern med gjutna centra. Pannan å denna
Locomotiv har genom torrkokning och genom
eldstadsboxens och rörens glödgning blifvit skadad så att eldstadens sidoväggar blifvit utböjde
emellan stagen, hvilka sistnämnde äfven äro nog
glest anbragte. Pannan har dock efter denna händelse undergått reparation så att densamma nu
befinnes tät, men på grund af ofvannämnde förhållanden kan densamma icke anses äga fullgod
styrka för vanligt ångtryck, och bör detta minskas
till 50 skålpund per quadrattum.
Locomotiven är af äldre construction och
ramverket af nog svaga dimensioner, hvarigenom
bräckor på åtskilliga ställen uppkommit och är
koppelvefven på en axel afbruten så att drifhjulen
icke kunnat sammankopplas.
Med iakttagande af föreslagne mindre ångtryck anses denna Locomotiv ännu någon tid
kunna begagnas äfven för Passagerare trafik
innan en behöflig reparation företages.
Hvardera af ofvannämnde Locomotiver äro
försedda med 2:ne säkerhetsventiler äfvensom
profkranar och glasrör så att wattenståndet i pannan väl kan observeras.
Locomotiven N :o 54, är äfven af gammal
construction och tiden för dess tillverkning
okänd.
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Pannan är till dess construction olika de förenämnde men af lika grofva plåtar, och befinnes
Locomotiven i afseende till åtskillige delars sämre
beskaffenhet vara i det skick att den ej f°ar för
passageraretrafik begagnas förr än en större reparation å densamma blifvit verkställd.
Tank Locomotiven Kurir, tillverkad af Machin
fabrikanten England i London och af mindre dimensioner, är försedd med ett par drifhjul och
2:ne par styrhjul af smidt jern med gjutna centra.
Plåtar och eldrör i pannan till denna machin äro
uteslutande af jern, och har eldstadsboxen till
följe af bristfällighet blifvit reparerad och försedd
med en lösplåt innan densamma hit anlänt.
Säkerhetsventilen bestämmer 3 5 skålpund ångtryck pr quadrattum, hvarför pannan anses äga
tillräcklig styrka och är densamma försedd med
nödiga apparater för wattenhöjdens bestämmande. Alla öfriga delar å machinen äro i
brukbart stånd och kan densamma sålunda för
trafik begagnas.
Ehuru sålunda beskaffenheten hos trenne af
Locomotiverne är sådan att ingen fara för
passagerartrafiken är för handen, så är dock kraften h9s Locomotiverne Wilson och Kurir, till följe
af det låga ångtryck som f°ar och kan användas,
alltför otillräcklig för trafikens alla fordringar
hvilka sålunda endast kunna uppfyllas av
Locomotiven Oscar, hvarvid dock den omständigheten snart inträffar att hjulen å densamma
måste omsvarfvas.
På grund af ofvanstående och med afseende på
en alltför stor brist på till en reparationsverkstad
hörande verktyg kunna besigtningsmännen ej
underlåta att förklara det vara omöjligt att trafiken utan afbrott kan fortgå någon längre tid under innevarande år, såvida ej flere goda
Locomotiver blifva anskaffade.

Örebro den 2:a Augusti 1856

Theoft. Munktell
MA. Grill

A. E. von Rosen bar ursprungligen namnet Decision. Foto fån ca 1875.
5.9.1856
Till Kongl. Styrelsen för Allmänna Wäg och
Vattenbyggnader
Enär jag af Herrar Grill och Munktells besigtnings rapport af den 2:a Augusti sett, att nämnde
Herrar förklarat det numer omöjligt att trafiken
kan fortgå mellan Örebro och Nora å Jernbanan
någon längre tid under innevarande år såvida ej
flera goda Locomotifver blifva anskaffade, f°ar jag
äran upplysa
1: Att Bolaget äger ett alldeles nytt
Locomotif, Little Eng/,and kalladt, stående under
skjul vid Ålsäng, hvilket med lätthet kan
öfverflyttas till Örebro Nora linien.
2: Att tvenne alldeles nya locomotifver
äro under lastning i England, ämnade för Köping
Hult linien, och komma troligtvis hit innan den
1:sta October.
3: Att med första lägenhet från England
väntas en ny eldstad af koppar för Locomotifvet
Wilson, samt alldeles nya rör såväl för Wilson som
för locomotifvet N:o 54.

Slutligen f°ar jag äran nämna att i går gick
ett locomotif för första gången fram från Örebro
till Frövi.
Stockholm den 5 September 1856

A.E. von Rosen
Renderande Direktör

24.11.1859
PM från SJ andra distrikt i Göteborg till första
distriktet i Stockholm angående KHJ:
Köping och Hult-Jernvägen utmärker sig genom
sin för materielen fördelaktiga utläggning, jemna
och små lutningar, maximum = 1:200, samt
stora krökar, 1600 a 2000 fots radiers . . . Rails
äro af så kallade 'Bridgerails', 3" höga, 5" breda
vid basen och vägande 60 lbs per yard.
Ändskarfvarna äro gjorda med bottenplåt lagd
under skarfven; en del skarfvar ligga öfver en
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balk, en del icke. Detta äro ej stadigt och borde
kunna göras annorlunda.
Stationerna äro provisoriska, den för resande i
Örebro är under anläggning ett stycke från den
nu begagnade. Lokomotivstationerna med verkstäder äfven provisoriska. Jernvägen äger inga
lokomotiver med kopplade hjul, men 8 goda
lokomotiver för persontrafik, med 13" cylindrar,
18" slag och 18 a 20 tons vigt af Fairbairns tillverkning. Derjemte en liten Englands tankmachin med 9" cylindrar för ingeniörernas
behof, samt en ballast machin. Jernvägen äger 26
personvagnar af teak och 115 godsvagnar alla af
Lloyd, Fosters tillverkning. Wagnarna äro på
engelskt system och lika till detaljerna med
Gefle-Dala Jernvägens materiel. Werkstaden
äger en fullständig hjulbands verkstad med ugn
och verktyg för blockning och rundning.
Werktygen äro från en god fabrikant i Manchester, Collier & Co, men ej så väl arbetade som de
Statens Jernvägar äga. De bestå af en 7 fots svarf
för lokomotivhjul på sina egna axlar, en
hyfvelmachin om 6 fots slag, en shaping machin,
en 10" svarf, en 6" d:o, en gängmachin, en
borrmachin samt 8 smideshärdar.
13.3.1860
Till Kongl. Styrelsen för Allmänna Wäg och
Vattenbyggnader

att trafiken å Jernvägslinierna emellan Örebro,
Nora och Arboga till följe af starka snöfall med
yrväder åter varit inställd från och med Thorsdagen den 8:de dennes till och med idag.
Jernbanan var sistlidne gårdag så till vida ren
från hindrande snö att endast mindre delar af banan återstodo att medelst snöplog rengöra. För
det ändamålet utgingo fyra Locomotiver tillsammans, hvaraf den första, Oscar, var försedd med
snöplog.
Vid genomgåendet af en skärning nära Hagaby 1/8 mil från Örebro gick den första
Locomotiven ur spåret, sannolikt tillfölje af ett
axelbrott, hvarvid densamma blef af de efterföljande Locomotiverne uppkastad på doseringen, i
fram och bakvänd ställning kullstjelpt samt dervid ganska betydligt skadad. Den andra Locomotiven skadades äfven men de två efterföljande
blefvo nästan utan skada.
Lyckligtvis blef vid olyckstillfället ingen
menniska på något sätt skadad.
I dag arbetas på återhemtning af den mest skadade och kullstjelpta Locomotiven, hvarefter, om
ej vidare yrväder inträffar, trafiken är afsedd att
kunna begynna i morgon.
För det närvarande finnes för trafikens
drifvande trenne större och en mindre Locomotiv, hvilka äro fullt användbara.
Örebro den 13 Mars 1860

Till Kongl. Styrelsens kännedom rar jag meddela

MA. Grill

jädersbruk ca 1900.
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RobertSjöö

Museets bevarade vagnar från Köping-Hults
Järnväg- en kraftig kunskapsrevidering
Om lokomotiven vid KHJ ännu är något höljda i
dunkel har Christer Fredrikssons forskning kastat ett större ljus över vagnparkens utveckling.
Han har genom sin systematiska arkivforskning
kunnat konstatera många och omfattande omnumreringar och omlittereringar. Ragnar
Odeen, som också presenterar sina erfarenheter
och kunskaper om banans äldsta vagnar, har genom att ha kommit över ett antal ritningar gett
ytterligare viktig information i ämnet. Denna
värdefulla forskning har också lärt oss en hel del
nytt om de båda personvagnar från KHJ som
finns i museets samlingar.
KHJ CD nr 40 är vår äldsta bevarade personvagn. Vi visste att den byggdes av Joseph Wright
& Sons i Birmingham 1854 och att den naturligtvis inte varit postvagn från början. Vagnen
övertogs av Örebro--Svartå Järnvägsaktiebolag
och kom därmed i och med förstatligandet över i
SJ ägo. Där gavs den ledigt nummer 26 och användes en kort tid som kombinerad tredjeklassoch postvagn innan den blev manskapsvagn för
kollossare i Malmö. Redan 1910 ställdes den av
som museivagn.
Genom Christer Fredrikssons forskningsresultat har vi nu fatt veta mer. Örebro--Svartå
Järnväg övertog vagnen 1899 som Örebro-Köpings Järnväg (ÖKJ) CD nr 40. I handlingar
som upprättats i samband med att det då nybildade bolaget, ÖKJ, övertagit den rullande materielen från KHJ anges vagnen också som Ö KJ nr
40. Dessförinnan hade den varit andraklassvagn
vid KHJ, som B nr 10. Det ser således ut som att
vagnen kan ha fatt sin nuvarande inredning så
sent som i slutet av 1890-talet. Bara 5-6 år tidigare, i samband med att KHJ skaffade boggivagnar 1891, hade vagnens nummer ändrats till
10 från att tidigare haft nr 13. Detta nummer är
också det som kan beläggas för vagnen bakåt i

tiden ända till 1876, från vilket år de äldsta vagnlistorna finns. Däremot har vagnen någon gång
under 1880-talet klassats ner till andra från första
klass. Genom att studera det ritningsmaterial
som Ragnar Odeen har spårat så kan man lätt se,
och genom måtten fa bekräftat, att vi i museets
vagn har en av de första sex förstaklass personvagnar som levererades till Sverige. Kanske borde
man också tidigare ha reagerat på vagnensansenliga yttre med dess stora fönster, teakbeklädnad,
listverk och medaljonger. 1850-talets tredjeklassvagnar var betydligt enklare och utvändigt mera
påminnande om täckta godsvagnar.
Wright & Sons byggde också vagnar för andra
tidiga svenska järnvägar med engelska intressen.
Från Hudiksvalls Järnväg har vi de senaste åren
tagit tillvara två personvagnskorgar från slutet av
1850-talet, för övrigt med Järnvägsmusei Vänners aktiva hjälp. Denna bana byggdes för fyra
fot och fordonen togs ur trafik redan på 1880talet i samband med breddning till normalspår. I
den ena korgen finns en förvånansvärt välbevarad förstaklasskupe, sannolikt i det närmaste helt
i originalskick och genast kan vi också ana hur
KHJ-vagnen såg ut när den togs i trafik på
svenska spår. En annan intressant vagn att jämföra med i detta sammanhang är Köping-Uttersbergs Järnväg nummer 1, som även den finns på
museet. Den byggdes i Köping 1866, med
största sannolikhet med KHJ tredjeklassvagnar
som förebild, och den har inte många likheter
med KHJ CD nr 40.
Därmed kommer vi osökt in på den kopia på
originalunderrede som till och med står i museets
basutställning, KHJ C nr 3 5. Endast underredet
återstår av originalvagnen, som även den byggdes
av Wright & Sons i Birmingham 1854, medan
korgen nytillverkades av TGOJ verkstad inför
den svenska järnvägens 100-årsjubileum 1956.
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Vagnen var då mycket kraftigt förändrad, med
plåtklädd korg med högvälvt tak och inregistrerad som TGOJ C nr 67. Korgen såldes till en privatperson som sommarstuga. Med "KHJ CD nr
40", som alltså förmodades ha varit ren tredjeklassvagn från början, som förebild byggdes en
något förenklad replika, men polerad teakklädsel, fönster, listverk, handtag med mera
skvallrar om en riktigt stilig vagn. Vad säger då
arkiven om vagn nr 3 5? Inte mer än att vagnen
bytte nummer före 1891 till 35 från att tidigare
ha haft nummer 24. Sannolikt var det också vid
det tillfället som vagnskorgen som plockades
bort 1956 moderniserades. Ritningarna bekräftar att underredet kommer från en tredjeklassvagn eftersom dessa var längre än förstaklassvagnarna och i stället känner vi igen den
Köpingsbyggda KUJ-vagnen. Rekonstruktionen
omfattar således en förenklad förstaklass-exteriör,
som är för lång eftersom den står på ett tredjeklassunderrede, med en inredning som mycket

bygger på 1890-talsinredningen till tredjeklassdelen från "KHJ CD nr 40", med ett nummer
som troligen hör samman med den korg som
plockades bort vid rekonstruktionen.
Vad säger oss då allt detta? Det finns ingen
anledning att angripa tidigare ställningstaganden. Kunskapsunderlaget har som sagt varit
mycket bristfälligt. Kanske borde vi plocka bort
"KHJ C nr 35" från utställningen, då den ju
faktiskt ger en fullständigt felaktig bild av 18 50talets tredjeklasskomfort. Men framför allt visar
detta exempel hur viktigt det är med forskning
och att kunskap aldrig når ett tak, och hur viktigt
det är att bevara ett rikt och brett material för att
fa en samlad förståelse. KHJ-vagnarnas kulturhistoriska värde har inte minskat, tvärtom. Vi vet
ju mycket mer om deras historia och vi kan säga
så mycket mer om dem när de förevisas. Båda
vagnarna har haft flera identiteter, en fantastiskt
intressant historia bakåt i tiden och dessutom en
ganska fantastisk historia som museiföremål.

Interiör .från korgen med forstaklassinredning .från
Hudiksvalls Järnväg. Korgen fungerade som sommarstuga i Lingarö utanfor Hudiksvall .från 1891
till 1997, under större delen av tiden inbyggd i ett
större hus och märkligt nog uimnades denna kupe
orörd. Detta kulturhistorisktfantastiska fjmd bidrar
också till vår kunskap om vår äldsta KH]-vagn ef
tersom båda vagnarna är byggda av foseph Wright
& Sons i Birmingham. Foto Robert Herpai.

Inredningen i tredje klass ger ett mycket patinerat
intryck och en enkelhet som borde ta/,a for hög ålder,
men den är alltså .från 1890-talet och vi for i stället
formoda att vagnen använts mycket sparsamt for
personbefordran. Patineringen härrör i stället .från
arbetarna i Malmö.
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KHJ senare ÖK], C nr 35, här som TGOJ nr 67, med den korg som togs bort tillformån for rekonstruktionen.
Kopian av vagrzen som aldrigfonnits. Underredet med originalkorg hade nummer 24, den rekonstruerade
korgen är exteriört utförd som forsta khss, men for Mng, och interiören är utförd efter tredjekhssinredning
.från 1890-talet.
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Förteckning över KHJ tidiga personvagnar (efter Christer Fredriksson)
Wright & Sons, Birmingham 1854

1880-t.

1899

ABnr4 ABnr7 ÖKJAB7
B nr 12
ABnr6 AB nr 12
BD nr 18
B nr 10
B nr8
B nr 11
B nr 11
ÖKJ B 11
B nr 12
B nr9
ÖKJB9
B nr 13
B nr 10 ÖKJ CD 40

ÖKJCD42
ÖKJ B 12
ÖKJ BD 18
ÖKJ B 11
ÖKJ CD 41
ÖKJCD40

ÖrSvJ 1900
ÖrSvJ 1900

ABnr7 AB nr 13
Cnr25
B nr 7
14
Cnr 14
Cnr26 ÖKJ C26
C nr 15
Cnr39 ÖKJC29
15
16
Cnr 16
Cnr27 ÖKJ C27
Cnrl7
C nr 31 ÖKJ C 31
17
Cnr27
Cnr30 ÖKJC30
27
Cnr28 ÖKJ C28
28
Cnr28
Cnr29 ÖKJ C29
Cnr29
29
30 C/CF nr 30 CF nr 44 ÖKJ CF 44

ÖKJC25

ÖKJ CS 25

Anr 4
6
10
11
12
13

Cnrl8
19
20

21
22
23
24
25
26

1891

1900-1909

1897

1876

C nr 18
Cnr37 ÖKJ C 37
C nr 19
Cnr38 ÖKJ C 38
Cnr20
Cnr32 ÖKJC32
Cnr21
Cnr33 ÖKJ C 33
Cnr22
Cnr34
CE nr 31 CEnr41 ÖKJ CE41
Cnr24
Cnr35 ÖKJ C35
Cnr25
Cnr36 ÖKJC36
CF nr 26 CF nr43 ÖKJ CF 43

C (1916)

1910sl.
sl.
LKAB
sl.

1913
1912
1924
1912

LKAB
sl.
sl.
sl.
sl.
sl.

1910
1922
1922
1913
1913
1913

ÖrSvJ 1900
ÖKJ F 44

ÖKJ CS 32
ÖKJ CS 33
ÖKJ CE49

ÖKJ C49

sl. 1922
TGOJ F 141
TGOJ C68
sl. 1930
sl. 1928
Q9063, 1947
TGOJ C66
sl. 1930
TGOJC67
sl. 1928

sl.1900

KUJ C nr 1 ger en
god bild av hur en
tidig tredjeklassvagn,
såg ut också vid
KHJ Denna vagn,
är sannolikt byggd
med Wright & Sons
tredjeklassvagnar
for KHJ som direkt
förebild.
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Metropolitan Carriage 1866, 1876-77

1876

1880-t.

1891

1897

1899

Bnr6
Anr 3
B nr 3
ÖKJB6
SWBA5
35
AC nr 5 AB/BC nr 5 BC nr 14 ÖKJ BC 14

ÖKJ B 13

Cnr 8
Cnr8
Cnr9
9
38 SWB B 31

Cnr 15
Cnr 16

ÖKJ C 15
ÖKJ C 16

CF nr40
41

CF nr40
CF nr 41

CF nr 56
CF nr 57

CF nr46
CF nr45

F nr 39

F nr 39

F nr 50

ÖKJ F 50

1900-1909

1910sl. 1912
sl. 1912
sl. 1923
sl. 1913

ÖKJ CF 46
ÖKJ CF 45

ÖKJ F 46
ÖKJ F 45

TGOJ F 142
sl. 1930

ÖKJ FF 50

sl. 1907

KHJ verkstad, Örebro 1856-71

BD nr 32
Dnr34
F nr44
42
43
49

CD nr 32 CD nr 17 ÖKJ CD 17
Dnr34
Dnr46 ÖKJ D 46
F nr44
F nr42
F nr43
F nr49

F nr60
F nr 58
F nr 59
F nr 53

ÖKJ F 60
ÖKJ F 58
ÖKJ F 59
ÖKJ F 53

sl. 1918
TGOJ D 120

ÖKJ D 47
sl. 1905

ÖKJ G/Gmt 58
ÖKJ G/Gmt 59
ÖKJ FF 53
sl. 1907

Museets äldsta personvagn .från 1854 är mycket välbevarad som ÖK] CD nr 40. Exteriören ger oss också en
mycket god bild av hur de allra första forstaklassvagnarna som kom till Sverige såg ut.
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Ragnar Odeen

Från Köping-Hult till Arlanda Express.
(Nya tåg från gamla spår)
Fordonsleveranser från England till svenska
privatbanor var vanliga under 1800-talets senare
hälft. Sedan tog det cirka 100 år innan nya tåg av
betydelse, snabbtågen för Arlanda Express, byggdes i England för leverans till Sverige.
Tillkomsten av X3-tågen för Arlanda Express
kom att reaktivera mitt sedan 25 år förpuppade
intresse för den ursprungliga vagnparken vid de
tre TGOJ-banorna, Köping-Hult/Örebro-Köping (KHJ/ÖKJ), Frövi-Ludvika (FLJ) och Oxelösund-Flen-Wästmanland (0 FWJ). Tidiga
alternativa namn på de två förstnämnda banorna
var som bekant Royal Swedish respektive Swedish Central Railway. Liksom många svenska
privatbanor hade de en engelsk bakgrund, finansiellt, tekniskt och personellt.
Som TGOJ-ättling i tredje led kom jag redan i
de lägre tonåren på 1940-talet att intressera mig
för TGO]-banornas historia. En medintressent,
Christer Fredriksson, dök upp på 1960-talet.
Som TGOJ-barn från Grängesberg sökte han energiskt i där befintliga TGOJ-arkiv och på senare
år även i andra aktuella arkiv. Redan på 1960talet fick han till min glädje ihop preliminära listor på hur vagnarna bytt nummer och littera under årens lopp, inom ursprungsbanorna och vid
1930-talets sammanslagning till en TGOJ-numrerad vagnpark. Noteras bör att vagnindividerna
då inte hade något "ramverksnummer" och att
de i regel bytte nummer vid ombyggnad och i
takt med tillkomsten av modernare vagnar som
ersatte dem i samma funktion. De bästa vagnarna skulle ha låga nummer, varvid de äldre fick
flytta på sig.
Viss uppfattning om hur vagnarna sett ut
kunde man fa dels av sena ritningar och TGOJ
tjänstevagnar, dels av gamla fotografier, som Stig
Nyberg beredvilligt ställde till förfogande. En annan källa var egna foton på vagnskorgar som
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överlevt i form av sommarstugor eller trädgårdsskjul i trakten av Eskilstuna.
Bristen på källmaterial från KHJ/ÖKJ har sin
grund i statens förvärv vid förra sekelskiftet av
bandelen Örebro-Frövi att ingå i statsbanelinjen
Örebro-Krylbo. KHJ/ÖKJ kontor och verkstad
i Örebro lades ner. Aktuellt material överfördes
till FLJ i Kopparberg medan det inaktuella tyvärr
till stor del skingrades.
Positivt var följderna av att SJ tog över ÖKJ
förpliktelse att trafikera Örebro-Svartå Järnväg.
För detta överlämnade ÖKJ till SJ tre lok, tre i
Örebro relativt nybyggda boggivagnar (SJ BCo
nr 1276-1278), tre äldre tvåaxliga personvagnar
samt ett antal godsvagnar. En av de tvåaxliga
personvagnarna, då ÖKJ CD nr 40 och tillverkad av Joseph Wright 18 54, kom därmed att räddas i ett exteriört, i stort sett oförändrat skick.
Den finns nu som raritet par preference i Sveriges
Järnvägsmuseums samlingar.
Inför SJ 100-års jubileum 1956 rekonstruerade TGOJ i sin verkstad i Eskilstuna en annan
KHJ-vagn. Dess vagnskorg hade emellertid under de gångna 100 åren byggts om så mycket
(större fönster, plåtklädsel, förhöjt tak) att man
utifrån dåvarande kunskap fann för gott att
bygga en helt ny vagnskorg på originalunderredet. Vagnen finns nu i järnvägsmuseets utställningshall som KHJ C nr 3 5. Tyvärr måste man
konstatera, att utseendet inte motsvarade någon
C-vagn från KHJ. Stöd för detta fann jag tidigt,
dels i ett antal längs TGOJ ännu "överlevande"
vagnskorgar, dels i ett foto på tredjeklassvagnar,
som hängde på en korridorvägg i NSB dåvarande
huvudkontor i Oslo. Något senare dök även en
Stig Nyberg-bild upp, visande två KHJ C-vagnar
i enkelt utförande. De ser ut som de norska vagnarna och har uppenbarligen varit förebild för
KUJ personvagnsbygge på 1860-talet. Själv hade

Stamträd för Metropolitan-Cammell, 1838-1966.
Joseph Wright
(London)
pre-1838

..
..

Brown & Marshal
pre-1840

The Railway
Carriage Company
1847?

John Ashbury
1837

Joseph Wright
& Sons (Saltley)
1845
Brown Marshalls
Metropolitan Railway
& Co. Ltd.
Carriage & Wagon Co. Ltd.
1870
1862
(re-reg. 1897)
re-registered 1896

The Railway
Ashbury Railway
Carriage Co. Ltd. Carriage & Iron Co. Ltd.
1862
1862

..

Oldbury Railway
Carriage & Wagon Co. Ltd.
1886

..
..

Charles Cammell
& Co Ltd.
1864

..

Cammell Laird
& Co. Ltd.
1903

Midland Wagon
Company
1844 and 1853

Samson Fox
1874

Bristol Wagon
Works Company
1851

Midland Railway Carriage & Wagon
Co. Ltd .
1877

New Leeds Forge
Co. Ltd.
1889

Bristol Wagon
Works Co. Ltd.
1866

..

Metropolitan-Cammell
Carriage & Wagon Co. Ltd.
1934

..

..
..

1919

..

I

1923

(wound up, 1924)

Weymanns Motor Bodies
(1925) Ltd.

I
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Motor Bodies Ltd.
1932
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Ltd. 1965

..
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(Holdings) Ltd.
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..

Leeds Forge Co. Ltd. Bristol Wagon &
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Carriage Works Co. Ltd.
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/
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Finance Co. Ltd.
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Finance Co. Ltd.
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Lancaster Railway
Carriage & Wagon Co. Ltd.
1892

I

Metropolitan
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& Wagon Co. Ltd.
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Wagon Co. Ltd.
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I
Other Metropolitan U.K.
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Patent Shaft & Axietree Co. Ltd.
(subsidiary, 1902-1951)
Docker Bros. Ltd.
(subsidiary, 1907-c.1934)
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(rail vehicle builder)
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Vagnskorg enligt ritning 4199 .från KH] B-vagn fån bö'fjan av 1860-talet, foto Eskilstuna 1953.
jag redan på 1940-talet fotograferat en snarlik
vagnskorg i form av ett förfallet uthus i Eskilstuna.
Norge låg tidsmässigt några år före KHJ med
trafikstart Christiania-Eidsvold 18 54. Då fanns
endast öppna vagnar för resenärer i tredje klass.
Täckta vagnar såsom de på bilden hos NSB kom
först 18 55. Publicerade norska vagnskisser visar
en nära släktskap med de äldsta KHJ-vagnarna,
såsom ett mycket enkelt utförande för tredje
klass.
På basis av vad Christer Fredriksson och jag
fick fram på 1960-talet var det vår övertygelse, att
CD nr 40 ursprungligen varit en förstaklassvagn
(se bara på buffertbalkarnas "tredimensionellt"
utsirade ändpartier) och att 1850-talets tredjeklassvagnar på KHJ inte hade något gemensamt
med den 1956 nybyggda vagnskorgen. Vi anade
också att namnen i svenska källor på de olika
KHJ-vagnarnas ursprung, Joseph Wright, Saldey
och Metropolitan, kunde avse samma leverantör
vid olika tidpunkter samt att Saldey, ibland skrivet som "Saldey Works", kunde vara ett ortsnamn.
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Efter ca 25 års uppehåll i mitt rotande i
TGOJ-vagnarnas förflutna inträffade något som
tände intresset på nytt. Som pensionär blev jag
engagerad att följa hopsättningen av det första
tågsättet för Arlanda Express. Det skedde i
Birmingham, närmare bestämt i förorten Washwood Heath, vid det engelsk-franska företaget
GEC Alsthom Metro-Cammells sammansättningsfabrik för motorvagnståg. Surprise nummer 1: på vägen från B'ham City till Washwood
Heath passerar man en annan förort, Saldey!
Redan första besöket sommaren 1997 bekräftade att jag befann mig på järnvägshistorisk
mark. På väggen i konferensrummet hängde en
ritning på en treaxlig salongsvagn, som enligt texten byggts för vicekungen av Egypten av Joseph
Wright and Sons, Saldey Works. Namnen va.1
bekanta, KHJ äldsta vagnar hade ju byggts där.
Mycket riktigt, Metropolitan-Cammells verkstäder i Washwood Heath hade sina rötter i Josepr
Wrights firma. Brist på utrymme gjorde att man
mitten av 1900-talet flyttat några km längre u1
från B'ham. Jag träffade folk som börjat sin han~
vid de gamla anläggningarna i Saldey.

ÖK]personvagn-ar 36 och 37, den senare med broms, ca 1900. ½sar KHJ C-vagn,ar.från 1850-talet.
Inför tillverkningen av Arlandatågen höll man
på att bygga om och förstärka ett av verkstadsspåren. Till min stora förvåning lade man, utom
vid den nytillkomna spårgraven, tillbaka de tidigare rälerna av U-profil, dvs räler av samma typ
som KHJ och Nora-Ervalla hade från början!
Hur många som läser detta har sett nylagt spår
med U-skenor? Vem kunde tro att Arlandatågen
rullat på 18 50-talsskenor under sin tillblivelse?
Tala om historiens vingslag! Senare kunde jag
också se spår med U-skenor ännu i användning,
runt vändskivan vid järnvägsmuseet i Tyseley, en
annan förort till B'ham längs gamla Great Western.
Väl på plats i Birmingham anförtrodde jag
mina engelska vänner att Arlandatågen inte var
de första som byggts och levererats från B'ham
till Sverige. Jag frågade efter vad de visste om företagets historia och om något arkivmaterial
kunde finnas kvar som handlade om de mycket
tidiga leveranserna.
Någon minnesskrift för Metro-Cammell
kände man inte till. Företagets historia kan spåras
tillbaka till 1845 då Joseph Wright, en vagnmakare (stage coach builder) flyttade sin verksamhet
från London till Saltley utanför Birmingham och
följande tidens utveckling bokstavligen sadlade
om från väg till järnväg. Redan 1862 blev firmanamnet Metropolitan Railway Carriage and

Wagon Company. Under årens lopp har andra
fordonsbyggare och industrier fogats in i respektive lämnat kärnföretaget, såsom Ashbury/Preston som byggde personvagnarna till FLJ och
Bristol Wagon Works som byggde till OFWJ.
På motsvarande sätt har GEC-delen f°angat
upp andra företag under årens lopp.
Vid Arlandatågens leverans var firmanamnet
på nytt ändrat till det franskaALSTOM (nu utan
"h'') med huvudkontor i Paris.
Efterforskningarna inom företaget gav dåligt
resultat. De gamle visste berätta att arkiven rensats när huvudkontoret för Mertro-Cammell på
1960-talets flyttade från Saltley till Washwood
Heath. Fotografiska glasnegativ hade slagits sönder. Man ville inte förknippas med något primitivt och förhistoriskt. Ritningar hade försvunnit,
möjligen kunde mikrofilmer på ritningar finnas i
Birminghams stadsbibliotek.
Mina frågor hade tänt ett visst intresse. En
medarbetare i Arlandaprojektet, mr Andy
Lound, kontaktade stadsbiblioteket och kunde
så småningom presentera en lista på ritningar
som kunde ha samband med leveranserna från
Wright/Metropolitan till Skandinavien. Listan
upptog persontågsvagnar till Royal Swedish (leveranser under 1860- och 1870-talet) samt godsvagnar till "Adelskold", "Soderhamn", "Hudiksvall" och "Konigsvinger".
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Ritning 4290, Passengers Luggage ¼in.

Förteckning över ritningar som hösten 1999 överuimnats till Sveriges Järnvägsmuseum:
Metropolitan Cammell Drawings
Lib. Ref.
Date Drg. No.
Description
Royal Swedish 1st Class carriage
16/10
07/07/1876
834
Royal Swedish Composite
16/36
07/07/1876
862
Royal Swedish 2nd Class carriage
16/43
07/0711876
869
Royal Swedish Pass Break Van
16/90
10/10/1876
946
Royal Swedish 2nd Class carriage
35/30
11/09/1861
4199
Royal Swedish Pass luggage van
35/47
c.1862
4290
Adelskold HS Goods Wagon
8179
4155
8/80
?
4156
Adelskold HS Goods Wagon
Adelskold Open Goods Wagon
8/81
?
4157
Konigsvinger Open Goods Wagon
35/8
17/05/1861
4146
Konigsvinger Open Goods Wagon
35/9
27/08/1860
4147
Soderhamn Plank Wagon
35/62
March 1860
4918
35/6
4141
Hudiksvall Forssa Goods Wagon

Förteckning över ytterligare ritningar (GDJ) som påträffats som mikrofilm i Birminghams stadsbibliotek:
Metropolitan Cammell Drawings
Railway Gefle Dala
Lib. Ref.
Date Drg. No.
16/4
7.10.1872
827
16/26
7.10.1872
852
16/103
7.10.1872
960
35/22
1856
4172
4274
35/42
1858
4123
35/78
1040
39/8
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Stock
1st dass carriage
Composite carriage
3rd dass carriage
1st dass carriage
Goods brake van
Cattle Wagon
Carriage underframe

Company/Works
Metropolitan (Saltley)
Metropolitan (Saltley)
Metropolitan (Saltley)
J. Wright & Sons
J. Wright & Sons
J. Wright & Sons
J. Wright & Sons

Mr Chris Fayle, projektledare för Arlandatågen under byggnadsperioden, fick vid ett besök
hos Sveriges Järnvägsmuseum hösten 1998 se de
gamla vagnarna från Saltley Works. Inspirerad
härav reaktiverade han efterforskningarna på
stadsbiblioteket i Birmingham och snart hade
han fatt fram fotokopior på de ritningar listan
upptog, vilka han överlämnade vid nytt besök på
järnvägsmuseet hösten 1999.
Vid det tillfället hade museet just fatt hem ett
underrede som skänkts från NSB museum och
som identifierades ha tillhört en personvagn med
broms, byggd av Joseph Wright and Sons.
Många detaljer var bevarade i original och kunde
kännas igen från de ritningar mr Fayle medförde.
Längd och axelavstånd motsvarar 1850-talets Boch C-vagnar vid KHJ.
Kommentar till KHJ-ritningarna
Korgritning 4290, Passengers Luggage Vtzn, Joseph
Wright, odaterad, anges cirka 1862, konstruktionen troligen äldre. Enkla brädväggar med utanpåliggande ståndare av trä. Dubbla slagdörrar till
ett 7 + kvadratmeter stort godsrum. Vid ena
vagnsänden ett konduktörsutrymme vars gavelvägg har två fönster och inbyggd bromsvev samt
som sidodörrar endast luckor upp till midjehöjd.
Intressant är påteckningen att den andra gaveln
endast har tre ståndare, "same as 3rd Class
Carriages". Således ett belägg för tredjeklassvagnarnas snarlika, enkla utförande vid denna
tid.
Korgsideritning 4199, uppgiven datering 11/
09 I 1861, Second C/,ass Carriage, i två versioner
beträffande fönsterarrangemang, dels en grundritning med fönster i dörrarna och härtill två
fönster per långsida, placerade mellan dörr 1 och
2 respektive dörr 3 och 4 (förmodligen en standardtyp hos leverantören), dels med en partiell
övervikning märkt Royal Swedish Railw, visande
KHJ sedvanliga arrangemang med ett mindre
fönster på vardera sidan om varje dörr. Ritningen
är anmärkningsvärd därför att dörrspeglarna inte
är ovala som på de andra KHJ-vagnarna utan
rektangulära med cirkelutsnitt i hörnen. En sådan vagnskorg fotograferade jag omkring 1950 i
en villaträdgård utanför Eskilstuna.

Fordonsritning Metropolitan 584/834, First
C/,ass Carriage, Royal Swedish Rly, 1876, utförande liknande de äldre och avsedda för genomgående tåg Örebro-Stockholm via nyöppnade
SWB. Något längre än KHJ CD 40. Ovala dörrspeglar, fönster som tidigare även vid sidan av respektive kupedörr.
Fordonsritning
Metropolitan
585/862,
Composite Carriage, 1876, R Swedish Rly, såsom
föregående. Fyra kupeer, i mitten två första klass,
omgivna av en andra klass vid var ände. Ovala
dörrspeglar, fönster även vid sidan av respektive
kupedörr.
Fordonsritning
Metropolitan
586/869,
Second C/,ass Carriage, Royal Swedish Rly, 1876,
såsom föregående. Fyra kupeer med lika utförande. Ovala dörrspeglar, fönster även vid sidan
av respektive kupedörr.
Fordonsritning Metropolitan 628/946, Royal
Swedish Rly 10/10 -76, Passenger Brake Vtzn.
Resgodsvagn i "lyxutförande" med exteriör i
ädelträ lika resandevagnarnas, godsrum med
dubbla slagdörrar, omgivet av två halvkupeer,
den ena med bromsvev inbyggd i gaveln, den andra visad oinredd.
Ritningarna antyder att KHJ trots sina ekonomiska svårigheter sökt hålla på sin stil. För andra
klass väljer man på tidigt 1860-tal såsom tidigare
fler fönster än på Joseph Wrights grundritning
4199. När vagnparken vid slutet av 1870-talet
behöver utvidgas för genomgående tåg till Stockholm skaffar man fler vagnar från samma leverantör med i stort lika utseende som de äldre. Att
skaffa en helt ny vagnpark för Stockholmstågen
var säkerligen av ekonomiska skäl uteslutet.
Några vagnar av för SWB i övrigt främmande
utseende överläts till SWB för användning i de
gemensamma tågen. Även resgodsvagnen byggs
i ädelträ för att ge Stockholmståget ett enhetligt
utseende. Några tredjeklassvagnar synes inte ha
anskaffats utan behovet torde ha täckts genom
nedklassning av andraklassvagnar från 1850-talet.

Epilog
I nuläget kan jag bara beklaga att jag för 50 år
sedan, när vagnskorgarna ännu fanns kvar på
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Foto ÖK] 60, E 1902. Motsvarar ritning 4290.

Vagnskisser på norska forsta och tredje klass personvagnar, ur MB-Nyt.
olika håll runt Eskilstuna, inte noterade mer detaljer, tog fler bilder och gjorde uppmätningar.
Detta skulle ha krävt en närmare kontakt med
objektens ägare, något som den smygfotograferande ynglingen då tyvärr inte dristade sig till.
Under senaste vinterhalvår har från England influtit:
- En lista över flera, i Birmingham återfunna
mikrofilmer på ritningar för fordonsleveranser
till Sverige, närmast till GDJ. Ritningarna är delvis från 1850-talet och verkar högintressanta. De
är när detta skrivs beställda för leverans hit.
- Informationen att Metro-Cammell sänt cirka
100 000 ritningar till stadsbiblioteket i B'ham.
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Ritningarna förvarades i en 20 fot container som
man returnerade efter mikrofilmning. Cirka
1995 skall containern efter att ha stått utomhus
ett antal år ha vidaresänts till Järnvägsmuseet i
York. Hur innehållet tagits om hand och om dess
kondition är i nuläget inget känt.
- Beskedet att en kollega till Chris Fayle, mr David Millin, har öppnat en Metro-Cammell
Internet site, www.metcam.co.uk, för historiskt
material om leveranser från Joseph Wright och
dess arvtagare fram till dess Metro-Cammells
upphörde som eget företag.
- En bok av Keith Beddoes med titeln MetroCammell: 150 Years ofCraflmanship har utgivits.

NP. Ödman

Min första järnvägsfärd
NP. Ödman var på sin tid mycket omtycktfor sina
livful/,a och humoristiska reseskildringar och minnesbilder, och boken Student- och skolminnen, ur
vilken nedanstående (något forkortade) kapitel är
hämtat, utkom i flera upphgor. Detfinns for övrigt
även andra järnvägsskildringar i Ödmans böcker,
som inte är omöjliga att hitta på antikvariat.
Att det utrikes fanns järnvägar, därom hade vi
hört och läst mycket, och från utlandet hemkomna resande hade om tågens hastighet haft
underbara saker att förtälja, men allt det där var
ännu så främmande för oss-ty vad vårt eget kära
Sverige beträffar, hade vi ännu blott hört talas om
Köping-Hults järnväg och även om denna såsom knappt mer än påbörjad; ja, för egen del ansåg jag den tillsvidare blott som en myt.
Man tänke sig då vår förvåning, när vi, efter
att ha suttit och skakat ett par dagar på skjutskärra, möttes vid vår ankomst på tredje dagen till
en gästgivaregård strax inom Västmanlandsgränsen av den överraskande underrättelsen, att
där fanns en järnväg, en verklig järnväg, som gick
ända till Arboga, och att ett tåg skulle avgå dit om
en kvarts timme.
"Hurrah! En järnväg! Det var något nytt och
intressant!" utropade jag förtjust.
"Det är väl Köping-Hults-järnvägen!"
utropade min kamrat i samma ton - och vi skyndade genast med vårt pick och pack bort till en
byggning, som man utpekade för oss såsom "stationen''.
Ganska riktigt, där sågo vi ju tydligt på ömse
sidor en rak vägsträcka med järnskenor, och
bakom huset hörde vi ett starkt flåsande och rullande och sågo pustar av rök höja sig över taket,
och vi ville genast rusa tvärs igenom byggningen
för att stiga upp i någon av vagnarne, innan de
foro ifrån oss.
"Det är gott om tid, och herrarne ha ju inte
köpt biljett än", tillropade oss då en karl, som såg
oss skynda genom förstugan.

"Biijetir Jaså, ska' det vara biljett? Och var far
man den då?"
Mannen visade oss till en liten lucka i väggen,
som vi skyndat förbi, och bad oss knacka på där.
Jag åtog mig biljettköpet, medan min reskamrat
gick ut med sakerna.
Och nu uppstod mellan mig och herrn
luckan följande samtal:
"Kan jag fa köpa två biljetter till Arboga?"
"Vilken klass?"
"Kks? Vad vill det säga?"
Herrn i luckan såg på mig förvånad och drog
munnen till ett leende. Därpå sade han lugnt:
"Det finns tre slag eller klasser av biljetter till
olika pris allt efter vagnarnes beskaffenhet, den
tredje är den sämsta, den första är den bästa."
"Vilken klass åker folk mest på?" blev min
nästa fråga.
"Det är olika efter vars och ens behag och även
efter vars och ens olika samhällsställning."
Jag kände mig tveksam ett ögonblick i fråga
om min samhällsställning, men sade därpå hastigt och i en viss förtrolig ton, ty mannen föreföll
mig hygglig och meddelsam:
"Vilken klass skulle då herrn själv tillråda mig
att ta'?"
Han teg ett ögonblick, kastade en blick på
min vita mössa och på mitt ungdomliga, naivt
spörjande och undrande ansikte, och ett underligt leende, som jag i min oskuld tyckte såg vänligt och godmodigt ut, spred sig över hans anlete,
och så sade han i en mycket allvarsam ton:
"Jag tycker herrn skall ta' första klass, där åker
man bäst."
Och därmed köpte jag utan vidare parlamenterande två förstaklassbiljetter och skyndade ut
till den väntande kamraten på "perrongen'' (som
jag sedan fick höra, att det hette).
Jag fann honom här som bäst sysselsatt med
att med häpnad betrakta lokomotivet; och denna
underliga tingest, som jag hittills blott sett avbildad i planschböcker, tog nu för en stund även
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Tåget går.
min nyfikenhet i anspråk. Därpå gingo vi långsamt längs raden av vagnarne och betraktade
även dessa med stort intresse, härunder på
samma gång seende oss om efter vår egen klass.
Bäst vi höllo på härmed kom en karl med blanka
knappar i rocken brådskande fram till oss och frågade:
"Vilken klass?"
"Första", svarade jag med en viss säkerhet.
Mannen såg överraskad ut. Därpå kastade han
en blick på vårt bagage och sade hastigt:
"Ska' inte herrarne polettera de där sakerna?"
"Polettera, vad är det för något?"
"Jaså, herrarne ha inte reda på det?" och därmed beskrev han vad det ville säga och visade oss
var det skulle ske.
Återkomna till vagnarna funno vi honom åter,
och han förde oss nu bort till en ståtlig vagn, som
jag hittills ej lagt märke till. Den var olik alla andra, försedd med större fönster och präktigare
gardiner och grant utsirad med förgyllningar
överallt. "Konduktören" (såsom vi sedan hörde
mannen benämnas) öppnade dörren, bugade sig
leende och bad oss stiga in.
"Inte ska' vi väl åka i en så ståtlig vagn?" sporde
jag förvånad.
"Det är den enda första-klass-vagn, som finns
med tåget", svarade han, bugande och leende
som förut.
Vi klevo in, han bad att fa se våra biljetter,
knäppte hål i dem med ett litet konstigt instrument han hade i handen och lämnade dem åter.
Och så steg han av och smällde igen dörren.
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Rent av häpna blevo vi, när vi sågo oss omkring; allt var mahogny, förgyllning, sammet, siden och speglar. En så praktfull interiör hade jag
aldrig sett, varken i ett hus eller en vagn. Jag började undra, om allt hängde ihop, och denna undran blev allt livligare, när vi snart genom fönstren
sågo en mängd folk och däribland även flera fina
herrar och damer styra kosan med sitt resbagage
mot vagnarna men inte en enda av dem stiga upp
i vår schangtila vagn. Framför denna åter stod en
skara pojkar och gummor och gubbar och bligade på oss, synbarligen med största förvåning.
Länge hunno vi emellertid ej undra över allt
detta, förr än en gäll vissling hördes och tåget
satte i gång under väldiga pustar från lokomotivet. I början gick det långsamt och med tunga
dunsar och mycket skrammel, men sedan - huj!
vad det gick! huj! vad det rullade i väg: - stugor
och ängar, träd och människor flögo förbi oss. Så
hade vi aldrig åkt förr, det var minsann annat än
på rapphöna. Vi voro alldeles förtjusta, om ock
på samma gång behäftade med en liten hemlig
känsla av bävan, att vi mitt i denna svindlande
fart skulle köra omkull och slå ihjäl oss - men
förtjusningen hade dock överhanden, allt var så
nytt, så märkvärdigt, så hänryckande, och hela
tiden gungade och vaggade vi så mjukt på våra
fina sammetssoffor. Jo, det var en färd!
Omsider saktade farten och en lång vissling
hördes; vi förstodo, att vi närmade oss en station.
Ganska riktigt, snart hade tåget stannat utanför
ett snyggt stationshus, där plattformen vimlade
av folk - men vad vill detta säga? - de skocka sig

JU allesamman utanför våra fönster och bara
stirra på oss allt vad de förmå, och de se först
häpna ut, och så börja de skratta och peka på våra
vita mössor. Vad i all världen är detta för något?
Ä' de tokiga? De titta ju på oss, som om vi vore
ett par underliga djur i en förgylld bur.
I detsamma gick konduktören förbi, han kastade en blick uppåt fönstret, jag vinkade ivrigt åt
honom, och han kom in.
"Vad vill detta säga? Varför skocka sig människorna framför vår vagn och bliga på oss, som om
de inte hade sett folk förr?"
"Jo, det skall jag säga herrarne, efter ni frågar",
svarade han skrattande. "Herrarne åka nu i den
kungliga vagnen, samma vagn som kungen åkte i
med sin svit i går, när han for till Norge herrarne såg väl den kungliga kronan ovanpå, vet
jag? - och när folket här fick se kungavagnen
igen, så trodde de väl, att någon av de kungliga
var med i dag också, och så rusade de fram till
fönstren och tänkte väl hurra också, förstår jag,
men blev liksom lite snopna, när de bara fick se
tomma vagnen med ett par studenter i, och då
börja' de skratta förstås."
Vi sutto ett ögonblick stumma av förvåning
och gapade på honom. Därpå frågade jag hastigt:
"Men hur kunde den där herrn i luckan tillråda oss att ta första klass, när det inte fanns nå-

gon mer första-klass-vagn än den kungliga?"
"Jaså, var det han, som hitta på't? Jo, jo, han är
en rolig kurre, och han ville väl skämta med
herrarne, som kanske aldrig åkt på järnväg förr, och det är ju inte så underligt, då den här bandelen är den första i hela Sverige, om vi inte ska
räkna Nora-Ervalla, som ändå inte invigdes förr
än den 5 mars förra året."
Härmed gick konduktören skrattande sin väg
- men vi kände oss inte lika glada, vi skämdes
förfärligt över vår förnäma situation och skyndade att gömma oss i vråarna undan allmänhetens blickar. Bakom gardinerna kunde vi nu se,
hur den nyfikna folkskaran växte allt mer, och
hur alla skrattade och pekade inåt vagnen, och vi
kände en stor lättnad, när tåget äntligen blåste
och satte i gång. Samtidigt hörde vi ett glatt hurrarop, tydligen en skämtsam hyllning åt de förmenta prinsarne i studentmössor; men vi hade
sannerligen ej mod att besvara hyllningen. När vi
kommo fram till Arboga, höllo vi oss samvetsgrant gömda bakom gardinerna, tills det mesta
folket hunnit skingra sig, och lommade sedan
skamsna av ur den kungliga vagnen, belåtna att
endast begapas av de fä, som ännu funnos kvar på
perrongen. Sedan begåvo vi oss direkt upp till
gästgivaregården och sovo på vår kungliga färd.

En dåtida personvagn, på KHJ
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Anton Anderson

Rallareliv i Lappland
I Sveriges Järnvägsmuseums innehållsrika samlingar finns ett antal manuskript som nått museet
på olika vägar. Några har tidigare publicerats i Spår
och fortsättning foijer säkert. Det av foifattaren
själv illustrerade manuskriptet till denna artikelforvärvades 1944 for 150 kr.
Ingenjör Anton Anderson (1867-1932) hade en
väx/,ande bana som järnvägsbyggare, forutom att
han några år var trafikchef vid Hjo-Stenstorps
järnväg. Han avslutade den som arbetscheffor ett
banbygge i centra/,a Turkiet 1926--27 Uppdraget
på Porjusbanan blev hans enda i statens tjänst, av
skäl som anges i slutet av artikeln.
M ot norr
Under alla år jag deltagit i järnvägsbygge i olika
delar av vårt avlånga land, har varje år en ansenlig
del av arbetarne, liksom flyttfaglarne, dragit mot
Norden. Avundsjukan inställde sig alltid, men
det blev att som en burfagel stanna kvar och invänta "sträcket" då det återkom på hösten, för att
berätta om sällsamma upplevelser.
Sedan sommaren 1909 var jag ledig och i juni
1910 stod en annons i en Stockholmstidning om
plats som arbetsledare vid Gellivare-Porjus järnvägsbyggnad.
Utan tanke att vara värdig för Statens verksamhet, insände jag dock svar. Det dröjde ej
länge förrän det helt överraskande kom meddelande att jag blivit antagen och skulle infinna mig
den 4 juli.
Det blev endast ett par dagars förberedelse att
vädra rallarehabiten och ordna för en längre
bortovaro.
För familjkamraten kom det hela som en
överraskning, men hon tröstades genom löftet att
fa följa med på en liten norrlandstripp. Mina föräldrar tyckte att jag gav mig ut på ett våghalsigt
äventyr, men lugnades vid en närmare redogörelse och tron på min gamla vana vid sådana uppgifter.
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Resan emotsågs med stort intresse. Vi hade
aldrig skådat Sverige norr om Ockelbo. Vägen
togs över Stockholm för biljetter till resans fortsättning samt närmare förhållningsorder om arbetet.
Det var med en känsla av frihet vi stego upp på
Lapplandsexpressen, där vi disponerade en ensam kupe till resans mål.
Med stora förväntningar och längtan till de
snöklädda fjällen, bar det iväg mot norr. Då inte
den nödvändiga vilan upptog tiden, fängslades
intresset av det förbiilande landskapet. !synnerhet då älvdalarne passerades utbredde sig storslagna vyer med vida perspektiv. På sluttningarne
nedanför de skogklädda höjderna lågo vackra
bondgårdar med rödmålade boningshus i två vånmgar.
Här och där syntes ett större sågverk, som matades av de i älvarne framflytande timmermassorna.
Den imponerande Forsmobron över Ångermanälven var just under ombyggnad och arbetet
kunde studeras, då tåget i sakta fart rullade över
den gamla utdömda bron med den brusande forsen djupt under.
Vid Boden voro förväntningarne på helspänn,
men vi funno blott ett vanligt stationssamhälle
omgivet av gröna ängar med några bondgårdar.
På avstånd runt om syntes flera bergshöjder och
där skulle en fästning vara gömd.
Från Boden var landskapet tröstlöst enformigt
med oändliga myrmarker och vi kunde saklöst
egna oss åt vilan på den återstående delen av resan.

Gällivare
Klockan 4 på morgonen den 4 juli stego vi helt
nyvakna ut ur vår vagn på stationen i Gällivare,
där vi möttes av liv och rörelse. Över alla syntes
den imponerande gestalten av stinsen, som stod
godmodigt leende bland ankommande turister

samhället utgöres av den gamla lapp byn med sina
enkla bostäder.

och besvarade deras frågor. För övrigt voro
många promenerande på perrongen i det strålande solskenet. Vi kommo snart underfund
med att nordbon sover ytterst lite under den
korta sommaren. Vintersömnen har varit tillräckligt lång.
Vi installerades på det intilliggande järnvägshotellet och från vårt rum hade vi utsikt över
järnvägsstationen med Dundret i bakgrunden.
Sedan vi ruskat upp oss efter den långa resan
och fatt en uppiggande kopp kaffe i den välbesatta restaurationen, voro vi färdiga att nyfiket
gå ut och "se på stan".
Gällivare verkar att ligga i en håla med det avrundade och föga imponerande Dundret i söder
och Malmberget i norr. Bebyggelsen intill hotellet och stationen hörde tydligen samman med
järnvägen och bestod av trevliga boställshus med
täppor omkring, där fruktträden redan stodo i
blom och även andra blomster livade tavlan, så
att vi glömde vår tillvaro ovan polcirkeln.
Längre inåt samhället fingo vi intryck av stad
med raka gator, kantade med affärshus, som alla
voro av trä och de flesta med oklädda timmerväggar. Utsträcktes promenaden till utkanterna
funnos rester från samhällets första tid med hus
av dynamitlådor, därifrån ett plåthus stack upp
som skorsten.
Bland mera framträdande byggnader äro kyrkan, lasarettet och tingshuset. Den lilla lappkyrkan med sin klockstapel ligger avsides i en
vacker omgivning och är en sevärdhet. En del av

Midnattssolen
Samtidigt med oss anlände den blivande läkaren
vid järnvägsbyggnaden, doktor Nilsson. Såsom
skåning var även han nyfiken på vad nordliga
Sverige hade att erbjuda. Sedan vi bekantat oss
med de redan församlade vid det blivande bygget
överenskommo vi att redan samma kväll företaga
en bestigning av Dundret, för att beskåda midnattssolen i all dess glans. Luften var klar och vädret för övrigt synnerligen lämpligt.
Efter en stunds vila ansågo vi krafterna tillräckligt stärkta och vid niotiden traskade vi iväg.
Från vår utgångspunkt föreföll promenaden
ganska enkel, men vi gjorde snart den erfarenheten, som så många andra, att avståndsbedömning
häruppe är en vansklig sak. Komna utanför samhället hade vi blott att följa en väl upptrampad
gångstig, som gick strax förbi den stora Bergmanska villan, vilken för tillfället var obebodd. Vi
spatserade gladeliga iväg, men det föreföll som
om målet var lika avlägset. Det gick långsamt
uppför i jämn stigning och farten blev allt mindre. Trädgränsen passerades och vegetationen bestod av endast Betu/,a nana (dvärgbjörk) och
kråkris. Slutligen återstod slutspurten till toppen,
men då nekade vår följeslagerska att fortsätta,
varför doktorn och jag fingo ensamma försöka
att ta den sista biten upp till platån. Emellertid
visade sig panoramat utomordentligt storslaget i
all sin ödslighet att vi måste hämta den efterblivna. Gummis skulle också njuta av solens
rundgång, då den, utan att blinka, tangerar
trädtopparne vid horizonten. För första gången
skådade vi ut över Lapplands fjällvärld, där de
snöhöljda topparne bildade livfulla våglinier i ett
ständigt växlande färgspel. Vi slogo oss ned på
några stenar i lä av Turistföreningens hydda, som
tyvärr var låst. Vi studerade svenska folkets intresse att klåttra och skära på väggar och bänkar,
för att fa sina namn bevarade till eftervärlden.
Fastän midsommartid låg ännu mycket snö på
Dundrets hjässa. Det kändes kyligt och vi måste
slita oss loss från det storslagna natursceneriet.
Nedgången var lekande och lätt. Efter en timme
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voro vi åter och kunde krypa till kojs, för att vila
ut ordentligt.

På linien
Hotellets vaktmästare hade fatt polettmärket för
mitt resgods, men det fanns ej vid första efterfrågan. Stationen telegraferade åt alla håll, men utan
resultat, vilket var ett stort aber, då jag skulle ut på
en tur utåt linien.
Arbetschefen vid Morjärvbanan, Dahlberg,
skulle officiellt stå som arbetschef även för detta
bygge och hade nu infunnit sig i Gällivare för att
sätta mig in i Statens maskineri.
Då jag inte ville mankera vid första utfärden,
försökte jag nödtorftigt ekipera mig med det viktigaste, strumpor och skor. För att vara "i stor
stil" köpte jag lappkängor, ehuru de föreföllo lite
ovanliga, då de voro nästan flatbottnade. Nå, det
var ej annat att göra och starten skedde nästa
morgon.
Första delen av färden var förtjusande under
en härlig roddtur över Vasarajaure till Siäkajokis
utlopp i sjön. Här stego vi iland och fortsatte där-
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efter i den ofullständigt uthuggna linien över
fällda träd kors och tvärs. Vårt mål var
Hippasrova, där underingeniören för II avdelningen, Rodman, hade inrättat sitt läger,
beläget c:a 20 km från Gällivare.
Länge hade jag ej vandrat i mina högeleganta näbbskor, förrän jag kände att det var på
tok med fotbeklädnaden, men det var att
hålla god min och traska med. Glad var jag,
då vi äntligen nådde fram och det förunnades
mig en bekväm viloställning i rogivande vildmarken.
Bland björkar och barrträd intill sluttningen av Hippasrova var redan ett stort och
trevligt tält uppsatt, vilket utgjorde både sovgemak och arbetsrum. På en nedslagen påle
var telefonapparaten monterad, tillhörande
den provisoriska ledningen, som börjat
sträckas utmed linien och i förbindelse med
byrån i Gällivare, där det blev ett ständigt
pinglande.
Det var sommar och matsalen anordnad i
det fria på en idyllisk kulle beväxt med skuggande björkar. Huvudsätet utgjordes av en
bräda mellan tvänne träd med en slå till ryggstöd.
Framför låg en skiva av hopspikade hyvlade bräder på fyra nedslagna pålar som matbord. Extra
sittplatser runt om ordnades med lagom avhuggna björkkubbar.
Köket var förlagt i ett mindre tält en bit ifrån,
där kocken ordnade med maten, som snart dukades fram och smakade förträffligt. Göken behagade utföra taffelmusiken.
Tyvärr blev besöket ej långvarigt och det var ej
med vidare glada känslor jag följde med på hemväg. Plågorna började nu på allvar. Med skavsår
och blåsor på fötterna är det ingen dans på rosor
att traska fram bland stubbar och kullsågade träd,
över moras och myrar. Slutligen nådde vi den efterlängtade båten och vedermödorna voro nästan
glömda. Båtfärden var nu om möjligt mera hänförande på den spegelblanka sjön med Dundret i
bakgrunden.
Vid hemkomsten var det en lättnad att bli fri
från den första bekantskapen med näbbskor. Dagen avslutades med middag i sällskap med reskamraten och järnvägsgubbarne.

I väntan på det borttrollade resgodset gjorde
jag mig hemmastadd på byrån, som var belägen i
motsatta delen av samhället i förhållande till järnvägsstationen. I andra våningen av ett affärshus
hade vi tre rum. Resten av våningen disponerades
av handelsmannen, som hade sin affär på nedre
botten.
Det innersta av våra rum var möblerat med ett
fint amerikanskt skrivbord och en bekväm skrivstol, för att stå till hands om Morjärvsbanans
arbetschef skulle göra oss den äran. I nästa rum
stod ett vanligt bord och några pinnstolar samt
en hylla. Detta rum disponerades av mig. Yttersta
rummet var mottagningssalong för rallare och
här hade byråingeniören sitt stora ritbord samt
dessutom plats för skrivbiträdet.
Lokalen var utmärkt, men mot hösten märktes en egendomlig atmosfer, som härstammade
från värdens våning. Han var älskare av surströmming. För att vänja oss blevo vi flera gånger inbjudna till kalas på läckerheten.

Abisko
Innan stakningsarbetet kommit ordentligt igång
var det tid över att se sig omkring och jag ville
gerna visa mitt ressällskap mer av Lappland före
avresan mot söder.
I sällskap med underingeniören för I avd,
Persson, med fru, v. Sivers och Bodman beslutades om en tur till Abisko. För oss sörlänningarvar
en första resa över de folktomma stora vidderna
en upplevelse av egenartad natur. Enformiga och
dystra stå glesa granbestånd på sumpiga myrar
med vide och starrgräsvegetation, så långt ögat
kan nå. Den enda bebyggelsen är de med vissa
mellanrum återkommande banvaktstugorna,
som i regel ligga två och två. Vederbörande
ansågo detta vara en fördel för enslighetens mildrande, men det visade sig så småningom att
grannsämjan var svår att upprätthålla.
En omväxling i landskapsbilden utgöra de
långsamt framrinnande Kaitum- och Kalixälvarne, men dessa blåa band försvinna. Barrskogsbestånden bli allt glesare och vi komma in i
björkregionen. Samtalet i kupen avstannar, då
alla bli trötta av den yttre enformigheten. Tåget
ringlar fram mellan kullar och berg, då på en

gång det blir liv i sällskapet. Det mäktiga Kirunavare dyker upp till vänster och snart ha vi överraskningen att befinna oss i ett större samhälle.
Tåget stannar vid Kiruna välbefolkade station. Vi
gå ut på den välbefolkade perrongen och se oss
omkring under uppehållet. Runt om ligga vackra
villor omgivna av trädgårdar, som framtrollade
mitt i en ödemark. Spårvagnar komma och gå
från "berget". Långa malm tåg stå färdiglastade,
för att föras till Narvik och vidare till olika platser
ute i världen.
Sedan vi försett oss med god mat i stationens
matsal, bestego vi åter tåget, som förde oss längre
mot norr. Landskapet antager en annan karaktär.
Snöfjällen stiga upp vid horizonten i väster och
fängsla intresset med sin storslagna skönhet. Tåget rullar ned mot Torneträsk station och sedan
följer järnvägen den underbara sjön på södra
stranden och vi njuta av den härliga utsikten över
det lugna vattnet med höga blånande berg som
bakgrund.
Så småningom är tåget inne på Abiskojokks
hållplats, turiststationen, där det vackert belägna
turisthotellet hälsar oss välkomna. Vi hänvisas till
några trevliga små rum för toalett och sedan till
matsalen, där vi åter fa tillfälle att beundra vår
stora alpsjö, däri de tvärbranta fjällen på norra
stranden spegla sin vita hjässa.
Vår tid var kort och de flesta beslöto sig omedelbart för en tur upp på Nuoljaberget. Vi passerade över Abiskojokk, som i en djup klippränna
brusar fram under järnvägsbron. Från Nuolja har
man det mest hänförande panorama över det
vilda landskapet med Lapporten och Kebnekaisemassivet i söder.
Vid Abiskojokk upptäckte vi på återvägen
lämningarna efter kraftstationen, som anlagts
under byggnadstiden, för att driva borrmaskinerna i Nuoljatunneln. Till att börja med såg det lovande ut och rallarne gladde sig åt att slippa
hamra på borren, men vintern kom med ovanligt
stark kyla, så att drivkraften bottenfrös och storverket stannade. Rallarne fingo åter ta till
släggorna.
Med bättre tid hade vi naturligtvis som andra
turister besett de underbara "silverfallen" vid
Björkliden och studerat Lapplägret vid Pålno61

viken. Vi måste noJa oss med de närmaste
omgivningarne. På kvällen samlades vi för en gemensam utfärd i motorbåt på Torneträsk. Vid
bryggan nedanför hotellet stego vi ombord och
inrättade oss bekvämt, i aktern. Svenska flaggan
var hissad, men ingen behövde tänka på att sänka
den vid solens nedgång. Färden ställdes till en på
motsatta stranden belägen turisthydda. Sedan vi
även här dyrkat midnattssolen återvände vi över
den lugna sjön med sitt klarblå vatten som gott
kunde ta upp tävlan med en schweizisk alpsjö.
Trots den underbara stämningen i naturen måste
vi söka en stunds vila innan vi återvände till vardagslivet.

Till Porjus
Efter den härliga turen till Abisko fann Gummis
intet nöje att gå i Gällivare, utan lemnade mig åt
mitt öde och begav sig söderut. Först till
Matarengi för att hälsa på sin syster Agda i förbifarten och sedan mot hemmet i Västergyllen.
Mina reseffekter hade kommit tillrätta efter en
avstickare till Östersund och jag hade nu bättre
förutsättningar att helskinnad ge mig ut på strövtåg. Därför beslöt jag att omedelbart ge mig ut på
en orienteringsfärd till liniens ändpunkt vid
Porjus.
Istället för att följa den obanade linien föredrog jag en undersökning av den planerade vägen
för transport av materiel till Porjus över Linaälvs
station, vilken i huvudsak följde den spångade
turistleden.
Tillsammans med en vid byggnaden anställd
kronojägare som vägvisare startade vi en tidig
morgon med tåg norrut till Linaälv. Härifrån tog
promenaden vid. På en smal spång balanserade vi
fram med kontarne på ryggen tills vi nådde Allevare lilla nybygge, som ligger på en ås med fri utsikt över myrar och träsk. Det gjorde att första
intrycket av torftighet med sina små gråa hus fick
vika.
Här rastade vi en stund i en stuga och åto vår
medförda frukost. Av moran köpte vi för 25 öre
"pime", som serverades i en trevlig träbunke. Uppehållet blev ej långvarigt, då vi hade en försvarlig
vägsträcka framför oss på dagsprogrammet. Vi
fortsatte på en smal stig intill Sjaunjaape, där re-
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dan slåttern av det frodiga gräset hade börjat. Det
gick vidare förbi små sjöar och myrar. Över dessa
syntes hela horisonten i väster vara kantad av
höga snöfjäll. Så kommo vi till Killiamjaure, som
vi lyckades korsa på ett smalt näs. De lugna
vattenytorna på båda sidor gav liv åt myrarnes
enformighet. Så gingo vi över den trädbeväxta
Kuotsahöjden, som utgör vattendelare mellan
Kalix- och Luleälv. Härifrån startade vi på delvis
spångad väg i norra kanten av den vidsträckta
Jaltonape till vi nådde Moskajaure. Här var en
roddare redan stationerad för de kommande
transporterna. Vi sökte upp honom i hans koja
av rundtimmer. En eldhärd i mitten av kullersten
med öppet rökhål i taket och en brits utgjorde
hela inredningen.
Det kändes skönt att vila ut i båten och låta
andra knoga för framkomsten. Några svanar simmade omkring i sjön och jag frågade om de hade
sina häckplatser i närheten, men fick till svar att
de häckade mycket längre norrut.
Under rodden foro vi förbi en liten holme
med en oansenlig kåk på krönet med ett utskjutande plåtrör på ena långväggen, varifrån en svag
rökpelare sköt i höjden. Den var alltså bebodd.
Nere vid stranden låg ett litet skjul och på några
ställningar hängde nät för tork. Då vi kommo
mitt för stugan kom en böjd gumma ut genom
den trånga dörren och då hon rätade på figuren
blev hon nästan lika lång som bostaden var hög.
Gumman verkade kraftig.
Roddaren berättade att bebyggarne voro ett
finnpar, som slagit sig ned här och livnärde sig
med fiske. Det var ingen som visste när de tagit
platsen i besittning eller varifrån de kommit. Allehanda rykten voro i omlopp. Paret levde i lugn
och ro och allt emellanåt gick gumman till Gällivare med en börda fisk, som hon avyttrade och
återvände med godsaker till sin gubbe. Det uppgavs att hon kunde bära ända till 60 kg. på sin
rygg.
Efter c:a en timmes rodd var sjöfärden slut vid
södra änden av Moskajaure. Här vidtog en kort
marsch över "morkan" och sedan en 5 km. båttur
på Långselet. Nu var slut med vilsamma båtfärder och apostlahästarne fingo ta vid. På delvis
obanad stig och över spångad myr fortsattes mar-

schen tills vi på kvällen
nådde Luleträsk vid
Sjaunjaluokto. Här låg
Nordlings nybygge, där
vi
tänkt övernatta.
Nybyggarne voro gästvänliga och inbjödo att
sova i deras finrum, men
huh, så mycket mygg.
Det var första gången
jag gjorde närmare bekantskap med den illa beryktade norrlandsmyggen. Värd.folket såg min fasa och lugnade
mig med att det snart skulle bli rent hus. I rummet sattes in en stor plåt mitt på golvet och på
den tändes en brasa av björkris. Myggen
försvunno hastigt genom dörren.
Efter rökningen skulle det vädras och då behagade djuren att smita in igen. Det såg hopplöst ut
och min följeslagare satte upp ett tält i det fria.
Då det skulle tas i bruk, var det redan svart av
inkräktare. Till slut togo vi en båt och foro ut till
en holme i sjön och krupo i våra sovsäckar. En
behaglig bris höll fridstörarne på avstånd under
en lugn och stärkande sömn. På morgonen kröp
jag ur fodralet och i det klara och svala vattnet.
Uppfriskande, men min gode kronojägare var säker på att jag ådrog mig lunginflammation.
Vi återvände till landbacken och familjen
Nordling, som redan hade kaffet i ordning och
det passade bra till vår torrskaffning.
Här fingo vi nu roddare, som fraktade oss över
till Luleluspens västra sida, varifrån det var att gå
över "morkan'' c:a en km. till vi funno Turistföreningens båt och kunde ro den återstående
sträckan över Porjusselet till Porjus på Luleälvs
östra strand.
På en höjdplatå vid foten av Porjusvare bodde
lappen Tulja och hans måg Olsson i ett par gråa
kåkar.
Anande förtjänst hade lappgubben redan
timrat ihop en ståtlig byggnad på flera rum och
kök. Här hade pionjärerna slagit upp sina bopålar. Förutom ingeniör Gudmundson vid
järnvägsbygget med kocken Forsberg bodde
också löjtnant Bäckman vid kraftverksbyggnaden.

---· ·
Vi blevo hjärtligt mottagna och de gladde sig
åt underrättelser från yttervärlden, då telefon
ännu ej hunnit fram.
Med hjälp av våra kontars innehåll och läcker
fisk, dukade Forsberg upp en utmärkt middag
och min fortsatta beröring med vildmarkslivet
bådade gott.
Under middagen berättades otroliga historier
om fiskrikedomen i älven och jag, som mången
gång fatt sitta med metdonen utan att fa något
napp, kunde ej underlåta att fortast möjligt pröva
fiskelyckan. Forsberg tillverkade omedelbart en
fluga av några olikfärgade garnstumpar och fästes
på ett vanligt snöre till rev, som sedan fastgjordes
på en enkel stör och så var fiskedonet färdigt.
Med dessa kolingsgrejor följde jag med Forsberg,
som skulle sköta rodden. Ovanför själva forshuvudet rodde vi fram och tillbaka och jag lyckades att på en liten stund dra så mycket harr och
"börsting" att kocken blev storbelåten för flera
dagar.
Efter detta nervkittlande nöje måste vi också
bese fallen innan återmarschen. Det var nu högflod och dånet från forsarne hördes lång väg.
Skummet yrde högt i skyn. I Gudmundsons sällskap gingo vi ned mot platsen för den blivande
kraftstationen och ut på några höga klippor, där
vi fingo en god utsikt över fallen. Väldiga vattenmassor pressades fram mellan klippväggarne i tre
olika katarakter. Vattenpartiklarne glittrade i alla
regnbågens färger mot de brytande solstrålarne.
Här skulle nu dessa fria krafter tämjas och tvingas
fram genom ett hål i berget. Naturens våldsamhet betvingas av den spekulativa människan.
Det blev sena kvällen innan vi kunde slita oss
ifrån det storartade skådespelet, men det märktes
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ej, då solen ännu stod högt. Ingen störde och det
var skönt att vila ut efter alla upplevelser. Nästa
dag stannade vi över för att rådgöra om liniens
renstakning och arbetets igångsättande.
För återmarschen var beräknat endast en dag,
varför vi gåvo oss iväg i tidiga morgonstunden på
samma knaggliga väg. Allt gick väl i lås till södra
änden av Moskajaure, där den beräknade båten
var sin kos. Någon välvillig turist hade haft turen
att komma före och rott iväg.
Till att börja med anställdes några stilla betraktelser och så blev det diskussion om lämplig
fortsättning. Vi sågo ej annan lösning än att
traska utefter östra sjöstranden. Innan marschen
började kunde jag ej underlåta att ta ett dopp
oaktat risken för lunginflammation enligt
kronojägarens förnyade påstående.
Den oberäknade förlängningen av vägen
gjorde att vi ej, som beräknat var, skulle hinna
tåget i Linaälv utan forcering. Med kartans hjälp
gjordes i hast upp en plan med bestämda tider för
olika mindre sträckor. Utefter sjön var det svåraste passet, då det ej fanns någon gångstig och
videsnåren nådde till midjan samt här och där
myrar och moras. Då vi äntligen klarat denna
sträcka och kom in på den rätta stigen, gick det
bättre att hålla tiderna. Vi hunno till och med att
stanna några minuter i Allevare och läska oss med
pime. Blott ett par minuter före tåget voro vi i
Linaälv, men kände oss då fullständigt utpumpade efter c:a 50 km. väg.
Arbetet på linien
Vid järnvägsbyggen i södra Sverige finnes i regel
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bebyggelse och vägar på
rimliga avstånd, men här
var rama obygden. För
sammanhållning av det
hela, börjades arbetet med
framdragning av en provisorisk telefonlinie, vars
framdragande var förenat
med vissa besvärligheter.
Innan uthuggningen av
linien till full bredd var utförd, så att det blev luft i
luckan, vållade den besvärliga myggen stort obehag för de arbetande.
En dag kom där en man in på byrån i Gällivare och uppgav sig vara förmannen för telefonarbetet, men det var omöjligt att konstatera. På
en människokropp satt en stor köttklump, utan
synlig tillstymmelse till ögon, näsa eller mun.
Den stackars olycklige hänvisades genast till
järnvägsläkaren men han var alldeles rådlös och
sade: "Jag har aldrig hört talas om ett sådant fall
och vet ej vad jag skall göra däråt."
Med detta besked fick mannen gå sin väg och
börja plåstra själv. Om en tid var han åter i arbete.
Upphuggningen av linien och renstakningen
voro de arbeten, som kommo omedelbart efter
telefon. Så snart ingeniörerna på de olika
avdelningarne sände in uppgifter till byrån, ritades profiler och arbetet med terrasseringen sattes
igång. Det var ingen tid att förlora, då sommaren
var kort och det var bestämt att minst 20 km.
skulle hinna rälsläggas under året.
Till att börja med bodde både befäl och manskap i tält, men så snart det blev stadigvarande
arbete på någon plats, måste det ordnas på bättre
sätt för den kommande nattkylan och senhösten.
Arbetarne erhöllo 5 kronor per man i
byggnadshjälp och fingo inrätta sig efter eget behag. Virke fingo de fritt från den fällda skogen.
Det var intressant att se hur den ena "villan''
efter den andra växte fram och gav liv åt lappmarken. Någon enhetlig arkitektur var knappast
att tala om, men man måste skänka sin beundran
åt uppfinningsrikedomen av olika "stilar".
Somliga uppförde storartade baracker av liggande timmer för helt lag på 10 a 12 man och väl

inredda med utmärkta britsar och kokvrå. I ett
hörn var "jungfruburen" för husföreståndarinnan med ett draperi av brokigt bomullstyg.
Några lag, som ej voro timmermanskunniga,
grävde jordkulor i en backslänt och andra utförde
mindre enmansvillor, som ofta förekommo i små
byalag. Nästan alla bostäderna voro försedda
med s.k. norskspis, vilken lämpade sig för både
uppvärmning och matlagning.
Vid Siäkajoki var anlagt ett bryggeri, som försåg arbetarne med ett gott dricka. Det var säkert
en god affär, då över 700 man var i arbete under
högsäsongen.
För underingeniörerna vid Hippasrova, Jutsa
och Porjus byggdes fortast möjligt bostäder om
ett rum och kök.
Efter denna möblering ute i vildmarken var
det ett nöje att "gå på linien'' att sätta ackord hos
lagen och ordna med arbetena. Inga misshälligheter eller krångel förekommo, utan alla arbetade för fullt och den ena sträckan efter den
andra blev färdig.
De största bekymren förorsakade transporten
av materiel. Till Porjus gick den huvudsakliga
delen över den förut beskrivna vägen över Linaälv, men det var svårt att omväxlande fä hästskjutsar, roddare, bärare, hästskjutsar, motorbåt
över Luleträsk och sist bärare samt roddare att
fungera i oavbruten följd. Mindre saker buros direkt till Abborrträsk, och mannen som var engagerad härför tog c:a 50 kg och betalades med 50
öre per kg. för den nära 6 mil långa transporten.
Det var väl förtjänta pengar.
Till övriga arbetsplatser skedde transporten
längs arbetslinien. Det lättare godset och provianten fraktades av arbetarne på egen rygg, men
den tyngre materielen kom per båt till Siäkajokk
och därefter släpades den vanligen fram med hästar. Över myrarne byggdes kavelbroar, men det
kunde hända att någon häst "kom vid sidan av"
och sjönk ned i dyn. Då blev vanligen ett svårt
arbete att fä honom åter på fast mark.
På mera svårtillgängliga platser ordnades med
tillverkning av kärror och andra tyngre saker. Virket sågades av skogens nedfällda träd genom s.k.
kransågning. För kärrorna behövde endast hjul
och beslag transporteras.

Innan profilen var färdig och allt folket antaget var det föga tid att komma ut på långtur utefter linien, men så fort tillfälle gavs, var det en
njutning att smita ifrån byråarbetet och ut i det
fria. Sedan linien blivit fullt besatt, beslöt jag att i
sällskap med min kronojägare gå till ändpunkten. Något vidlyftigt bagage besvärade ej, då vi
hade underingeniörernas boplatser att hålla oss
till.
Promenaden gick långsamt från lag till lag.
Rallarne svettades under arbete med hacka, spett
och spade, tippvagnarne rasslade på spåren. Det
var liv och rörelse. Alltid var det något att resonera om i olika schakter och då blev det en liten
vilostund under samtalet med förmannen. I en
och annan barack blev jag inbjuden, för att se hur
de hade det ordnat och fick hälsa på "kockan'',
som i regel var ung och vacker norska.
Rallarne voro till största delen av den kraftiga
äkta typen med sin traditionella mollskinnskostym, höga kängor och reell slokhatt.
På ett ställe kände jag en obetvinglig lust att gå
till ett tält, som jag såg på stort avstånd från
linien. Här inne låg en man med ombunden fot.
Vid närmare förfrågan talade mannen om att han
huggit sig i foten och legat en hel vecka samt
plåstrats om av sina kamrater med salubrin,
brännvin och snus. En rysning gick genom kroppen vid denna beskrivning. Jag uppsökte genast
lägret och ordnade med bud till vår läkare att
omedelbart ge sig ut till den skadade. Eljest förekom sällan olycksfall, men en gång hände att en
arbetare råkade fä yxan i ryggen vid trädfällning
och vid ett tillfälle blev en man skrubbad i ansiktet vid kransågning.
"Det har icke f-n varit med om att folk hugger
sig i ryggen och sågar sig i ansiktet", sade vår gode
doktor.
I detta sammanhang må jag dra en historia om
vad som hände en gång inne på doktorns mottagning.
En rallare hade skadat ett finger och kom för
att bli omplåstrad samt frågade doktorn hur stor
sjukhjälp han fick.
"Sjukhjälpen är 2 kronor om dagen."
"Dä blir inte möe att försörja hustru och barn
på."
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"Är Ni gift?"
"Nääh, men jag är förlovad."
Efter denna lilla avvikelse fortsätter vi marschen igen.
I regel voro förmännen svenskar, men vid km.
34 arbetade ett lag med enbart finnar. Här blev
samtalet ej långvarigt, då jag ej begrep ett dugg av
vad min gode Wuopio yttrade men jag beundrade deras arbete, där de grävde upp ett dike i lös
myr och gingo våta till midjan. Något missnöje
förnams ej men det knusslades ej heller med ackordet.
Vid km. 40, Jutsa, hade ingeniör Vinblad sitt
läger och där var lagom att avsluta dagsmarschen.
Dagen var varm, varför ett svalkande bad kändes
frestande i en närbelägen sjöhåla med klart vatten. Stränderna voro kantade med småbuskar
och här förde myggen ett härligt friluftsliv. Det
såg först omöjligt ut att våga sig ut i strid, men vi
tände en björkrisbrasa, så att vinden förde röken
över vattnet och under dess skydd kunde vi
doppa oss. Vi stodo i rök och vatten och vågade
oss knappt upp på det torra igen.
Vinblad var intresserad jägare och naturvän
samt trivdes förträffligt i denna avskilda vrå av
världen. Från sin kära moder hade han fatt
trädgårdsfrön och kunde nu bjuda på färska rädisor och spenat till middagen ute i det fria. Så högt
uppskattade ha säkert ej dessa grönsaker blivit
förut.
Ännu idkades tältliv och köket var inrymt i en
gammal kolarkoja, där lappen Ivar Kurak
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residerade som kock.
Allt var trivsamt
ordnat och det var
frestande att utsträcka inspektionen
över ännu en dag,
men efter en god
sömn fortsattes marschen nästa morgon
till Porjus. Här mottogs jag också som en
kärkommen gäst av
både "järnvägen" och
"vattenfallsstyrelsen".
Tyvärr medgav ej tiden något längre uppehåll. Återvägen gick över
Sjaunja för tillsyn av de pågående transporterna.
Denna gången övernattade vi i Allevare och
jag fick en god bädd i Åströms lilla kammare.
Nästa dag var jag åter på byrån i Gällivare efter
fyra dagars behaglig rundtur.
Terrasseringen gick raskt undan och efter en
månad påbörjades rälsläggning och grusning.
Det blev nu mera liv i arbetet.
För rälsläggarlaget ordnades en särskild
restaurationsvagn, där rallarne och andra intogo
ordentliga måltider. Det var mången gång en stor
njutning att serveras en god biffstek med potatis
samt därtill ett glas gott dricka. Kom man en
torsdag vankades ärter med fläsk och pannkaka.
Då vinterkylan kom var det värmande med en
kopp rykande kaffe.
Den starka frosten kom i september och hindrade grusningen, vilken dock hann fram 20 km.
För rälsläggningen var det en fördel, då kälbildningen gjorde det möjligt att gå fram över
sanka myrar. Men mörkret kom också och arbetstiden blev kort, varför extra belysning måste
andordnas. Kraftiga Luxlampor monterades på
"träben'' och flyttades allt efter arbetets fortgång.
Efter första snön var det en ståtlig syn ute i ödemarken att se detta vandrande ljushav, inramat av
snötyngda granar. Snömängderna ökades och
linien måste skottas ren framför rälstippen. Snöplogen var ständigt med på bort- och hemfärderna och kastade upp höga snövallar utmed sidorna.

Spåret låg ojämnt och urspårningar inträffade
allt emellanåt. Särskilt en gång var en svårare sådan uppe på Kuasakåbbo. Vi voro på hemgång
med god fart, då loket behagade avvika från spåret och flera vagnar följde exemplet. Det var ett
obehagligt avbrott i resan, men platsen var väl
vald. Natten var stjärnklar, fullmånen och norrskensflammorna lyste upp det stora snöhavet
med Jaltonape på ena sidan och på den andra sidan Kuasakåbbos skogklädda höjdsluttning med
snötyngda granar. Över hela fältet glittrade
snökristallerna. En stämning som aldrig glömmes, då någon extra belysning ej behövde tillgripas och inverka störande.
Gummis hade nu återvänt till Gällivare och
satt i ängslig väntan till kl. 6 på morgonen, då jag
äntligen kom hem från äventyret.
Arbetet för året avslutades den 16 december,
då vi hunnit terrassera och rälslägga 45 km. samt
grusa 30 km. på 5,5 månader.

Kraftverks bygget
Gällivare-Porjus järnvägsbyggnad är den nordligaste delen av den långa Inlandsbanan, men utfördes avskild från huvuddelen, för att främja
byggandet av det beslutade kraftverksbygget i
Porjus.
Förberedande arbeten hade pågått hela sommaren under ledning av löjtnant Bäckman.
På hösten upprättades kontor i Gällivare i
undre våningen av samma hus, där vi hade vår
bostad. Här residerade arbetschefen Granholm
samt kamrer Frisk.
Eftersom vi då hunnit förbi km. 20 började
kraftverket att utnyttja banan för sina materialtransporter.
Vid första provisoriska omlastningsplatsen
uppfördes provisoriska stallar och baracker, för
att så snart tillräcklig snö fallit sätta igång med
körningen till Porjus. Körare från omkringliggande nybyggen antogos och det samlades ett
trettiotal åk. Åter blev liv och rörelse i bygden.
Det liknade en marknadsplats, då alla samlades
för lastning.
Folket var i allmänhet dåligt ekiperade och
hästarne magra. En gång såg jag en karl i den
starka vinterkylan endast iklädd en kort kavaj,

trasiga byxor, där bara skinnet skymtade genom
hål, barhänt och med sommarmössa på huvudet
helt oberörd stå vid sitt ök i väntan på last, för att
sedan få ge sig iväg och komma i rörelse.
Nybyggarne föra ett hårt och strävsamt liv.
Om Sveriges övriga befolkning kände deras ställning, skulle det visas mera förståelse från riksdag
och myndigheter. Förbättrade kommunikationer och hjälp till utdikning av myrar vore en god
hjälp för deras utkomst.
Allt efter rälsläggningen gick framåt minskade
avstånden till Porjus och den sista avlastningen
för vintern blev vid km. 45.
På vintern sattes arbetena med tunneln igång
och sprängskotten ekade i den förut fridfulla naturen. Rallarne skaffade sig fisk med dynamitens
hjälp. "Civilisationen" hade kommit till obygden.

Turister och andra
En gång under sommaren uppsöktes jag av några
turister, som önskade en tur till Porjus. Starten
skedde en tidig söndagsmorgon med första tåg
till Linaälv och vidare på vår transportväg. Vi gästade de gamle i Allevare och fortsatte i lugn
marsch till Moskajaure. Här togo vi ett uppfriskande bad under tiden roddaren purrades och
Pava Ribbia kokade kaffe.
Matsäcken plockades fram och vi njöto en
stunds vila på landbacken innan vi begåvo oss ut
på den behagliga sjöturen.
Vid Sjaunja hade vi tillgång till motorbåt under en angenäm färd över det lugna Luleträsk till
Luspen. Härifrån återstod den besvärligaste vägen innan vi nådde målet vid 2tiden på natten.
Midnattssolen lyste och vi hade egentligen ingen
uppfattning om tiden. För oss var det beräknad
middagstid och vederbörande purrades. Forsberg
fick ordna med maten.
Istället för att sedan söka vila, satte vi oss att
spela kort till kl. 7 på morgonen, då vi kände oss
mogna för en slummer. Bäddar hade under tiden
ordnats med ordentliga myggnät över. För mig
kom ett extra nöje, då jag hörde en myggas förtvivlade försök att komma ur nätet. Det var inte
möjligt att somna förrän den var avlivad och det
tog sin tid.
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Turisterna fortsatte sedan med en tur till St.
Sjöfallet och jag återvände till Gällivare.
I början av september kom överingeniören för
S.J., major Fogelmarck, på inspektion. Samtidigt
infann sig arbetschefen vid Morjärvbanan, Dahlberg. En färd utmed linien beslutades och
anordningarne härför blevo lite omständiga med
bärare, tält och god matsäck. Marschen beräknades taga tre dagar till Porjus. Först följde vi med
tåget de km. som rälslagts och sedan var det "att
pika linan ut".
Dagen led mot sitt slut och vi sökte en behaglig plats för läger. Middagen påbörjades vid en
upptänd lägereld under tiden tältet sattes upp.
Jag fick förtroendet att koka fruktsoppan och det
lyckades över förväntan. Efter middagen sutto vi
under angenämt samtal vid elden till liggdags.
Nästa dag förflyttade vi oss till Jutsa för inspektion av Vinblads avdelning. Han hade emellertid förlagt sin stuga så långt från linien att det
ansågs fördelaktigare att inkvarteras i ett närbeläget nybygge och slopa tältningen.
Det avlägsna husbygget gav anledning till anmärkning av höga vederbörande, men Vinblad
själv fann det bra och njöt av utsikten från
Jutsavare med Jutsajaure nedanför.
Hos nybyggarne fingo vi ett präktigt rum och
gumman undanröjde alla hushållsbekymmer. Åt
överingeniören bäddades rummets säng och vi
andra redde vårt läger på golvet. Sömnen var god.
För nästa dag var den kortaste biten och vi
hunno Porjus i god tid. Under vägen uppiggades
sällskapet av en renkalv, som troget följde
karavanen flera km. Han gick vid sidan och ville
gärna smekas. Tyvärr förstodo vi ej tillräckligt andemeningen. Missmodig lämnade han till slut de
ohjälpsamma människorna.
I Porjus inspekterades ingeniör Gudmundsons arbeten och tid blev över för vila.
Den 6 september vände vi åter mot Gällivare
över den omväxlande transportvägen SjaunjaLinaälv.
Rallaren Dahlström var "på genomresa'' i
Porjus för att söka "knog", men det var fullsatt i
alla lag och han ämnade "pika linan ut" till Gällivare. Istället blev han föreslagen att följa med oss,
där han kunde vara till någon nytta. Om inte an-
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nat så underlättade han marschen med sitt
skämtsamma prat.
Då vi kommit till Moskajaure ville jag sätta
mig vid årorna för lite armgymnastik efter marschen, men Dahlström kommenderade:
"And'son, sätt sig här i akte'n, nu ror jag", och så
blev det.
Under rodden såg jag att pekfingret på D:s
högra hand var borta och frågade om orsaken.
Dahlström berättade:
"Å se Morsan och Farsan flyttade å tog en
fleskhandel på Köpmangatan i Stockholm å dä
tyckte jag va ett helsike. Dä va att packa och ge sig
iväg till riksgränsbanan, å si dä va där dähär
hände.
Si dä va på vinte' n, djeklig kallt fö'stås.
Vi knogade i en skerning å jorden va frusen.
Då skulle förman åja kila ut jord mä en jordkil,
en så'n där stor en, I vet. Ja höll i å han skulle slå.
Hur dä va så ville ja flytta tag å säja stopp, men
hans dumma tanke å min dumma tanke kombinerades, så dä blev ett missfoster å han smocka
till.
Dä va ett djekla slag. Ja tog bort handsken, å
den va full mä blo, fö'stås, å pekfingret va botta.
Dä va te å vira om en trase å traska iväg ett par mil
te dokto'n. Dä va inte rolit dä inte."
Dahlström var i alla fall glad, en äkta rallare
med en försvarlig mullbänk, som saftade av sig i
mungiporna under berättelsens gång.
Vi hunno kvällståget i Linaälv och den behagliga rundturen var slut. Nästa dag återvände
Överheten till Stockholm.
Under de behagliga sommarmånaderna innan
rälsläggningen gått framåt, utdelades avlöningarne till lagen utefter linien och det var en
stor händelse. I sällskap med järnvägens kassör,
Lövroth, och åtföljda av två polismän försedda
med revolvrar samt tre bärare blev det långa raden som övade sig i balansgång på de spångade
myrarna.
Någon respekt för revolvrar har jag aldrig haft.
Så snart jag ser dessa försvarsvapen å tjänstens
vägnar, erinrar jag mig en historia från ett järnvägsbygge, där en av ingeniörerna ständigt var
beväpnad med en försvarlig revolver, men vågade
sig aldrig ut efter mörkrets inbrott.

middag på järnvägshotellet, men jag föredrog
Gummans enklare anrättning. Jag infann mig
vid extratågets avgång, då höga vederbörande
avhurrades. Livet återgick i normala gängor.

Den trevligaste visiten på linien var då landshövding Bergström gjorde oss den äran. Den 5
november kom han till Gällivare och avhämtades
i rallarnes salongsvagn, där han fick njuta av allehanda godsaker.
Med rallarne blev han omedelbart buss under
påhälsningar i schakter och baracker. Han tog av
sig mössan för gubbarne och bjöd på snus och
cigaretter. Alla blevo förtjusta i en "sån gemen
karl".
Den största högtidligheten inträffade den 10
januari 1911, då chefen för S.J, generaldirektör
Pegelow, i sällskap med souschefen Klemming
jämte uppvaktning, kommo på inspektion. Då
extratåget rullade in på Gällivare station och
stoppades av den reslige stins Abrahamson, stod
en hel skara av bugande tjänstemän, med
arbetscheferna Granholm och Dahlberg i spetsen, och togo emot. Efter ett kort uppehåll för
omkoppling av en salongsvagn till vår linie fortsattes resan under åtskilliga uppehåll till Porjus,
där en bättre lunch var anordnad.
Sedan arbetena å platsen inspekterats, skedde
återfärden. Vid återkomsten till Gällivare intogs

Natur och folk
Under sommarens brådskande arbete var ej tid
att särskilt studera vad Lappland hade att bjuda
av natur och folkliv. Det var blott på tjänsteresorna det lyckades att uppf'anga en skymt av det
säregna i landskapet.
Högsommaren var underbar ljuvlig med sin
rena och klara luft. Det enda som störde friden
var den ständiga striden med myggen och senare
den s.k. knotten. Varken myggnät eller rökning
hjälpte. Till slut blev man immun och struntade i
alltihop. Rallarne försökte med tjärolja och sågo
ut som australnegrer, men inga svartkonster
hjälpte.
Även djuren anfäktades av plågoandarne. En
gång på hemväg träffade jag en gammal rentjur
med en väldig hornkrona i ett busksnår. Han var
alldeles uppgiven av trötthet i den ojämna striden
mot flertalet och jag kunde nalkas honom inom
klapphåll. Han var tydligen nöjd, då jag för ett
ögonblick höll fridstörarne på avstånd.
Riporna gingo obekymrade bredvid gångstigen och lavskrikan hoppade från träd till träd
för att hålla mig sällskap. En och annan gök lät
höra sitt ku-ku.
Den varma årstiden var kort, men i det intensiva ljuset utvecklades växtligheten snabbt. "Man
hörde och såg hur det växte." I augusti stod potatisen i blom på sluttningar mot söder, havren
sköt upp nästan manshög och allt såg lovande ut.
Då kom de starka nattfrosterna. Potatisblasten
slokade svart, havren stod snart alldeles vit,
björkarnes blad gulnade, skogarnes ljung lyste
röd och gräset antog en brun färgton. Allt utgjorde ett vackert ehuru vemodigt färgspel emot
de snöklädda fjälltopparne och den klarblå himlen.
I början av oktober kom den första snön och
omskapade sceneriet till mera enhetlighet. De
stora vidderna lyste vita med violetta och gula
färgskiftningar i det matta solljuset. Snömassorna
ökade i mängd och hur underbart vackert var det
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snömättade landskapet med granarne dignande
under sin tjocka vita mantel.
Nu var tid att öva sig i skidåkning och det
dröjde ej länge förrän ett par skidor voro inköpta
åt oss var och träningen började. Först inskränktes turerna till närmaste omgivningen, men utökades allt efter konsten "att gå" kom.
En gång blev en långtur för sliperstumning i
skogarne och då använde vi delvis tolkning. En
timmerkörare var vår körsven och han hade en
"glad" häst, varför det var ganska ansträngande
att hålla balansen på den gropiga vintervägen. Vi
blevo ganska varma utöver det normala. I en timmerkoja gjordes upp en stockeld, kläderna togos
av och hängdes på skidstavarne framför brasan
för tork. Under tiden gingo vi ut och frotterade
varandra med snö. Temperaturen var -35. Efter
ett sådant uppfriskande bad var man färdig att
glida iväg igen.
Oaktat solen försvunnit under vintermånaderna, rådde aldrig fullständigt mörker. Vid jultiden lyste fullmånen upp det snövita landskapet
och norrskenet flammade.
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En sensation i naturen bereddes en kväll då
Gummis och jag bevittnat en konsert. Genast vi
kommo ut därifrån förnams ett underligt sprakande och visslande ljud i olika tonarter. Över
våra huvuden sågo vi olikfärgade band och flammor som tycktes hopa sig från horizont till
horizont omedelbart över hustaken. Vi stodo
som förhäxade, då några bekanta väckte oss ur
förtrollningen genom att påpeka faran för förfrysning under stillaståendet. Det var gnistrande
kallt. Gamla nordbor påstod att så storartat norsken inte varit synligt på de sista fyratio åren.
En dag i slutet av januari hade jag ett ärende
utåt linien och tog Gummis med. I en sänka mellan skogklädda höjder skymtar morgongryning,
solstrålar sticka upp och vi ana solen. Vi vänta
med spänning och snart kommer den guldskimrande solskivans övre kant över synranden. En
första hälsning av dag. Vi kände oss färdiga att
knäfalla för tillbedjan. Ingen må undra över att
forna dagars folk häruppe voro soldyrkare.
I denna underbara värld på gott och ont hade
lapparna sin ensamma och säregna tillvaro intill

kommunikationer och turister kommo som inkräktare.
Då tiden medgav var det alltid intressant att
komma i beröring med urinvånarne. De deltogo
ej i det hårda byggnadsarbetet, men användes
som bärare och till kockar voro de synnerligen
lämpliga. Dessa rekryterades från de bofasta lapparna, som övergivit nomadlivet och lättjefullt
slagit sig ned som fiskare eller nybyggare. Några
idkade handel med dumma turister. En
ingeniörsfru köpte en äkta lapphund som växte
och frodades till stövare.
Vid Luspen bodde ett gammalt par fiskelappar i ett mellanting av kåta och hus med en
fast öppen spis. Även jag fick buga för att komma
in genom dörren. De gamla blevo glada över besöket och ville nödvändigt bjuda på kaffe. Jag visste vad det betydde att dricka av deras saltkaffe,
men kunde ej neka, trots upptäckten att det blott
fanns en kaffekopp. Under förberedelserna lyckades jag fa koppen i beröring med rent vatten och
sedan var att ta modet till hjälp. Sockret förvarades i en gammal skinnpung.
Utanför Sjaunjaluokte bodde Keira Vanna i en
trevlig stuga på ett rum och kök. Här var pyntat
och fint, vilket tydligen berodde på att dottern i
huset varit borta och "fatt uppfostran''.
På andra sidan Luleträsk hade den förmögne
lappen Kurak slagit sig ned som nybyggare med
gård och kreatur.
Framemot juletid kommo nomadlapparne
från fjällen och då var intressant att studera deras
strävsamma liv. Det var ett storartat skådespel då
en renhjord drevs fram i den djupa snön. Flera
tusen renar gingo fram i kilform med en
gammalren som ledare och efter honom utökades leden undan för undan. Hela hjorden hade
god sammanhållning genom de vaksamma
hundarne. Sist kommo familjemedlemmarne
med tältattiralj och bohag. Den meterdjupa snön
blev efter en sådan frammarsch tilltrampad som
en bred landsväg.
Tyvärr kom jag en stund för sent för att skåda
den stora händelsen, då den förmögna lappfamiljen Kuljok kom flyttande och drev sina renar simmande över Luleälven strax ovanför Porjusfallen. Åsynavittnen berättade om den rörliga

småskogen av hornkronor, som flöt fram över
vattnet. Familjen slog läger vid foten av Porjusvare, där jag blev i tillfälle att avlägga ett besök.
Sedan de blivit i ordning gick jag dit i sällskap
med ingeniör Gudmundson. På vägen i närheten
av lägret fingo vi se en ren bunden vid ett träd
och vars rörelser föreföllo lite underliga. Det syntes att han länge gått runt trädet, då snön var hårt
tilltrampad. Vid närmare granskning sågo vi
skaftet av en lappkniv i hjärttrakten, utan att något blod var synligt. Det uppsamlades i kroppens
inre. Så småningom blev gången matt och renen
låg där död vilket vi ej kunde uthärda att se. Vi
konstaterade den mindre vackra slaktmetoden,
som borde mildras genom vederbörligt ingripande.
Vid lägret togo endast hundarne emot med
sitt skällande och ingen människa var synlig förrän man lyftat på "dörren" till kåtan, därinnanför
familjen var samlad och tog vänligt emot, pouris,
pouns.
Renhjorden betade i närheten av lägret under
uppsikt av vaktare och hundar. Den stora familjens olika hushåll hade särskilda märken på sina
renar och dessa skulle nu skiljas åt. Inom en uppsatt hägnad drevos in ett antal renar och sedan
gingo några män som snabbt kastade sin lasso
om hornkronan och den motsträviga blev inf'angad efter en vild dans.
Tyvärr visade det sig ofta att de framdragna
järnvägslinjerna utgjorde ett svårt hinder vid renhjordarnes flyttning höst och vår. Många överkörningar, hela masslakter, förekomma under
trafiken. Det är en tidsfråga, då kulturvågen har
förintat det uråldriga friluftslivet i höga norden.
Livet i staden
Sedan dagens jobb med rallarekontrakt, granskning av ritningar och telefonsamtal från linien
undanstökats gingo vi till järnvägshotellet för att
tillfredsställa de materiella behoven.
Där sutto redan "de självförsörjande" vid sitt
bord, demonstrerande höstens fagra hattar, flitigt
uppvaktade av "stadens löjtnant", som i fredstid
sorterade brev och sålde frimärken m.m.
Gällivare var redan torrlagt och herrarne
företogo därför i regel en "kringgående" rörelse
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på maten och försvunno till "klubben''. Här idkades privatliv och varje medlem fick själv sörja
för den rätta fukthalten. I lokalen fanns ett stort
skåp, som ett bättre postfack, där varje fack var
minst "en liter" högt och hyrdes ut till behövande
medlemmar. Provianteringen skedde från Luleå
eller Stockholm. Blev något fack händelsevis
tomt gick det lätt att överflytta från ett mer välförsett.
Man tar sedan dit man kommer och snart
fann jag det möjligt att rekvirera en låda från
Stockholm. Den kom och packades upp med
stor högtidlighet. En liter insattes omedelbart i
matsalsbuffen på hotellet för framtida behov.
Innan avprovningen gick jag in i bastun och träffade där en bekant som jag underrättade om nyheten. Middagsnubben hägrade och han smet
iväg fortast möjligt. Då jag om en stund kom efter, satt min bekanting där med en bekymrad
min. Buteljens innehåll var redan konsumerat,
då han kom till matsalen. Allmän välvilja var rådande. Nå, skadan blev snart reparerad från lagret till allmän tillfredsställelse.
På Klubben utgjordes den huvudsakliga sysselsättningen av kortspel eller biljard och det var
ej svårt att fa plats i ett "gäng" av ena eller andra
slaget. Helst deltog jag i en enkel "pyramid" tillsammans med vår byråingeniör och kassör samt
några andra jämnspelta, däribland bryggmästare
Glassel. Han höll humöret uppe och om han
missade fick man höra hans godmodiga "Åh, dra
åt h-e".
Stamtruppen utgjordes huvudsakligen av
ungkarlar och bland dem var postmästare Holm
en av de trognaste. Han var utnämnd till underkassör vid byggnaden, men vad den befattningen
omfattade, fick jag aldrig klarhet i. Han var härdad i Norrlandsklimatet och tog sig varje dag sitt
"morgonbad", enligt sin egen metod.
Postis var stor beundrare av god mat, och då
surströmmingstiden var inne fick man härda sina
luktorgan vid klubbsupeerna. Renbuljong och
renben hörde också till favoriträtterna och då
sken hans runda ansikte av flott.
Då de omtalade läckerheterna funnos på matsedeln uppenbarade sig också de äkta männen
och smorde kråset. Bland dem voro särskilt
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jägmästarne Borglind, Hallin och Holm samt
lektor Blanck m.fl.
Bland stamgästerna räknades apotekare
Bartholdy, en stor klassik. Till samma släkte
hörde ingeniör Bergman från Malmberget. Vid
ankomsten gick han direkt till sitt skåp och hämtade buteljen, varefter han slog sig ned ensam vid
ett bord och njöt. Disponenten Koniakowsky
från Koskullskulle försummade ej heller att
komma på besök och han höll målron vid makt.
Förutom ovan presenterade samlades övriga
tjänstemän och medlemmar av handelskåren till
en stilla wira, för att fördriva de långa
vinterkvällarne.
Gummis ledsnade på ensamheten i Västergyllen och kom åter i oktober. I närheten av kontoret och klubben lyckades vi hyra en bostad på 3
rum och kök. Den inreddes på enklaste sätt från
värdens möbelaffär, men blev synnerligen trivsam. Redan en av de första dagarne anmälde sig
en trevlig huskatt och det skulle ju betyda lycka.
Den 11 november kunde vi också begå en
hemtrevlig "mårtensgås" på äkta västgötamaner.
Till denna lilla invigning inbjöds endast vår
byråingeniör och han prisade "värdinnans
charmanta tillagning".
Nu övergick jag till det stilla familjelivet och
min närvaro på klubben blev ej så regelbunden i
ungkarlskretsen. Istället försökte vi anordna små
soareer på klubbens teater, där samhällets förmågor fingo visa sig på styva linan. Tillställningarne avslutades ofta med dans och präglades
av hjärtlig samhörighet i den nödtvungna isoleringen från stora världen.
Ett kärkommet nöje vid järnvägsbyggen söderut var att komma ut med "rallaretåg". Även här
försökte jag anordna en liten "lustresa'' till
rälstippen och inbjudan mottogs med stor förtjusning av våra närmaste vänner.
I en kupevagn instuvades vi en bister vinterdag
med matsäck och nödiga ytterplagg. Tåget rullade sakta fram över de oändliga vildmarkerna.
På höjden av Kuasakåbbo beundrades det storslagna snöfältet. Blott snö och snö men ändock
ingen enformighet.
Vid rälstippen lämnade vi tåget och intogo
bekväma vilställningar i beställda risslor med här-

liga fällar. Det knarrade under medarne och
ångade ur hästarnes näsborrar, då vi under bjällerklang gledo fram genom den snötyngda skogen. Alla voro förtjusta och då vi kommo till
Porjus mottogos vi hjärtligt av familjen Gudmundson. Det rykande kaffet stod redan och
väntade. Tyvärr blev uppehållet kort och vi vände
åter.
Julen stundade och det var med stor spänning
vi gingo den till mötes. Vi undrade om den häruppe kunde ge någon ersättning för den sedvanliga samlingen i familjekretsen.
På juldagsmorgonen var gnistrande kallt och
det kändes kusligt att krypa ur bädden utan en
sprakande brasa. Ottan började kl. 6 och långt i
förväg hördes pinglande bjällror. Långa rader av
slädar med nätbehängda hästar kommo från
Malmberget och alla försedda med fladdrande
bloss.
I god tid begåvo vi oss till kyrkan, där ljusen
från fönstren belyste de höga snövallarne vid ingången. Hästarne kördes upp i snödrivorna utmed kyrkovägen och fingo fällar till täcken för att
"stå varmt". Icke utbrunna bloss stuckos i drivorna och det hela verkade sagolikt.
Kyrkan blev mer än fullsatt och församlingen
verkade brokig med sitt stora inslag av lappar i
sina måleriska helgdagsdräkter. På läktaren sutto
ett par L~stadianer, som verkade grå.

Andakten var stor och
man märkte att prästen
hade en tacksam åhörareskara. "Var hälsad sköna
morgonstund" ljöd kraftigt och övertygande.
Under inverkan av
den stora högtidligheten i
kyrkan gingo vi tysta
hemåt, då bakom oss
hördes en hög röst: "Nu
gå vi hem till oss och
dricka glögg."
Stämningen från julottan var bortblåst. Julkalasandet tog vid och
gav ej söderns vanor efter.
Efter julhelgen väcktes
jag en natt av att Gummis och mitt rum var intensivt upplyst.Yrvaken kom jag ändock hastigt i
kläderna. Först trodde jag att vårt hus hade eld i
knutarne, men konstaterade snart att det brann
på tomten bredvid. Ett stort upplagsskjul stod i
ljusan låga. I den bistra kylan var släckningen förenad med stora svårigheter, då vattnet frös i
slangarne innan de hunnit isoleras genom
påskottning av snö. Tack vare lugnt väder begränsades elden till skjulet. Eljest hade det blivit
en oanad katastrof Vårt bohag hade vi ej hunnit
brandförsäkra.
Under vintern voro göromålen lindrigare och
tiden räckte även till för uppfriskande skidåkning. Det var en stor njutning att glida fram i ett
uppkört skidspår över stora vidder vid fullmåne
under gnistrande stjärnklar himmel. Ofta
"sprakade" norrskenet i zenit och ökade glansen
av Lapplandsstämning.
En härlig skidtur avslutades ofta med en
badstu, som serverades på äkta finskt maner i det
enkla badhuset, där rimfrosten på innerväggarne
skimrade vit i avklädningsrummet. I själva badstun låg man på enkla lavar i ånga från vattenbegjutna glödgade stenar under tiden baderskan
utövade sin tortyr med björkris. Behandlingen
kändes dock ganska mild, då lövet satt kvar. Det
hela avslutades med en ordentlig avkylning genom översköljning med kallt vatten.
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Vännen Abrahamson tog saken grundligast,
ty han var mycket noga med att omedelbart efter
svettbadet ersätta den förlorade fuktigheten.
Kom man samtidigt med honom måste lång tid
beräknas till påklädning.
På söndagarne var intressant att företaga en
påhälsning hos samhällets lappar. I ett särskilt
kvarter bodde Lcestadianerne, men jag varnades
för att gå dit, då de ej med blida ögon sågo män
av den "finklädda'' typen som uppträdde i vit
krage. Jag trotsade varningarne och blev överallt
vänligt bemött.
Slutet
Under sommarens och höstens intensiva arbete
var det en sann tillfredsställelse att brottas med
svårigheter av allehanda slag, men så kom vinterns relativa sysslolöshet och Statens regim syntes i en annan dager. Sättet att hålla löneskalan
nere genom chefsledningens förläggning till
Morjärv var i längden ej tilltalande för en lugn
arbetstakt och sedan kraftverksbygget kommit
igång uppstod allehanda förvecklingar.
Med kraftverkets chef hade jag ett angenämt
samarbete och det var ett nöje att bidraga till hans
arbete under igångsättandet av arbetena i Porjus.
Härvid kom jag i en obehaglig mellanhand, då
chefen i Morjärv ofta var av annan mening, om
vad som passade för det direkta arbetet på linien,
än kraftverkets chef
Till slut fann jag min ställning ohållbar och
inlämnade avskedsansökan, vilken beviljades efter flera övertalningar att stanna kvar. Mången
ansåg det huvudlöst att slänga statens vetekaka
och återgå till rågbrödsdieten, men för mig var
det en lättnad att f-a de oroliga nerverna i relativt
lugn.
I slutet av januari företog jag en hastig resa för
enskilda angelägenheter till Västergötland. Efter
återkomsten realiserades boet till kraftverket, våningen hyrdes av deras läkare, doktor Bill, och
Gummis återvände till södern. Själv fick jag
stanna till uppsägningstidens slut.
Innan den slutliga avresan från norden kändes
det frestande med en avstickare till Narvik. I sällskap med familjen Gudmundson reste jag den 11
mars kl. 1.36 från Gällivare. Den första delen av
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vägen verkade nu ej så ödslig med sitt vita snötäcke. Vi återsågo Kirunas livliga samhälle.
Abisko låg tyst vid det tillfrusna Torneträsk. Tåget rullar in i Riksgränsens täckta banhall, där vi
stego ur och besågo stationen. Härifrån fortsattes
färden förbi stora snögallerier genom tunnlar. I
sakta lutning går järnvägen i slingrande bukter
utefter den kala bergsluttningen på insprängda
pallar. Rombaksfjordens mörka vattenspegel ligger kall mot Haugfjällets snövita massa. Då vi
närmade oss havet mötte ljumma vindfläktar.
Vid 10-tiden på kvällen voro vi i Narvik och dagen avslutades med en god supe på vårt hotell.
Även denna stad var torrlagd, men en bekant gav
rådet före avresan från Gällivare att vi skulle hälsa
från honom "att f-a av hans förråd". Spritfrågan
löstes lätt.
Nästa dag var söndag, men det märktes ej. Vi
började tidigt att studera stadens sevärdheter och
började med den stora kajen för malmlastningen.
Här pågick arbetet för fullt. En ångare låg just för
lastning och vid tillfället var ebb, så att vi voro
nästan i jämnhöjd med masttopparne. Den tippade malmen åstadkom ett åskliknande buller då
den tömdes från "fickorna'' ned i båtens djupa
innandöme. Vagn efter vagn, tågsätt efter tågsätt
lastades ur och vi stodo där häpna över den storslagna anläggningen.
Vid 2-tiden gingo vi ombord på en ångare för
en rundtur på fjorden. Ljumma vindar smekte
våra kinder och vi sutto utan ytterkläder och
njöto vårt kaffe. Då vi voro till sjöss och ej kunde
angöra mindre bryggor, utväxlades passagerare
från vackra roddbåtar, som manövrerades av
präktiga fiskaretyper. Efter flera timmars härlig
tur lade båten till i hamnen. Den lilla vårkänningen tog snart slut och det blev att återvända till
den "snöiga nord".
Den återstående tiden i Gällivare gick i
avfestandets tecken och slutligen for jag bort från
snösmältning och slask, med ett angenämt
minne från beröringen med rallare, urinnevånare
och en underbar natur. Jag gjorde en avstickare
till Luleå innan resan fortsattes till Stockholm.
Här lågo redan förslag till järnvägsentreprenader
och väntade. Framtiden syntes ljusna.

Svante Fors12us

Två godståg på Inlandsbanan
Idag kan man via ett datoriserat system avläsa vilket lok och vilka vagnar som framföres i ett godståg. Men vad fanns i ett godståg på 1950-talet?
Det lär inte finnas någon uppsjö på handlingar
över sådana.
I SJ arkiv i Värtan går det emellertid att finna
noteringar om enstaka godstågs sammansättning
under en färd. Eftersom undertecknad sällan kan
avstå från att räkna antalet vagnar i ett passerande
godståg, vill jag lämna en redovisning av hur ett
godståg på sin färd ändrade innehåll och tågvikt
efter de växlingar som företogs station för station.
Därmed hoppas jag att likasinnade entusiaster
skall finna de kommande raderna värda att läsa.
De som inte gillar godståg- järnvägens verkliga
dominanter i all sin charmlösa form - må välja
att fortsätta sin läsning på följande avsnitt.
Trafikinspektör H. Runefelt ledde sjätte
trafiksektionen i Kristinehamn. Av någon anledning sände han ut en av sina medhjälpare för att
protokollföra verkliga tider, vagnsutbyten,
styckegodshantering och tågvikter på godståg
7652 onsdagen den 27 januari 1954. Protokollet
i sin helhet redovisas, liksom det som upprättades
för det sydgående 7651 nästa dag.

Från Kristinehamn till Vansbro.
Gt 7652 avgick denna dag 32 minuter försenat
från Kristinehamn. Ångloket var av litt E2, vilket
det brukade vara, 22 axlar fördelade på elva vagnar med en sammanlagd vikt på 210 ton. CFvagnen, tredjeklass med resgodsavdelning, var
kopplad näst sist i tåget eftersom man ville ha den
brandfarliga lasten med torvströ så långt från
loket som möjligt. Det hade varit intressant om
protokollföraren även noterat loknumret. 1122
och 1123 var två av de stationerade ångloken i
Kristinehamn 1954, så det kan mycket väl ha varit ett av dem gjorde godstågsturen till Vansbro
och åter. 1122 är för övrigt bevarat i Åmål.
Lokföraren skyndade på med sitt relativt lätta
tåg i det långa motlutet, så att redan efter 17 minuter blev man intagna på mötesspåret i Sjöändan för att möta rälsbussen i 1663 från Orsa.
Mötet var planerat tilll Nässundet men på grund
av förseningen blev det flyttat.
Banvaktsstugan vid Hedkullen hade tydligen
ett inlagt behovsuppehåll för 7652, men den passerades, så som framgår av protokollet. 28 minuter sent fick tåget avgång från Sjöändan.
I Nässundet skedde bara ett två minuter långt

Ett E2-draget godståg i
Mellersta Sverige. Foto
Sv]vm.
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Den 25 februari 1980
medfördes i godståget flera
vagn,ar med skogsgödsel till
Lesjöfors. Foto Svante
Forstf!us.

uppehåll för att skifta styckegods. Det betydde
att förseningen minskades till 14 minuter.
Minutjakten fortsatte i Storfors, där man
kopplade till 10 axlar - fem vagnar - och skötte
styckegodset på 11 minuter mot inlagda 17. Vid
avgången var förseningen nere i 6 minuter.
Godståget hade nu växt till 32 axlar.
Vid ankomsten till Nykroppa var 7652 i rätt
tid. Bra kört med E2-an! Under de 25 minuterna
där kopplades tre vagnar - sex axlar - av, så att
tågvikten blev 240 ton. 35 kollin hanterades,
mötet med 1673 - en rälsbuss från Filipstad Ö skedde i rätt tid, så att avgången kunde ske tre
minuter tidigt. Styckegodset transporterades i tre
kursvagnar, numrerade efter vilken sträcka de
gick
Många tåg i Herrhult
Den korta sträckan upp till knutpunkten Herrhult, där Inlandsbanan korsar Berslagsbanan,
gick på nio minuter. Den inlagda uppehållstiden
på 46 minuter kunde delas upp på växling av fyra
vagnar, styckegodshantering och en paus på
tjugo minuter, då matboxarna säkert fick påhälsning. Strax efter 14.00 var det välfyllda spår på
bangården. Bergslags banans tåg 101 och 102
mötte varandra, och dessutom skulle det finnas
plats för två rälsbussar, en som gick till Kristinehamn 14.14 och en till Filipstad Ö 14.15. Den
sistnämnda passerade alltså godståget i Herrhult.
Eftersom tåget ankommit sex minuter tidigt
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blev hela uppehållet 51 minuter, och avgången
gavs en minut tidigt av stationsmästare Helming,
om det var han som var i tjänst just då.
I Gammalkroppa blev det godstågsmöte med
7653 och lossning av sju kollin.
Knutpunkten Nyhyttan kan väl betraktas som
en station ute i skogen, som godståget inte ens
stannade vid. Man utväxlade säkert ändå de vanliga hälsningarna med platsens tågklarerare.
Andra villkor gällde vid Persberg, där stora
järnmalmsleveranser fortfarande fraktades med
tåg. Men detta norrgående godståg fick inte del
av dessa tunga vagnslaster. Under uppehållet,
som varade 56 minuter, växlades två vagnar in i
tåget och sju därifrån. Det är inte sannolikt att
tåget gjorde en tur på gruvspåret för att göra
vagnbytet. 1954 hade Persberg ett växellok till
förfogande, och det var säkert personalen på
detta som fick sköta om att vagnarna kom till avsedd plats.
Vattentagningen tog tio minuter och övrig tid
gick åt till ett möte med tåg 16 51, ett lokdraget
persontåg från Vansbro. Allt sammantaget bidrog till att det blev åtta minuter sen avgång.
I Långban sattes tre godsvagnar och förseningen minskade till tre minuter. Att stå overksamma i Långbansände under 40 minuter måste
ha känts påfrestande medan vintermörkret föll
alltmer. Inget att göra utom att dricka kaffe, låta
rälsbusståget 1664 passera och invänta den ordinarie avgångstiden.

Godstågs rapport
Tåg nr 7652 från Kristinehamn till Vansbro onsdagen den 27.1.1954
Sammansättning vid avgången från Kristinehamn: Lok, Nka 1, Pbg 1, Lfs 1, Tän 1, Vo 1, CF4, Fg 354, Fg 1044, Fg 352, Sån 1 (torvströ) .
Loktyp:E2
Station
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Ankomst
Uppehåll
för för enl. verktidig sen tdt ligt
min min min min

210

Nässundet
Storfors
32 306
Nykroppa
26 240
Herrhult
22 201
,,
,,
Gammalkroppa
Nyhyttan
Persberg
Långban
Långbansände
Lesjöfors
Rämmen
Oforsen
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Sågen
Vakern
Tretjärn
Vansbro

Gångtid
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min min
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17

11.55
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12
11

12
13
17
9
7
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12.32
13.00
13.31
14.29

26
12
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9

2
11
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16

11
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24
8
18
13
12
15
15
24
18
13
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12
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8
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10
14
14
15
15
10

14.55
15.07
16.24
16.51
17.49
18.14
18.37
18.53
19.15
19.39
19.59
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15
7
6
6
12
7

56
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40
15
13
2
8
9
5
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6
5
1
3
5
3
2
1
3
2
1
13
18
9

X

Avgång
Växling
Oanv.
Anm.
Gods
för för tid av- till- tid los- las- tid
tidig sen inkl kopplade
sade tade vänmin min broms axlar axlar min kolli kolli tan,
prov antal antal
antal antal etc
min
11.38
32
12.05
28
10 pass. Hkn,
möte 1663
14
2
12.19
1
4
12.43
6 10
10 11
6 22
13.22
6
8 33
2
möte 1673
3
9
14.22
1
2 20
6
28
16 20
30
14.45
2
10
lossn eft
7
7653
1
14.55
16.03
8 53
4 14
1
möte 1651
3
16.43
6
vattn 10 min
7
3 14
5
2
17.31
40
18.04
2
8
6
7 25
3
18.27
13 möte 1661
5
1
2
18.39
5
19.01
rt
6
2
2
6
4
19.24
2
1
4
8
19.44 15
1
1
4
20.11
6
2
2
8
7 27

kl.

Stationshuset i Oforsen
fotograferades den 25
juli 1978 av Svante
Fors&us.

Lesjöfors nästa!
Att bara ha 15 minuters uppehåll i Lesjöfors verkar ha stämt bättre med den växling och
styckegodshantering som behövde utföras. Men
det korta uppehållet f°ar mera ses mot valet av
möte med nästa sydgående persontåg. Det var
förlagt till Rämmen 18.17. 20 axlar om 144 ton
tågvikt rullade vidare till Oforsen. Fem kollin
lämnades på stationen där och sedan raskt vidare
till Neva. En vagn lämnades där liksom några
kollin.
Vid Sågen växlades den eldfarliga vagnen med
torvströ bort.
I Vakern fick godsvårdaren ett kolli och avgången var 15 minuter tidig.
En vagn ställdes i Tretjärn. Hela 27 kollin lämnade en av F-vagnarna och två sändes därifrån.
På den sista stationssträckan rullade E2-loket
med bara sju vagnar om 87 tons tågvikt.Till
Vansbro anlände man nio minuter för tidigt.
Personalen på godståget hade gått i tjänst vid
10.30-tiden och kunde avsluta dagens verksamhet vid 21-tiden. Passet var således 10,5 timmar
långt. Övernattningstiden för "kristinehamnarna'' blev tämligen normal.
Åter till Kristinehamn med gt 6751
Redan vid 6.30 tiden skulle de ta hand om det
södergående godståget 67 51 med avgång från
Vansbro 7.25.
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Intrycket att godstågen råkade ut för mycket
overksam tid bekräftas av protokollet. 7652 fick
totalt 87 minuter stillastående på resan. Torsdagståget 7651 stod overksamt i 88 minuter före
ankomsten till Kristinehamn 19.01. Då hade
personalen ett ännu längre arbetspass att genomföra än på den nordgående turen.
Därmed överlämnas till läsarna att studera
protokollet för 7651. Det framgår att sammansättningen var tre vagnar till Nykroppa, tre till
Kristinehamn, en CF4 för personalen och eventuella resande, tre kursvagnar och sist en vagn till
Persberg.
Ändrad tågordning?
Vad skulle då trafikinspektören använda det här
protokollet till? Förbättrade tider för dessa godståg kan man förmoda. Men en titt i grafiska tidtabellen för 1954/55 ger ingen antydan till att
gångtiderna förändrades. Däremot kan i efterhand konstateras, att det ganska snart blev färre
godståg på denna del av Inlandsbanan. Gruvdriften i trakten lades ner. Samma öde drabbade flera
bruk. Sträckan Nykroppa-Persberg försvann genom att de nybyggda delarna Filipstad V-Persberg och Nykroppa-Hornkullen togs i bruk 31
maj 1964.
Från den 1 september 1969 slopades all trafik
mellan Vansbro och Sågen. Mellan Sågen och

Godstågsrapport
Tåg nr 7651 från Vansbro till Kristinehamn torsdagen den 28.1.1954
Sammansättning vid avgången från Vansbro: Lok, Na 3, Klm 3, CF4, Fg 362, Fg 1139, Fg 371, Pbg 1 (ov spr).
Loktyp:E2
Station
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axlar ton
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Vakern
Sågen
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Rämmen
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Nykroppa
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Kristinehamn
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8
7
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2
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9
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7
8
22
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8
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8
9
6
8
17
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3

3

8
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7
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9
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6
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8
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13.06
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8
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1
7
1
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5
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17
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min min broms axlar axlar min kolli
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8
7.33
2
1
1
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7
9
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5
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5
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12

33
36
49
7
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13.31
14.18
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15.20
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16.08
16.52
17.59
18.23
18.47

3
5
10
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1
8
2
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8
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6
7
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1
8

4

2
8
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2
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1
1

Oanv.
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10
20
2

möte 1662
pass 1663

2
16

7
10 möte 1652
vattn 10 min

4
1

10 möte 5104

1
13
2
14

2
10
22
6

13
16
46

9
5

9
19
94

möte 1664
3 pass 1679
möte 1668
möte 1654

Efter ångloksepoken blev T43 den vanligaste loktypen vid Jn/,andsbanan. Godståg.framfort av T43 nr
258 möter en rälsbuss i Filipstad den 25 februari 1980.
Oforsen gick under de kommande fem åren
behovstrafik för gods. Den upphörde 17 juni
1974. Kvar blev godstrafik på sträckan OforsenLesjöfors i ytterligare fem år med nästan enbart
massavedstransporter. Efter bruksnedläggningar
kunde inte heller godstrafiken mellan Filipstad
och Lesjöfors leva vidare utan ställdes in den 1
december 1986.
Persontrafiken mellan Vansbro och Lesjöfors
upphörde den 31 maj 1970. Sedan gick motorvagnarna upp till Lesjöfors till juni 1985.

År 1998 kommer godsvagnarna som längst till
Persbergs gruva. Spåret från Persberg till gruvan
är helt nybyggt, öppnat i maj 1998, och än så
länge utnyttjas det bara av en kund, Gåsgruvan
Kalcit AB. Dess tankvagnslaster med slurry till
papperstillverkare dras därifrån av Tågåkeriet i
Bergslagen AB med ett motorlok (Z65/67).
Samma bolag sköter den livaktiga godstrafiken
på sträckan Kristinehamn-Filipstad, där knäckebrödstransporterna under många år har varit dominerande.

Landshövding Ingemar
Eliasson invigde den 12
maj 1998 den återuppbyggda sträckan .från
Persberg till gruvan och
åkte därefter i Tågabs
extratåg till /,astningsphtsen for Gåsgruvan
Kalcit AB. Foto Svante
Forsaus.
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Gunnar Sandin

Offentligt och privat på västkusten
Den 10 maj i år stod den genomgående persontrafiken på Västkustbanan mellan Göteborg och
Malmö i huvudsak stilla. SJ avlägsnade Sydvästens dekaler som hade prytt lok och vagnar sedan
den 10 januari och företog en allmän besiktning
av materielen. Följande dag var det åter den statliga järnvägsförvaltningen som skötte trafiken.
Men trafiken hade gått på statliga Banverkets
spår. I bansystemets båda ändar hade SJ hela tiden skött persontrafiken på uppdrag av respektive länstrafikbolag, liksom det kört godstågen
och nattågen - det senare sedan 1996 på uppdrag
av de danska och norska statliga järnvägsbolagen
DSB respektive NSB.
Det handlade inte om någon binär motsättning mellan "statligt" och "privat" och har heller
inte gjort det tidigare i historien. I stället är det en
föränderlig härva av relationer mellan privata intressen (företag och privatpersoner) och offentliga organ (stat, landsting, kommuner) som har
präglat det svenska järnvägsväsendet alltsedan
starten. 1
Den härvan ska här belysas med exempel från
Västkustbanan och dess närmaste omgivningar. 2
Någon mera ingående utredning av trasslet tillåter naturligtvis inte utrymmet.

men sen börjar definitionssvårigheterna. Ursprungligen avsågs fortsättningen ner till Helsingborg, men 1896 års statsinlösen gällde också
två banor som ledde vidare till Malmö. Därmed
blev de sydliga ändpunkterna två. Malmögrenen
fortsatte
Ängelholm-Åstorp--Teckomatorp-Kävlinge till Arlöv på stambanan strax norr om
Malmö, och den vägen körs det godståg än i dag.
Sedermera fortsatte emellertid alltfler resandetåg
söderut från Helsingborg, förbi grenpunkterna
Ramlösa och Billeberga till Teckomatorp, varifrån de nådde stambanan i Eslöv eller i Lund via
Kävlinge. Kapacitetsbrist har gjort att vissa tåg
dragits Veinge-Markaryd-Hässleholm-Malmö,
med den ytterligare komplikationen att avgreningspunkten 1996 försköts från Veinge till
Eldsberga. 3 (Från samma år räknas EldsbergaHässleholm som del av Västkustbanan i Banverkets stomnätsplan.) 1982-1991 var trafiken
inställd Ängelholm-Kattarp varför tågen på den
sträckan tog den längre vägen om Åstorp. Och i
vinter väntar nya förändringar när den nya linjen
via Landskrona blir klar ...
Västkustbanan är alltså ingen linje utan snarast ett trädliknande system med rötterna eller
grenverket nedåt, hur man nu vill se det. 4

Banan som är ett träd
"Västkustbanan" är för övrigt inget glasklart begrepp. Det går bra från Göteborg till Halmstad

Blandekonomi på spåren
Den 1 december 1864 öppnades Södra stambanans sista delsträcka, mellan Jönköping och Sand-

1. På grund av det starka kommunala engagemanget, särskilt i Skåne, föreslår Hedin (1967) termen "icke-stadig" i stället
för "privat". En synonym för privata banor som särskilt användes inom järnvägsvärlden var "bolagsbanor".
2. Den svenska västkusten sträcker sej förvisso längre norrut än Västkustbanan. Sedan 1879 fanns en järnvägsförbindelse
mellan Göteborg och Oslo via (på svensk sida) de samverkande och privata Bergslagsbanan och Dalslands järnväg som
dock gick ett gott stycke från kusten. Kring förra sekelskiftet började man bygga en kustnära och kortare stadig bana,
men unionsupplösningen gjorde att Bohusbanan stannade i Strömstad. Frågan om en fortsatt utbyggnad över Svinesund
har väckts då och då, men projektet har åter övergetts till förmån för upprustning av den längre f.d. BJ/DJ-linjen. Under
några månader 1996 gick lastbilstransporttåg med tillhörande sovvagnar (Trelleborg-)Malmö-Strömstad, indragna av
brist på uppmuntran, och det torde ha varit de enda genomgående råg som har följt hela västkusten.
3. Under några år drogs faktiskt västkustnattåg via Astorp-Hässleholm-Veinge som därmed färdades på fd. Helsingborg-Hässleholms järnväg. Och petnoga räknat går dagens Västkustbana på ett litet stycke av fd. Halmstad-Nässjö
järnvägar ett par kilometer norrut från Halmstad efter en omläggning 1985.
4. Därtill fick staten överta sträckorna Kattarp-Höganäs och Billesholms gruva-Landskrona, som i princip bara
trafikerades av lokaltåg men på något sätt ändå tillhörde Västkustbanesystemet.
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sjö (som nu heter Bodafors). Därmed blev det
möjligt att åka tåg hela vägen mellan Göteborg
och Malmö, med byte i Falköping och Nässjö.
Någon Västkustbana var förvisso inte detta: cirka
femti mil mot raka vägens cirka tretti. De första
åren tog resan närmare ett dygn, inklusive övernattning i Jönköping. Det fanns alltså tid att
spara på en genare väg, och även pengar eftersom
taxorna länge var direkt relaterade till resan/fraktens längd.
Den svenska blandekonomin har gamla anor.
I valet mellan ett "engelskt", helprivat system och
ett "belgiskt" övervägande statligt, hamnade man
inför 18 SO-talets järnvägsutbyggnad i en blandad
modell som det också fanns europeiska motsvarigheter till, bland annat i Tyskland.
Sverker Oredsson har utrett detta i sin avhandling. Den svenska statens engagemang i
stora infrastrukturprojekt var inget nytt fenomen. Den största satsningen, som säkert fanns i
minnet hos många av 1850-talets beslutsfattare,
var bygget av Göta kanal som blev klart 1832.
Där hade staten på olika sätt, genom direkta anslag och lån, förutom gratis mark och arbetskraft
med mera, bidragit med cirka 80 procent av
totalkostnaderna. I gengäld fick den inflytande i
kanalbolaget, fastställde taxorna och slapp avgifter för egna fartyg. De allra flesta båtarna var förstås privata, och därmed fick vi den åtskillnad
mellan infrastruktur och trafikoperatörer som
känns igen från dagens svenska järnvägssystem.
De tidigaste svenska småbanorna fick ofta
statslån till två tredjedelar av byggkostnaden.
Den första större järnvägen som var KöpingHult hanterades på olika sätt illa av de privata initiativtagarna, och statens inflytande stod inte i
proportion till dess understöd. Erfarenheterna
därifrån bidrog säkert till att det blev majoritet
för modellen att staten skulle bygga, och trafikera, "stambanor".
Det uppgjordes visserligen statliga planer om
sammanhängande stambanesystem, men det beslutades separat om de enskilda banorna och gavs

anslag genom specifika riksdagsbeslut. Byggchefen Nils Ericson hade stor auktoritet och fick
stora befogenheter, inte minst när det gällde
sträckningarna. Han bedömde landets resurser
som allmänt knappa och ville inte dubblera trafikleder. Järnvägarna skulle helst inte konkurrera
med de segelbara vattendragen.
Mellan västkustens städer kunde gods och
människor åka båt. Det var ingen aktuell sträcka
för de tidiga statsbanebyggarna.

Lokala bidrag
Sydligaste delsträckan för dagens resandetåg på
Västkustbanan är alltså Malmö-Lund, tillika den
sydligaste delen av Södra stambanan. Den byggdes och bekostades därmed av staten. Men när
borgarna i Lund ville ha bangården förlagd närmare stadens mitt än enligt Ericsons planer fick
de stå för extrakostnaderna, vilket de i huvudsak
gjorde genom frivilliga sammanskott till kommunkassan.5
Strax före Lund passerar våra väskusttåg
Uppåkra och strax efter kör vissa av dem förbi
Stångby. Båda nedlagda stationer, tillkomna vid
förra sekelskiftet, som för den lokala persontrafikens del har ersatts med intilliggande hållplatser. Att de nämns här beror på att de exemplifierar ett annat blandekonomiskt inslag. SJ
krävde i regel gratis mark om nya stationer skulle
anläggas, och det var de lokala intressenterna
införstådda med. De vann ju på den nya stationen. I de konkreta fallen gällde det i första hand
betodlarna som fick kortare väg med sina tunga
lass. Men en närbelägen station brukade också
höja fastighetsvärdet, och detta är ännu ett exempel på samspelet mellan offentligt och privat,
samtidigt som det var ett huvudargument för att
fa kommuner och privatpersoner att teckna aktier i privatbanor. Mekanismen fungerar för övrigt fortfarande när det gäller priset på villor vid
nyöppnade hållplatser, och även sådana exempel
finns i "västkustbaneträdet", nu senast Häljarp
sydöst om Landskrona.

5. Det har sedan dess diskuterats mycket om det lokala initiativet var klokt eller om Ericson/staten borde ha stått på sej.
Bangården visade sej snart for trång, och den södra infarten med stigning och snäv kurva var besvärlig så länge som tågen
drevs med ånga. Staden har förvisso haft glädje av ett relativt centralt stationsläge, men ett västligare ursprungligt
stationsläge hade kanske lett till att stadens tyngdpunkt förskjutits åt det hållet.
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Som illustration till artikeln har i huvudsak valts fotografier ur en större svit som troligen togs på hösten
1932 vid rekognoscering infor Västkustbanans forestående elektrifiering. De finns i SJ Centralarkiv och
bara ett fatal av dem torde tidigare ha återgetts i tryck. Reprofotograferingen har gjorts av Anders Lundquist. Bilden här är.från Kungsbacka station.
Bilder.från järnvägens arbetsliv är det relativt gott om men denna personalkategori forekommer relativt
sparsamt. Detta uppehåll gjordes i Varberg och man kan bland annat notera snöplogen.
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Rivaliserande städer
Till vintern öppnas, som del i den stora upprustningen av Västkustbanan, en ny järnväg mellan
Helsingborg (egentligen Ramlösa) och Landskrona. Det är en sträcka med stort trafikunderlag
där det vardagar körs fyrtio bussar i varje riktning. Den järnvägen kunde ha funnits för 13 5 år
sedan om inte om hade varit. Eller rättare sagt:
ifall inte konkurrensen mellan de skånska
Öresundsstäderna varit så stark.
Det hade på 1850-talet inte varit självklart att
Södra stambanan skulle sluta i Malmö. Ystad
med Kontinenttrafiken, Helsingborg med
Danmarkstrafiken och Landskrona med Skånes
bästa naturhamn var alla pretendenter. När det
nu ändå blev Malmö var de tre andra städerna
angelägna om att fa förbindelse med stambanan,
och ansåg att det var statens skyldighet att medverka.
Riksdagen bedömde alltså varje järnvägsprojekts statsstöd för sej, men Helsingborg och
Landskrona hade tur med den politiska konjunkturen. Under denna tid rådde nämligen fortfarande en praxis om lånestöd med cirka två tredjedelar av den beräknade byggkostnaden. 6 Fast
staten ställde som villkor för lånet att de båda
Skånestäderna skulle samarbeta. De hade stakat
varsin järnväg till Eslöv på stambanan (eller rättare sagt till Bosarp strax norr därom), men myndigheterna fordrade att en del av bansträckan
skulle vara gemensam. Efter olika turer blev
föreningspunkten Billeberga. Ett Landskronabaserat bolag byggde sträckan Eslöv-Landskrona, ett Helsingborgsbolag Billeberga-Helsingborg. Statslånet fördelades efter banlängd

med 1,2 respektive 1, 1 miljoner till de båda bolagen (staten tillsatte en revisor vilket var praxis efter sådant stöd). I Landskrona tycks den erforderliga kommunala aktieteckningen ha gått smärtfritt. I Helsingborg gick det trögare, och det sista
tillskottet beslutades om först sedan en av stadens
possesionater hade erbjudit sej att själv köpa aktierna.
Gentemot projektet fördes i Helsingborg en
kampanj av F.T Borg, boktryckare och redaktör
för stadens liberala tidning Öresunds-Posten.
Han ville dels att städerna skulle samverka i ett
enda bolag, vilket var rationellare och mindre
kostsamt, dels att Helsingborg skulle fa sin anslutning via Landskrona, det vill säga på en kustbana.7 Den stora vinsten var att det totala nätet
därmed skulle bli en mil kortare och en miljon
riksdaler billigare, vilket skulle sänka Helsingborgs stads kostnader med cirka 300 000. Därmed uttryckte han säkert en allmän oro och opinion inom stadens mindre välbeställda befolkningsgrupper. Inkomststreck och graderad röstskala gjorde många av den tidens kommuner,
inte minst hamnstäderna, till oligarkier, och
bland småfolket fanns ofta en opposition mot de
kommunala järnvägssatsningarna som drabbade
dem i form av höjd skatt.
Borg bestred storköpmännens argument att i
så fall allt sjögods skulle rangas upp i Landskrona
och inte fortsätta till Helsingborg, som just hade
byggt ut hamnen för dyra pengar - överfarten till
Helsingör gav en speciell attraktion. Han betvivlade också värdet av att en grenbana från trakten
av Billeberga skulle ge staden ett eget uppland.
Erfarenheten visade att lantbefolkningen inom

6. 1860-talsbanorna fick också, jämfört med senare, fördelaktiga villkor för anslutningen till statens stationer. Först 1896
höjdes (i allmänhet) beloppen efter en allmän reglering för vinnande av enhetliga regler.
7. Det finns bara en tänkbar sträckning för en järnväg mellan Helsingborg och Landskrona, skrev Öresunds-Posten/Borg
15.9 1863: utmed själva stranden, vilket skulle göra banan nästan plan, billig att anlägga och trafikera. Nedanför
Hildesborg hade branten krävt en del strandskoningar. I dag skulle en sådan linjedragning vara otänkbar av hänsyn till
naturskydd och befintlig bebyggelse. I stället går den nya banan ett stycke in i land, vilket har framtvingat ett tunnelbygge i den kuperade terrängen vid Glumslöv. Det har för övrigt funnits ett par andra projekt till kustbana HelsingborgLandskrona. I januari undersökte OlofBrunius, bland annat stadsingenjör i Malmö, en sträckning söderut från Raus
station på L&HJ men koncession erhölls aldrig. År 1918 motionerades i Helsingborgs stadsfullmäktige om en sådan
bana, och 1920 lät stadens särskildaJärnvägsråd utreda en interurban spårväg (Höganäs-)Helsingborg-Landskrona, som
skulle övergå till stadsspårväg i den senare staden. Däremot projekterades aldrig någon förlängning söderut över Råån av
HRRJ, eftersom L&HJ hade villkorat anläggningen av plankorsningen mellan de båda banorna med ett sådant förbud
(se Sandin 1992).
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.Kattarp besöktes tydligen senare än andra stationer eftersom ett tunt snötäcke har brett ut sej. Det korta
tåget som håller utanfor stationshuset torde vara på väg mot Höganäs/Mö/le.
en radie av två mil fortsatte att använda häst och
vagn för sina stadsresor, hävdade han. 8
Borg argumenterade emellertid förgäves. Det
blev Billeberga, och det blev två bolag, Landskrona-Eslövs järnvägs AB och HelsingborgLandskrona-Eslövs järnvägs AB. 9
Först inåt land
Att järnvägar från en hamnstad inåt land prioriterades framför kustparallella banor är ett mönster som ännu avtecknar sej på järnvägskartan
över östra Småland och övre Norrland. I nedre
Norrland är Ostkustbanan 50-65 år yngre än de
vinkelrätt gående "sidobanorna''. Blekinges
största städer, Karlshamn och Karlskrona,
byggde järnväg inåt land innan de förenades inbördes. Västkusten från Malmö till Uddevalla

följde regeln. Detta ska exemplifieras med den
största av dessa västkustorienterade järnvägar.
År 1877 öppnades för allmän trafik järnvägen
Halmstad-Torup, första etappen i en lång privatbana som först siktade mot Jönköping men sedan fick sin främsta slutpunkt i Nässjö. Även här
eftersträvade alltså en kuststad att nå stambanan,
men avståndet var betydligt större här än i Skåne.
En begäran om statsanslag till en fjärdedel av
byggkostnaden avslogs 1872 så finansieringen
fick skötas på annat sätt. Halmstads stad tecknade aktier för 250 000 riksdaler och andra kommuner för mindre belopp, men de engelska entreprenörerna betalades i huvudsak med aktier
och obligationer. Innan dessa hunnit avyttras
hade konjunkturen slagit om i både England och
Sverige. Avsättningen gick trögt och de sista

8. Borg fortsatte sin sparsamhetskampanj. Var det nödvändigt, frågade han på efterföljande bolagsstämma, att satsa hela
6 300 riksdaler på invigningsfestligheterna, varav 120 riksdaler för en sköldpadda och en lax samt 183 riksdaler i hyra för
glas och ersättning för krossade sådana?
9. Som sedan hade påtagligt svårt att samarbeta i den påtvingade gemensamma förvaltningen Landskrona &
Helsingborgs järnvägar. Inte minst gällde konflikterna trafikexpeditionens lokalisering.
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obligationerna fick avyttras till kursen 60-65
procent. 10 Tack vare ett statsanslag om 500 000
kronor som beviljades 1881 kunde banan byggas
klar följande år, genom en ny entreprenör. Inkomsterna var dock otillräckliga under depressionsåren, kapitalkostnaderna höga, 1884 togs
järnvägen i mät av fordringsägare och 1885 försattes bolaget i konkurs.
Ett nytt bolag, Halmstad-Nässjö Järnvägar
AB, övertog banan och nu fanns det ekonomiska
resurser, för den nya huvudägaren var bankdirektör A.O. Wallenberg. Banan upprustades materiellt och bolaget kunde från 1887 ge successivt stigande utdelning åt aktieägarna, som även tjänade
på ny- och gratisemissioner, tills expansionssträvanden (stödet åt Västra Centralbanan Falköping-Landeryd) 1909 inledde en period med
ojämnare utveckling. Men HNJ blev alltså en
god affär för sina privata ägare.
Grenbanan Vaggeryd-Jönköping stod klar
1894, men i stället för att ansluta till statsbanestationen intill Vätterstranden valde HNJ att
bygga en egen slutstation, Jönköpings hamn.
Det finns ytterligare några exempel på att privatbanor fann detta ekonomiskt fördelaktigare. 11

Motigt för LEJ
Äldst av de fem privatbanor som från 1896 bildade en statlig Västkustbana var LandskronaÄngelholms järnväg, LEJ. Dess första lilla del,
projekterad av Engelholm-Björnekulla Järnvägs
AB, gällde en 13 km lång sträcka från Ängelholm
till Åstorp på den planerade järnvägen Helsingborg-Hässleholm. Det talades rentav på första
mötet i oktober 1873 om att bara bygga från Åstorp till den (för pråmar) segelbara delen av
Rönne å om pengarna inte skulle räcka. Ängelholm var en liten stad som inte kunde mobilisera
något stort kapital. Försök att fa statslån tycks
inte ha gjorts.

Det visade sej att pengarna skulle räcka för en
bana ända fram (aktier för närmare 200 000 riksdaler hade tecknats) men inte för en bro över
Rönne å, så att stationen kunde ligga alldeles intill staden. Att skaffa egen rullande materiel till
en så kort järnväg bedömdes som oekonomiskt,
och det var logiskt att man ville ha trafikeringen
skött av HHJ. Som accepterade och även förutskickade en fusion mellan bolagen.
Ängelholmsintressena hade emellertid förmånen att det fanns en intresserad rival. Även i
denna sektor var nämligen konkurrensen om
upplandet hård mellan Helsingborg och Landskrona. I Landskrona-Eslövsbolaget hade det redan under 1870-talets första år diskuterats en
järnväg norrut för anslutning till den kustbana
genom Halland som det börjat talas om, och i
mars 1874 hölls ett första möte. En anknytning
till Ängelholms banan låg i linje med detta. Annat
som lockade både helsingborgare och landskroniter i denna trakt var de nyss upptäckta, och
som mycket löftesrika uppfattade, stenkolsfälten
kring Bjuv och Billesholm. Koncession på en
järnväg Landskrona-Åstorp erhölls i november
1874. HHJ :s rival gav tydligen det intressantaste
budet, och månaden efter beslöt Ängelholmsbanan att gå samman med Landskronabolaget. I
detta var Landskrona stad hårt finansiellt engagerad, både direkt (aktier för 400 000, borgensåtagande etc.) och via det kommunalt dominerade
Landskrona-Eslövs Järnvägs AB som tecknade
20 procent av aktierna i det nya bolaget.
Återstod för den försmådda HelsingborgHässleholms järnväg att jäklas och vägra anslutning till sin station i Åstorp, eller på villkor som
omöjliggjorde korsande trafik. En planskild korsning med HHJ ritades därför väster om Åstorp
men myndigheternas prövning begärdes också.
Ett medlingsförsök från landshövdingen misslyckades, fast efter sega förhandlingar nåddes en

10. Sedan den första utbyggnaden av det brittiska järnvägsnätet blivit klar på 1840-talet sökte sej engelskt kapital till
järnvägsinvesceringar i andra länder, bland annat Sverige. Det var hos oss allmänt misslyckade satsningar på grund av
konjunktursvängningar, dålig skötsel och även svindlerier, och utländska sparare förlorade mycket pengar på svenska
järnvägsprojekt. Staten fick flera gånger gå in som räddare, starkast när det gällde Köping-Hult, Nässjö-Oskarshamn
och "Sverige-Norge järnväg", det vill säga Malmbanan, men vann åtminstone i det sistnämnda fallet stort på affären.
11. Västkustbanans ändpunkter Göteborg och Malmö tillhör dessa exempel.
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De två inspektionsbi/,arna som rekogrzoscerarna färdades i är som synes av olika typ. Den bakre, med
sujflett i stället for fast tak, kan identifieras som SJ 88. Att Västkustbanan byggdes av olika bo/,ag märks
inte minst på stationshusens skiftande utseende.

uppgörelse och kungl. majt bestämde den 11
februari 1876 om sambruk av Åstorps station.
Det var ett allmänt intresse att det privata järnvägsnätet inte blev alltför irrationellt.
Landskrona-Ängelholms järnväg var en dålig
affär. När den stod klar rådde lågkonjunktur,
obligationslånet var en tung börda, HHJ pressade fraktpriserna i det begränsade trafikområdet
och bränslekostnaderna var dryga på den
kuperade banan. Inkomsterna per bankilometer
tillhörde landets lägsta. Svårigheterna framtvingade intressanta experiment med förenklad
drift och ångspårvagnstrafik, men ändå behövdes
årliga förlusttäckningsbidrag, och de kom i allt
väsentligt från Landskrona stad. Till slut översteg
skulderna aktiekapitalet med omkring 150 000
kr, men staden borgade ju. 12

Från Skåne till Halland
Helsingborgs första järnväg öppnades alltså 1865
och sträckte sej åt sydöst. Den konkurrerade på
projektstadiet med en nordöstlig bana, som
skulle ha stambaneanslutning i Hässleholm. Tio
år senare förverkligades som vi sett även denna.
Den tredje järnvägen, åt norr, siktade inte genast mot Göteborg. Det bildades redan 1870 en
kommitte för en järnväg Helsingborg-HöganäsÄngelholm, men det initiativet kom snabbt av
sej. Elva år senare återupplivades det, för att bara
efter några månader handla om en järnväg hela
vägen till Halmstad. Anknytningen till Höganäs,
där stenkolsbolaget tecknade aktier för 100 000
kr, bevarades emellertid, liksom den grenbana
Kattarp-Åstorp som Höganäsbolaget önskade
SeJ.

12. Framställningen bygger delvis på ett manus om Landskrona-Ängelholms järnvägs historia vars författare är mej
obekant.
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Åter var konkurrensen med Landskrona ett
viktigt inslag. Trots sin dåliga ekonomi hade
Landskrona-Ängelholms järnväg fortsatt att
sträva norrut. Åt det hållet låg Hallandsåsen som
ett formidabelt hinder, som LEJ sökte kringgå
genom att staka en bana genom en dalgång i
åsens östra kant, vid Stavershult. Helsingborgarna utsåg för sin del en västlig sänka, Sinarpsdalen.
Båda projekten sökte koncession för sitt alternativ, och det sägs att det var en personlig uppvaktning hos Oskar II som fällde avgörandet till förmån för Skåne-Hallands järnväg, som den nya
banan skulle heta. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hade i sitt remissvar ifrågasatt avsnittet
Helsingborg-Ängelholm eftersom man menade
att trafiken gott kunde ta vägen över Åstorp.
Finansieringen av SHJ var ett ännu större bekymmer. Staten ställde trots vältaliga riksdagsinitiativ inte upp med några bidrag utan bara
med lån, och långt mindre än vad som önskades,
först 1,5 miljoner och senare cirka 800 000 kr
till, medan byggkostnaden beräknades till 5,5
miljoner. Ursprungligen kalkylerades visserligen
med en lägre kostnad, men staten ställde en högre teknisk standard som villkor för sina lån. Projektets eldsjäl Petter Olsson, en av de legendariska Helsingborgskonsulerna, fick använda alla
sina talanger och hela sin fintighet för att ta ihop
erforderliga medel. Ett resultat blev linjens lätta
men dock krökar i den jämna terrängen mellan
Helsingborg och Ängelholm, betingade av behovet att komma i närheten av ett par större aktietecknares gods. 13
N -landstinget agerar
SHJ var alltså från början tänkt som ett led i en
sammanhängande Västkustbana. Redan 1870
hade det på halländskt initiativ bildats ett bolag
för en sådan, och det var efter dess misslyckande
som tanken hade mognat fram att förverkliga en
sådan järnväg etappvis.
Petter Olsson var riksdagsman och tillhörde
lantmannapartiet. Där samarbetade han inte

minst med en av partiets ledande män, Carl
Ifvarsson, en hallänning som ivrade för Västkustbanan från sin horisont. Partidisciplinen var inte
särskilt starkt utvecklad, lantmannapartisterna
var allmänt emot statsåtaganden och statsutgifter
och ofta uppdelade efter regionala intressen, men
Ifvarsson lyckades bättre än Olsson med att mobilisera stadigt stöd för "sin" bana, Mellersta Hallands järnväg från Halmstad till Varberg. Ett
statslån motsvarande halva anläggningskostnaden eller 1550000 kr utverkades, om än med en
enda rösts majoritets i riksdagens omröstning.
Väl så viktigt var att Hallands läns landsting
redan 1881 hade beslutat att teckna aktier i en
Västkustbana för 50 000 kr per mil genom länet
(Ifvarsson var även landstingspolitiker). 14 Det
stödet hade också SHJ dragit nytta av men för
MHJ betydde det (ökat till 70 000 per mil) proportionsvis mer. Det kompenserade också för
den begränsade aktieteckningen från städerna
Halmstad och Varberg, som hänvisade till sina
engagemang i tidigare järnvägar. Teckningen på
den halländska landsbygden gick också bra så att
banan redan från början kunde utsträckas till
Varberg, vilket inte hade varit självklart.
Åter skånsk rivalitet som drivkraft
Den "egentliga'' Västkustbanans sydligaste avsnitt, Arlöv-Billesholms gruva, 15 lär ha initierats
av ett rykte om att staten tänkte köpa järnvägen
Helsingborg-Hässleholm, varigenom de flesta
udandstransporterna uppifrån landet skulle gå
Malmö förbi. Med ett starkt stadigt intresse i
Helsingborg skulle den staden säkert också bli
slutpunkt för Västkustbanan, som nu började ta
fast form i medvetandet.
Statsbidrag var inte att vänta men Malmös ledande män gjorde en kraftfull insats, både som
enskilda och som styrande oligarker. Av aktiekapitalet på drygt 1,2 miljoner tecknade staden 80
och de övriga av banan berörda trakterna 20 procent. I Malmö stod kommun och enskilda för
ungefär lika mycket medan landsbygdens kom-

13. Eftervärlden bör vara tacksam for att SHJ av penningbrist inte drogs in till Helsingborg C söderifrån vilket många
lokalt förespråkade. Det skulle ha gett Västkustbanan ännu en säckbangård.
14. Landstingets aktier i länets tre västkustbanor kostade sammanlagt drygt en miljon kr som täcktes med obligationslån.
15. Namnet Billesholm var redan upptaget av en liten station på HHJ grenbana.
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I Skälderviken står en godsflyttningsvagn, på ytterspåret. Stationshuset är inte det ursprungliga och inte
heller namnet på stationen - när den öppnades i juni 1885 hette den Angelholms hamn. Hamnen,
ändpunkt for en viss pråmtrafik på Rönne å, blev aldrig vad tillskyndarna hade hoppats. Mittplattformen
är bred men sommarens badtrafik kunde vara livlig.
Ett tåg lämnar i bakgrunden Almedals station medan tank/oket som väntar närmast stationen kanske
tillhör ett forortståg.
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munala teckning var rätt blygsam, under 40 000
kronor. Utöver aktiekapitalet togs ett obligationslån i den lokalt kontrollerade Skånes Enskilda Bank.
En komplikation utgjordes av Lund, som alltmer oroades över Malmös inkräktning på dess
forna handelsområde. Lundaintressena propagerade för att Västkustbanan skulle utgå därifrån,
vilket förutsatte dubbelspår på stambanesträckan
till Malmö som redan började lida av kapacitetsbrist. I ljuset av den fortsatta utvecklingen rar
man konstatera att det hade varit ett riktigt beslut.
I Malmö var man emellertid kallsinnig: man
ville ha en rakare väg norrut och etablera nya
handelskontakter. Därtill hade en av dess ledande lokalpolitiker, Rudolf Berg, intressen i
Lomma cementfabrik som kunde fa spåranslutning genom en kustnära bana. Följden
blev att Lund och Malmö sökte koncession på
varsin järnväg norrut. Nu utnyttjade staten emellertid åter sin roll som samordnare och skiljedomare. Den föreskrev att MBJ skulle vika av ett
par kilometer österut från den raka linjen så att
banorna kunde förenas i Kävlinge och ha en gemensam bro över Kävlingeån. 16
Därmed etablerade Lund sin egen gren av
"Västkustbaneträdet", den 11 kilometer långa
Lund-Kävlinge järnväg, som inledningsvis fick
betala 1 800 kr per år för sitt utnyttjande av statens station i Lund. Av det inledningvis tecknade
aktiekapitalet på 205 000 kr stod kommuner för
121 500 varav Lund 100 000. Att även det avlägsna Trelleborg bidrog med 10 000 kr förklarades med de väntade fördelar som den nya banan
skulle ge åt Lund-Trelleborgs järnväg. 17
MBJ utgick från SJ-stationen i Malmö men
hade eget parallellt spår med stambanan fram till
Arlöv. Med tanke på kapacitetsbristen hade det
funnits fördelar med att anordna dubbelspårsdrift på den sträckan, men en sådan samordning
mellan stadigt och "privat" var tydligen svår att

åstadkomma. Dubbelspårsdriften förverkligades
först några år efter förstatligandet av MBJ.
Sista etappen

Nu återstod 77 kilometer till Göteborg. Intresset
från den orten var dock till en början svalt. Pådrivande kraft var i stället SHB-styrelsen som fick
koncession för sträckan och först ett år senare
kunde överföra den till ett Göteborgsbolag med
starkt EJ-inflytande - BJ hade ju intresse av
genomgångstrafiken till Norge. Statslånet blev
denna gång drygt två miljoner kr och arbetet
med den inte helt lätta linjen (bergknallar och
lösa leror) stod klart 1888. Äntligen genomgående trafik Göteborg-Skåne!
Ja, det handlade verkligen om genomgående
trafik, utan vagnbyte för resenärerna. Man samordnade anskaffningen av snälltågsmateriel, och
första- och andraklassvagnarna fick bäddbara
soffor i boggivagnarna, en nyhet för Sverige, vakuumbroms och elbelysning från batterier. MHJ
och GHB fick likadana lok men i övrigt uppvisade dragkraften en blandad bild. Inte minst avvek SHJ där den lätta rälsen (21 kg), de starka
lutningarna vid Hallandsåsen och önskan att
kunna elda med lågvärdigt Skånekol föranledde
speciella konstruktioner.
SHJ ville gå vidare med fusion mellan de tre
norra bolagen, "Svenska Vestkustbanan" som
den sträckan en tid benämndes", men den kom
inte till stånd och det berodde kanske på de
ojämna ekonomiska förutsättningarna. MHJ
och GHB kunde från 1890 lämna 6 procents utdelning på aktierna medan SHJ med sina stora
kapitalkostnader fick nöja sej med 3 procent.
Staten tar över

Snart nog skulle emellertid västkustens järnvägar
bli en enhet, inom ramen för en större. Vid årsskiftet 1896 förstatligades de.
Kanske utslagsgivande för regeringens och
den stadiga järnvägsstyrelsens angelägenhet att

16. Åtminstone i Skåne blev myndigheterna alltmer liberala med att ge koncession åt mer eller mindre parallella
järnvägsprojekt, vilket försvårade en senare rationalisering (något som kritiseras i Svensson 1942).
17. Det irrationella mönstret att Västkustbanetåg inte angjorde Lund med dess stora resandeunderlag blev seglivat. Ännu
i början av 1960-talet tog vissa snälltåg mellan Malmö och Göteborg vägen över Lomma, trots att f.d. Lund-Kävlinge
järnväg varit stadig sedan 1938 och elektrifierad sedan 1948.
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Stationshus, uthusbyggnad med välventilerat avträde och senare tillkommet ställverk i Kållered
överta västkustbanorna var det danska statliga
järnvägsbolagets beslut att etablera en tågfärjeförbindelse Helsingör-Helsingborg, vilken
öppnades 1892. Malmö svarade genom att
öppna en till Köpenhamn tre år senare. Detta
underströk Västkustbanans roll som internationell förbindelse och som stambana. Staten riskerade att tappa inflytande och inkomster till privata intressen.
Det hela underlättades naturligtvis av den
ekonomiska bilden. Västkustbanornas ekonomiska utsikter hade av många bedömts som
osäkra, vilket inte minst framkommit i riksdagens behandling av frågan om statslån till SJH
och MHJ. Nu utvecklades västkusttrafiken över
förväntan och alla bolagen utom LEJ lämnade
vinst.
Dessa argument framfördes förstås i riksdagsdebatterna efter regeringens proposition 1894
om nationalisering av de tre nordliga banorna.
Men motståndet var starkt även om argumenten
hade skiftande karaktär. Vissa ville prioritera
landsändar som var mer vanlottade på järnvägar,

andra betvivlade affärens lönsamhet, ytterligare
andra menade tvärtom att det var orättfärdigt att
låta staten gå in och tjäna pengar sedan privata
krafter kratsat kastanjerna ur elden. Sådana röster
höjdes inte minst från de kommuner och landsting som hade satsat stora belopp och nu gladde
sej åt de årligen inströmmande vinstmedlen. Förslaget fälldes också för denna gång.
Regeringen återkom emellertid följande år
med en proposition som även innefattade förvärv
av LEJ och MBJ. Nu gick det vägen, trots att priset hade stigit till cirka 24 miljoner kr. Andra
kammaren sade visserligen nej men i en gemensam votering blev rösterna 203 mot 159.
Det juridiska instrumentet för ett statsförvärv
var den klausul om inlösen utan tidsgräns och till
enbart banans värde som hade börjat infogas i
koncessionerna från 1882 och sålunda gällde för
fyra av Västkustbanorna. Beträffande LEJ hade
rätten till inlösen löpt ut, men eftersom den var
olönsam för ägarna var de inte ovilliga att avyttra
banan för ett billigt pris. Som en påtryckning
projekterade dock SJ en ny linje mellan Kattarp
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Mjölk var uinge ett inte oviktigt godss/,agfor järnvägen, och Hal/,and var mejeriernas /,andskap framfor
andra. Sma/,a och därmed riskab/,a mel/,anp/,attformar var vanliga. Bilden togs i Askfoster.
Aven om Västkustbanans nitade stålviadukt var det primära motivet for den dokumenterande fotografen,
gissar man att han inväntade spårvagn-en (på linje 3 mot Härryda) for att fa lite liv i bilden. I bakgrunden skansen Lejonet.
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och Billesholm varigenom LEJ-sträckan skulle
kunna kringgås.
Till inlösenkostnaden kom cirka 3,5 miljoner
kr för att höja och enhetliggöra banornas standard. Det handlade inte minst om rälsbyte i förekommande fall och förstärkning av broar. De två
nordliga banorna fördes till SJ andra distrikt, de
tre sydliga det tredje distriktet (något som försvårar arkivforskningen om den samlade Västkustbanan).
Trevande nationaliseringar
1896 års förvärv av Västkustbanan förblev det
största förstatligandet under drygt två decennier.
Sedan köpte staten två sammanlagt längre järnvägar av liknande skäl, för att bilda en sammanhängande bana genom flera provinser. Det handlade om järnvägarna Mora-Vänern och OrsaHärjeådalen som skulle ingå i Inlandsbanan.
OHJ var emellertid en förlustbana, och det
var främst ett antal sådana som SJ-nätet under
mellankrigstiden utvidgades med. Bilism och
vacklande konjunkturer riktade efter första
världskriget hårda slag mot järnvägarnas ekonomi. När statslån trots uppskov inte kunde betalas framtvingades ett ställningstagande. Vanligt
var att skulderna skrevs ner mer eller mindre radikalt eller att staten medverkade till fusion med
en ekonomiskt starkare grannbana, men ibland
var ett regelrätt statsövertagande enda sättet att
förhindra nerläggning. Två sådana fall i anslutning till Västkustbanan var LandskronaKävlinge-Sjöbo järnväg och Kävlinge-Barsebäcks järnväg som förstatligades 1926 respektive
1927 (KjBJ hade för övrigt inga statslån). Ett
tredje exempel var Varberg-Ätrans järnväg som
staten fick överta efter konkurs 1932 (till 1936
trafikerades den emellertid av HNJ). Ett fjärde
fall var den nedan nämnda järnvägen HöganäsMölle.
När Markaryd-Veinge järnväg hamnade i svårigheter 1928 fanns visserligen en fusion med
Hässleholm-Markaryds järnväg som alternativ
men riksdagen beslöt att nationalisera båda, vilket därmed inte var en renodlad räddningsaktion
utan en offensiv insats för att rationalisera SJ-nätet och utvidga Västkustbanefamiljen.

Det fanns alltså ingen rak linje i statens förhållningssätt till privatbanorna. Ett antal utredningar om rationalisering av järnvägsstrukturen
gjordes från både statligt och privat håll. Bland de
förra märks Norrmans utredning från 1923 och
Flodins från 1925. Båda förespråkade fusioner.
Norrman delade in privatnätet i tolv grupper
som var baserade på geografi och spårvidd. I anslutning till Västkustbanan skulle Skånebanorna
upp till Veinge bilda en grupp och "Västra Sydsveriges" normalspårsbanor en annan grupp norr
därom (Falkenbergs järnväg fick vara med trots
sin avvikande spårvidd), skilda åt genom 1067
mm-banan Halmstad-Bolmen. Flodin trodde
på en mer flexibel gruppering. "Järnvägsfusionssakkunnigas" utredning från 1932 koncentrerade sej på Skåne och skisserade en tredelning alternativt en total sammanslagning av privatnätet,
men bedömde möjligheterna små att förverkliga
detta på frivillig väg. Inte minst var rivaliteten
mellan städerna med deras fortsatt stora inflytande i järnvägsbolagen fortsatt stark. I stället förordade utredningen ett partiellt förstatligande.
Vad vi emellertid fick var ett närmast totalt
förstatligande efter ett riksdagsbeslut 1939 och
på förslag från en utredning som tillsatts tre år
tidigare. En viktig politisk förutsättning var att
det nu rådde vänstermajoritet i riksdagen, och att
det fanns ett motstånd från vänstern över att staten bara skulle ta hand om de säkra förlustobjekten.
Det stora förstatligandet
För att ge en bild av den principiella nationaliseringens förlopp redogörs kort för privatjärnvägarna i anslutning till den ursprungliga Västkustbanan:
• Bergslagernas järnvägar, det största privata järnvägsnätet, förstatligades först 1947 och efter betydande motstånd från majoritetsägaren, Göteborgs stad. BJ var nämligen lönsam.
• Västergötland-Göteborgs järnvägar, blev
nationaliserad ännu senare, 1948. Att nationaliseringen delades upp på ett antal år berodde på
att förhandlingarna tog olika lång tid men också
på önskan att sprida belastningen på statskassan.
• Göteborg-Särö järnväg var en bad- och förorts93

Också sidobanan till Höganäs skulle elektrifieras. I hamnen fanns ett rätt komplicerat nät av treskensspår
när 760 mm-banan från Höganäsverken anslöt.
bana av enbart lokalt intresse som SJ gärna avstod
från.
• Göteborg-Borås-Alvesta järnvägar riskerade
att tappa inkomster när Kalmarbanorna förstatligades. 1930 hade nämligen samtrafikbestämmelserna ändrats till förmån för den "egna
vägen'' även om denna blev längre, och godset
Kalmar-Göteborg skulle därför inte längre gå via
Borås. Som i andra fall uppgjordes ett förslag till
överlåtelsepris grundat på det ekonomiska resultatet under 1930-talet, men i sista hand var
denna uppgörelse liksom andra en förhandlingsfråga.
• Varberg-Borås-Herrljunga järnväg skulle
också komma i kläm om grannbanorna förstatligades - man riskerade en dominoeffekt. A andra sidan var banan ovanligt välskött och lönsam,
och aktierna betalades ett gott stycke över pari.
• Falkenbergs järnväg var däremot allt annat än
lönsam. Det hjälpte inte att man slapp alla
kapitalkostnader, själva driften gick med förlust,
och bolaget hade ett par gånger anhållit om statsövertagande. Personalen fortsatte i SJ tjänst och
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vann ekonomiskt på den nya arbetsgivaren.
Detta var regel även om särlösningar kunde behövas för de högsta cheferna.
• Halmstad-Nässjö järnvägar var ett ovanligt
lönsamt bolag och aktierna övertogs till dubbel
nominell kurs. Det var bara själva järnvägsrörelsen som avyttrades medan bolaget bestod
med en del av sina sidoverksamheter.
• Halmstad-Bolmens järnväg låg helt omgiven
av statliga banor när den nationaliserades 1947.
Smalspårsbanorna kom generellt efter de
normalspåriga om inte särskilda skäl förelåg.
• Ängelholm-Klippans järnväg drevs som kommunal förvaltning av Ängelholms stad. SJ ville
inte ha den olönsamma banan med dess enbart
lokala intresse, men fick 1940 överta trafiken tillsammans med den tidigare trafikutövaren HHJ.
• Helsingborg-Hässleholms järnvägar hade åter
blivit ett lönsamt bolag efter besvärliga år, men
inför utsikterna att L&HJ skulle överta en stor
del av trafiken från SJ-nätet till Helsingborg ansökte det på egen hand om förstatligande. HHJ
införlivades dock inte genast med SJ utan drevs -

tillsammans med fyra andra banor, 1938-1940
som statliga bolag.
• Skåne-Smålands järnväg hade alltid gått dåligt
och överlåtelsepriset blev därefter. Huvudintressent var Helsingborgs stad som i egenskap
av aktieägare, borgenär och direkt långivare förlorade närmare sju miljoner kr.
• Landskrona & Helsingborgs järnvägar var ett
komplicerat fall på grund av det sedan starten rådande och i koncessionen inskrivna dubbelägandet. SJ fick föra separata förhandlingar med intressenterna i Helsingborg och Landskrona. De
senares bolag var det lönsammaste och kostade
mest.
• Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg riskerade också att hamna i kläm när omgivande linjer
nationaliserades och var positiv till ett statsövertagande, trots aktierna bara betalades till
cirka en tredjedel av pari.
• Bjärred-Lund-Harlösa järnväg var helkommunal och förlustbringande liksom EKJ och ratades likaså av staten. Resultatet blev nedläggning.
• Malmö järnvägar var en förvaltning med fyra
ingående banor, varav två i Malmö stod i omedelbar eller medelbar förbindelse förbindelse
med Västkustbanan. Malmö-Simrishamns järnväg ville SJ snabbt införliva för att därmed slippa
sex övergångsstationer med deras kostsamma administration. Tillgångar och skulder balanserade
någotsånär varför aktieägarna inte fick någon
större kompensation. Malmö-Trelleborgs aktier
inlöstes till cirka en tredjedel av pari.
• Malmö-Genarps järnväg låg på dödsbädden
(fast räddades för en tid av världskriget) och var
inte aktuell för statsövertagande. Ett par år blev
dock SJ förvaltare genom det statliga bolaget
LLTJ.
• Malmö-Limhamns järnväg var inte heller aktuell, men därför att den föll under principen om
undantag för banor med stark anknytning till ett

ensamt industriföretag, i MLJ-fallet Skånska Cement.
Liksom efter 1890-talets övertagande av
västkustbanorna fick SJ kostnader för att rusta
upp de förvärvade banorna till en viss enhetlig
standard när det gällde bland annat säkerhet,
men utgångsläget var ojämnare och ambitionerna mer begränsade nu.
Statligt och privat på spåren ...

Ar 1910 blev Västkustbanans "sidospår" ÅstorpHöganäs förlängt till badorten Mölle genom
Höganäs-Mölle järnväg, som från starten trafikerades av SJ. 18 HMöJ hade som så många andra
privatbanor ekonomiska svårigheter och prövade
1913-14 att köra i egen regi, men SJ återkom
som inhyrd operatör 1915 tills banan införlivades 1920.
Att SJ under olika arrangemang trafikerat
främmande spår är inget ovanligt. Två andra exempel från Västkustbanans skånska "sidospårsnät" är Ekeby-Skromberga och Säby-Säbyholm.
Det förra var ett godsspår vars trafikering SJ fick
överta från Landskrona-Ängelholms järnväg, 19
det senare en rätt kort historia under Säbyholms
sockerbruks sista tid. Dessförinnan hade den
korta, koncessionerade banan skött trafiken i
egen regi.
Motsatsen, att bolagståg gick på SJ-spår, förekom mellan Göteborg och Almedal tills Göteborg-Borås järnväg förstatligades 1940. Arrangemanget hade ärvts från privatbanetiden.
... och på stationerna
Ett argument i riksdagsdebatterna mot Västkustbanans förstatligande var att SJ skulle tvingas använda ett antal privata stationer: från norr Göteborg B:s, Varberg, Halmstad, Åstorp och
Teckomatorp. Regeln var att den äldsta banan
skötte stationstjänsten och fick bidrag till detta,
liksom till utvidgningar, från senare tillkomna.

18. Att banägare och operatör inte är identiska är alltså inget nytt fenomen. (Se för övrigt i KHJ-krönikan hur KöpingHults järnväg inledningsvis skötte trafiken åt SJ mellan Örebro och Hallsberg.)
19. December 1921-hösten 1922 förekom även en blygsam persontrafik på banan till Skromberga. Bakgrunden var en
tidsbegränsad kris på bruket där, och med tåget kunde arbetare pendla till jobb i Billesholm. Åtminstone teoretiskt
kunde även andra resenärer utnyttja tåget. Det krävdes en omfattande skriftväxling för att ra trafiken till stånd, ett mått
på det regelverk som hade hunnit växa upp inom SJ och hos kontrollmyndigheterna.
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Den gällde såväl mellan privata banor inbördes
som mellan stadiga och privata. Statsbanan var i
regel äldst på orten, så situationen på Västkustbanan var ovan för SJ. I gengäld fick SJ ta emot
privatbanor i Flädie, Kävlinge, Ängelholm,
Höganäs, Veinge, Falkenberg och Almedal.
Att Bergslagsbanans och inte statsbanans station i Göteborg blev utgångspunkt för Göteborg-Hallands järnväg och därefter för den statliga Västkustbanan var naturligt på grund av de
gemensamma ägarintressena och med tanke på
den genomgående trafiken från Norge. Den situationen bestod till 1930. Efter ett mycket långt
utredningsarbete nåddes till slut en paketlösning
mellan SJ, privatbanor och kommun, där man
uppgav de vidlyftiga planerna på en gemensam
genomgångsstation och i stället samlade godstrafiken till EJ-stationen och persontrafiken till
SJ station. 20
Minst lika komplicerat av både topografiska
och historiska skäl var läget i Helsingborg, och
där kom inte lösningen förrän 1991. Då öppnades "Nya Knutpunkten'' eller nya Helsingborg
C, som ersatte både den gamla stationen med
samma namn och färjestationen, "provisoriet"
från 1890-talet. Genom en tågtunnel under centrala stadskvarter slapp man "tåget i gatan'',
förbindelsespåret i ytläge på vilket en gående
järnvägsman med röd flagga hade lotsat fram tågen mellan stationerna på 1800-talsmaner. Resecentrum och intermodalitet var tidens lösning,
och tåg, bussar och Danmarksfärjor förenades i
en magnifik anläggning. När den stod klar hade
luften gått ur högkonjunkturen och kommunen,
den största finansiären, drabbades ekonomiskt.
Samfinansiering mellan SJ, kommun och eventuellt andra intressenter har blivit regel vid upprustningen av stationer till resecentra.
Foton från Lunds station på 1930-talet visar
de separata biljettluckorna för SJ och Lund-Trelleborg-Landskrona järnväg. I dagens Helsingborg råder i princip motsvarande system mellan
SJ och regiontrafiken, som svarar för lokaltågen,

även om luckorna har ersatts av diskar. I Lund
har Skånetrafiken en avskild expedition i stationshuset, för övrigt med längre öppettider än
SJ. Alltfler biljetter säljs dock via automat och på
Lund C fanns ett slag fyra olika sådana: för respektive SJ, Sydvästen, Skånetrafiken och Kustpilen mot Karlskrona. På Göteborg C såldes
Sydvästens biljetter av Avadå resebyrå som fortfarande servar Tågkompaniets Norrlandståg. En
sådan splittring är varken rationell eller "kundvänlig".
Andra statliga dimensioner
Militärstrategiska aspekter spelade en betydande
roll i diskussionerna under det svenska järnvägsnätets uppbyggnad. De påverkade statsbanors
sträckning och underlättade vissa privatbanors
möjligheter till statsbidrag. I västkustbanornas
fall förekom knappast några sådana argument.
Däremot föll de under koncessionsvillkor som
generalstaben hade föreskrivit sedan 1876. MBJ
f°ar vara exempel. Banan skulle snabbt kunna utrustas för en kapacitet av 16 tåg per dygn vilket
ställde krav på maximiavstånd mellan "militärmötesstationer". Sådana var förberedda i
Lomma, Kävlinge, Teckomatorp och Axelvold,
vilket föranledde en terrassering av den senare
lilla stationens bangård som annars inte varit aktuell. Permanenta vattenstationer fanns i
Kävlinge och Teckomatorp och kunde lätt anbringas vid Höje å norr om Lomma.
Posten var en annan stadig verksamhet som
tidigt integrerades med järnvägen när det gällde
både transport, med sortering i särskilda postkupeer (obligatoriskt), och expeditioner (frivilligt
men allmänt förekommande). På västkustbanorna förenades till en början på alla stationer
utom de största järnvägssysslor med postgöromål. Banden bröts när endera eller båda
verksamheterna växte men bestod i något fall in
på 1960-talet. Fram till 1909 betalades postens
ersättning direkt till stationsföreståndarna, därefter via järnvägsbolagen.

20. Tanken på en genomgångsscacion i Göteborg är inre död ännu, fast numera handlar det om en tunnel söderut från
Göteborg C. Inre minst lokalrågen skulle få en rationellare drift med ett sådant arrangemang.
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Vändskivan utanfor lokstallet i korsvirke vid den trånga bangården på Hälsingborgs (dåtida stavning)
Färjestation. Loket till vänster är S 947
I Lomma fanns hela fyra tegelbruk med egna lokbanor. Sedermera fusionerades tre av bruken och deras
600 mm-nät kopplades samman. Vid Lomma lastplats, anlagd 1894 och be/;J,gen norr om stationen,
skedde omlastning till normalspår. Något är emellertid onormalt: eternitfabriken i Lomma hade egen
lastplats och 450 mm-spår, men det är uppenbarligen eternitprodukter som lastas. Märk nivåskillnaden
mellan spåren.
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Bilden fån Skottorp valdes for den magnifika reklamfasadens skull I bakgrunden Hallandsåsen som har
vållat dagens järnvägsbyggare så stora bekymmer.
Flera stater
Ännu för tio år sen kunde man sommartid en
gång i veckan resa från Kinna till Kina med bara
två tågbyten. Man klev på tåg 1875 i Kinna
13.28 och äntrade efter knappt två timmars uppehåll i Varberg tåg 385, innehållande en rysk
sovvagn som pendlade mellan Oslo och Moskva.
På den senare orten skiftade man från Vitryska
till Jaroslavstationen och var sex dagar senare i
Beijing.
Denna kuriositet ger anledning att påminna
om att Västkustbanan har varit och är en internationell transportled där det funnits intressen från
flera stater. Västkustbanans tidtabeller har behandlats på årliga europeiska tidtabellskonferenser. Den sovjetiska järnvägsförvaltningens vagnar
var förstås statliga. Alltsedan öppnandet av
färjeförbindelsen Helsingborg-Helsingör 1892
har det kommit in utländska godsvagnar på det
svenska normalspårsnätet, de flesta från statsägda
järnvägsförvaltningar. Personvagnarna har inte
varit lika många och mest handlat om norska,
men det förekom tyska direktvagnar till Mölle
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under badortens storhetstid och senare somnattåg på Göteborg och Oslo. Den tyska permittenttrafiken till och från Norge under andra
världskriget, då en tysk förbindelseofficer var stationerad på Helsingborg F, är en särskild historia.
Utländsk dragkraft på Västkustbanan har varit
ovanligare, men under en tidtabellsperiod gick
norska motorvagnståg hela vägen till Malmö.
El och annan modernisering
Västkustbanan, eller rättare sagt större delen av
Västkustbanesystemet, elektrifierades 19331937. Vid Flädie korsades den lilla privatbanan
Bjärred-Lund-Harlösa som på detta avsnitt
hade haft eldrift sedan 1916. BLHJ gick uselt.
Ensamma ägaren Lunds stad ville att staten skulle
ta över men SJ vägrade som berättats. Som ett
litet stöd fick dock BLHJ köpa SJ-ström vilket
förbilligade driften något. Denna ström hade
producerats av Sydkraft, ett bolag som primärt
ägdes av ett antal sydsvenska städer.
År 1936 planerades en ovanlig samverkan
mellan SJ och en större enskild järnväg. Lands-

Moträler på lastspår i Eldsberga. På de sydhal/,ändska stationerna lastades sockerbetor som skulle till
bruket i Genevad Eldsberga är numera forening mel/,an den egentliga Västkustbanan och linjen mot
Hässleholm.
krona & Helsingborgs järnvägar skulle elektrifieras men inte skaffa lok utan låta SJ stå för dragkraften. Det primära SJ-intresset var att åstadkomma en snabbare sowagnstrafik till Helsingborg. Tekniska förberedelser gjordes men frågan
föll.
Redan på 1920-talet påbörjades omläggningar för att avhjälpa de gamla privatbanornas
bristande linjestandard. Viktigast var en ny
ingångslinje i Falkenberg med tillhörande bro
över Ätran, som åstadkoms med kommunal ekonomisk medverkan.
Västkustbanans fjärrblockering började byggas ut i mitten av 1960-talet - SJ prioriterade de
hårdast trafikerade enkelspårslinjerna där
fjärrstyrningen höjde kapaciteten och gjorde
störst nytta. Det gjorde många tågklarerare arbetslösa och blev ett motiv för att dra in
småstationer och lokal persontrafik, vilket för
större delen av sträckan skedde i maj 1972.
Utbyggnad till dubbelspår torde ha planerats
åtminstone från förstatligandet. Lund-Bjärreds
järnväg tvingades bekosta en port med plats för
två spår när den byggdes över Västkustbanan

1901, trots att det ännu bara ligger ett spår på
den sträckan. Och det planeras inga fler där eftersom huvudtrafiken numera går Kävlinge-Lund.
På det avsnittet började SJ köpa in mark för ett
andra spår redan på 1940-talet, kort efter förstatligandet. Men bortsett från vid infarten till Göteborg hände inget på länge. Först på 1980-talet
kommer en systematisk utbyggnad till dubbelspår igång och f'ar fart under nästa decennium.
En ny Västkustbana - så småningom
Järnvägens internationella renässans (ett begrepp
att använda med förbehåll) nådde Sverige. Befintliga banor började rustas upp, några andra
nybyggdes. Västkustbanan f'ar åtminstone delvis
föras till den senare kategorin. Ett antal stora
linjeomläggningar gjordes och många små. Det
skulle bli dubbelspår på hela sträckan utom några
mil i norra Skåne där det fanns en parallellväg för
godstågen. Standarden skulle förbättras radikalt
och restiderna i princip halveras.
Ny/ ombyggnaden har emellertid starkt försenats och orsakerna är flera. Mest uppmärksammat är det tills vidare stoppade tunnelbygget ge-
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nom Hallandsåsen på grund av geologiska och
därmed sammanhängande miljömässiga svårigheter. Banverkets nybyggnadsanslag har generellt
minskat. Ett historiskt nytt element är motståndet från lokala opinioner som har försenat och
fördyrat processen, både direkt genom överklagan till myndigheter och indirekt genom påverkan av kommunerna som beslutar om
detaljplaneändringar. I Kungsbacka och Lund
hindras för närvarande fullbordandet av
dubbelspårssträckor genom obstruktion, i Falkenberg ska järnvägen gå utanför staden och i
Varberg har valet stått mellan detta och en dyr
tunnel.
Den 1 juli 1988 klövs Statens järnvägar i
trafikoperatören SJ och infrastrukturhållaren
Banverket som efterhand övertog fler uppgifter.
Bannätet indelades i stombanor och länsjärnvägar. Västkustbanan är en stombana och på
sådana kan olönsam persontrafik fä statliga bidrag. Från 1993 sker den upphandlingen i konkurrens.
Västkustbanans interregionala persontrafik
hade länge gått med förlust, men när SJ i slutet av
1990-talet begärde bidrag vanns entreprenaden
överraskande av Sydvästen AB, ett "privat" konsortium där den franska statsjärnvägen SNCF
var hälftenägare via dotterbolaget GTI. Motdraget från SJ blev att förklara sej villigt att trafikera
utan bidrag efter den ettåriga kontraktsperiodens
utgång, vilket man automatiskt hade rätt till enligt gällande bestämmelser. Inför sådana utsikter,
efter uppmärksammade inkörningsproblem och
med löpande förluster i driften valde Sydvästen
att kasta in handduken. 21
Nytt regionalt engagemang
SJ började tidigt bedriva förortstrafik kring de
största städerna, delvis med speciell rullande materiel. Så småningom blev även den olönsam vilket krävde ett kommunalt ekonomiskt engagemang, för det fanns inget annat rationellt system

för att ta hand om de största pendlarströmmarna.
Först ut var Stockholm från 1967 medan lokaltrafiken Göteborg-Alingsås kommunaliserades
1980.
Till Västkustbanan kom fenomenet 1979.
Malmöhus län var indelat i ett par kommunalförbund, störst bland dem det sydvästra, SSK,
som bland annat omfattade Malmö och Lund.
Det protesterade med viss framgång mot de inskränkningar i lokaltrafiken som SJ aviserade
1977, men hoten blev snart allvarligare. SSK
önskade stimulera kollektivtrafiken med nya,
subventionerade månadskort men SJ ville ersätta
de slitna X7-tågen med buss (SJ var genom ett
dotterbolag ledande bussoperatör i området). En
betydande opinion och engagerade kommunalpolitiker ville emellertid behålla tågen, och efter
hårda förhandlingar med SJ-ledningen nåddes
en uppgörelse på hösten 1978.
Den innebar att SSK:s månadskort från och
med följande år skulle gälla på lokal- och
regionaltåg inom kommunalförbundets område,
vilket i praktiken kom att innebära linjerna
Malmö-Eslöv, Malmö-Svedala, Lund-Kävlinge
och Malmö-Lomma-Kävlinge, sistnämnda
alltså en ursprunglig Västkustbanesträcka. 22 SJ
svarade för tidtabellen men utifrån lokala önskemål, medan SSK skulle stå för försäljning och biljettkontroll. Viktigare var dock att SSK åtog sej
att investera i nya hållplatser och bekosta fem nya
XI-tåg (en typ som redan användes i Stockholm)
för de elektrifierade sträckorna - fyra tågsätt för
den ordinarie trafiken och ett i reserv. Framsynt
var att en högre inredningsstandard specificerades vilket föranledde ett nytt littera, Xl 0.
Trafikeringsavtalet löpte på 25 år, en lång tid om
man ser till de avtal som senare har tecknats mellan länstrafikbolag och operatörer, för att inte tala
om Sydvästens ettåriga avtal.
Pendlingsfälten avviker inte sällan från den
administrativa indelningen, och det nordvästra
kommunalförbundet, NSK, insåg snart att det

21. Sydvästen accepterade inte SJ årskort på sina tåg och därmed drabbades innehavarna, även om SJ erbjöd partiellt
återköp. Genom att åka via Alvesta kunde emellertid resenärer från Malmö/Lund till Göteborg välja det "statliga
alternativet" med som minst endast 23 minuters tidsförlust. För lågprisresenärer med "röd reslust" -biljett var den
omvägen billigare. Jag vet exempel på resenärer ur båda kategorierna som upptäckte och utnyttjade den möjligheten.
22. Eslövs kommun tillhörde inte SSK men omfattades från början av överenskommelsen.
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Cyklister och fotgängare inväntar passagen av ett B-lokdraget tåg. Före 1985 års linjeomläggrzingfanns
ett stort antal besvärande plankorsningar på Västkustbanans norra utfart här i Halmstad.
behövde haka på med ett liknande avtal och tre
XI 0-or för trafiken till Helsingborg och Landskrona.
Även innan de nya tågen (pågatåg kallade,
namngivna efter kända skåningar och med tydlig
regional identitet även i övrigt) levererats blev
månadskorten en succe med stor resandeökning,
och SSK/NSK fann snart att ytterligare sex tågsätt skulle behövas. Man upptäckte också att det
skulle bli betydligt billigare, över 20 miljoner kr,
att egenfinansiera dem än att skaffa dem genom
SJ. Begripligt nog var det först efter nya förhandlingar och regeringsdirektiv som SJ gick med på
detta. Kommunförbunden hade inga egna
pengar utan de berörda primärkommunerna
borgade proportionsvis för banklånen - ett
mönster från privatbanornas tid återkom alltså.
I maj 1990 övergick huvudmannaskapet för
pågatågstrafiken från SSK/NSK till Länstrafiken
Malmöhus, som 1999 sammanslogs med sin
motsvarighet i Kristianstad i och med att de båda
Skånelänen gick samman. Systemet har fortsatt

att växa när det gäller både trafikerade linjer och
antal fordon. En detalj med nyare motorvagnar
var att de inte ägdes utan leasades från den formella ägaren, ett USA-bolag. De skånska skattebetalarna vann på de amerikanska skattebetalarnas bekostnad. På "västkustbaneträdets" grenar kör nu pågatåg även Helsingborg-Ängelholm och Helsingborg-Åstorp. 23
På Västkustbanans nordligaste del övertog
Göteborgsregionens Lokaltrafik AB (från 1999
uppgånget i Västtrafik AB) i augusti 1990 lokaltrafiken Göteborg-Kungsbacka med egna
motorvagnar. SJ fortsatte dock som entreprenör.
Också här anlades nya hållplatser, mest
spektakulärt den underjordiska Liseberg som
öppnades i april 1993.
I alla län finns nu länstrafikbolag. De flesta av
dem är engagerade i tågtrafik även om formerna
växlar. Därmed har den regionala nivån gjort en
kraftfull ekonomisk comeback i järnvägssektorn,
för i samtliga fall behövs betydande tillskott från
landstingsbudgeten. Ett hot är reduktionen av

23. Även sträckorna Malmö-Lomma-Kävlinge och Eslöv-Teckomatorp-Åstorp har tidvis haft lokalt annonserad
pågatågstrafik vid arbeten på de ordinarie linjerna.
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Ett E-lok väx/,ar i Laholm.

återstående stadiga övergångsanslag till driften,
som i Västkustbanans närhet främst skulle
drabba linjen Varberg-Borås.
Nu och framöver
Sammanfattningsvis kan läget på Västkustbanan
i skrivande stund (juli 2000) tecknas så här:
• Nätet ägs i sin helhet av staten genom Banverket. Dubbelspårsutbyggnaden ligger flera år
efter tidsplanen. Värst har man kört fast i
Hallandsåsen där beslut om fortsatt eller avbrutet
tunnelbygge väntas tidigast i höst.
• Godstrafiken sköts av SJ. Andra godsoperatörer
har ännu inte gett sej in på Västkustbanan vilket
de haft möjlighet till sedan 1 juli 1996, en möjlighet som har utnyttjats på andra håll i landet.
Eldsberga-Hässleholm, Åstorp-Teckomatorp
och Kävlinge-Arlöv är rena godssträckor. I gengäld går inga godståg Ängelholm-Ramlösa och
Kävlinge-Lund.
• De genomgående persontågen mellan Skåne
och Göteborg körs också av SJ, som f'ar ersättning av länstrafikbolagen för att transportera resenärer med deras månadskort. I nattågen, som
fortsätter till Oslo, finns det vagnar från norska
statens NSB. SJ f'ar ett stadigt bidrag av okänd
storlek för att sköta denna förlustbringande trafik
året ut.
• I Skåne och mellan Göteborg och Kungsbacka
sköter SJ lokaltrafiken som entreprenör åt respektive regiontrafikbolag.
• På den korta Västkustbanesträckan Halmstad
C-Täppet kör BSM Järnväg AB, ägt av BK Tåg
102

AB, persontågen åt länstrafikbolagen i Hallands och Jönköpings
län.
Några förändringar är kända vad
beträffar de närmaste åren. När tillräckligt med tågsätt har levererats
kommer Skånetrafiken, med SJ som
operatör, att förlänga vissa turer med
Öresundståg (X31) upp till Helsingborg på den nya linjen förbi Landskrona. Om återupptagen persontrafik Arlöv-Kävlinge och Teckoma-torp-Åstorp
finns principbeslut men Citytunneln i Malmö
sinkar den till åtminstone 2007. Och SJ och
NSB har bildat det gemensamma bolaget Lim:
för trafiken Oslo-Stockholm och Oslo-Köpenhamn. Det talas för Väst-kustbanans del om
snabbtågstrafik som bara skulle serva de största
städerna, vilket skulle betyda Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund och Malmö, och Lim:
tror att den blir lönsam, utan statsbidrag.
Det betvivlas av de tre länstrafikbolagen på
sträckan, som menar att den stora resandepotentialen finns i den regionala trafiken och gemensamt har ansökt om att sköta den. Det ifrågasätts också av konsulten Karl-Axel Björkdahl,
som på Rikstrafikens uppdrag snabbutrett västkusttrafiken efter Sydvästens fallissemang. Han
tecknar en mörk bild: tågresandet på västkusten
har minskat dramatiskt under det senaste decenniet och operatörerna har gjort stora förluster.
Motorväg har byggts ut på hela sträckan och den
avreglerade busstrafiken är lika snabb som tågen,
eftersom dubbelspårsutbyggnaden går så långsamt och inte ens alla färdigställda delsträckor
används fullt ut. Möjligen ser han en lösning i en
kombination av lågprissatsning och snabbare tåg
som dessutom är bättre utnyttjade.
Beslut har fattats om att bolagisera SJ. Ett av
syftena är att fä in privat kapital. Lyckas det f'ar vi
in ännu ett privat och därmed blandekonomiskt
inslag i tågtrafiken på västkusten. Och andra
operatörer hör nog av sej omsider även om
Sydvästens erfarenheter tills vidare avskräcker.
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Bengt Spade

Järnvägsbroarna över Öre älv
På sin slingriga och ensliga färd upp genom landet korsar stambanan mellan Stockholm och Boden en stor mängd vattendrag. Här möter alla de
stora älvarna från Dalälven till Luleälven och här
finns också de flesta av landets större järnvägsbroar. Den kanske mäktigaste broplatsen av dem
alla bjuder dock inte någon av de stora fjällälvarna på utan snarare den obetydligare skogsälven Öre älv. Över denna förs banan på en hög
och lång bro i ett storslaget landskap några kilometer norr om Nyåker i södra delen av Västerbottens län. Men det är inte bara bron och landskapet som f°angar intresset, här möter betraktaren inte mindre än tre generationer järnvägsbroar, tagna i bruk 1891, 1919 och 1994. Dessa
tre broar speglar på ett utmärkt sätt järnvägarnas
ständiga behov av ökade axellaster och hastigheter liksom broteknikens utveckling under en
hundraårsperiod.

Staten bygger stambanor i Norrland
För mer än hundratjugo år sedan hade byggandet
av de viktigaste järnvägarna kulminerat i landets

södra och mellersta delar. Järnvägarna fyllde en
viktig funktion i det begynnande industrisamhället och hade också blivit en god affär för
staten samt i många fall för kommuner, företag
och privatpersoner. I norra Sverige tvekade man
däremot ganska länge med att bygga järnvägslinjer för allmän trafik Norr om Gävle hade därför
endast några korta privatbanor av lokal karaktär
byggts från inlandet ner till hamnar vid Bottenhavet. Eftersom Norrland var glest befolkat och
avstånden stora menade man att de väldiga investeringar som järnvägsbyggandet krävde inte
skulle ge samma goda avkastning här som i södra
Sverige. Till detta kom även att det av militärstrategiska skäl fanns en rädsla för att bygga järnvägar
i norr, arvfienden Ryssland fanns ju fram till
1917 på andra sidan Bottenhavet och Bottenviken. Vid en invasion förmodade man att fienden skulle utnyttja järnvägar genom Norrland
för att snabbt ta sig mot önskade mål.
Så småningom insåg man från statsmakternas
sida att landet borde ha järnvägsförbindelser även
i Norrland. Den tilltagande industrialiseringen

Tre generationer järnvägsbroar över Öre älv. Längst
bort den luftiga fackverksbron ftån 1891, därefter
1919 års kraft.falla
bågbro av betong och
närmast 1994 års
eleganta balkbro. Foto BS
1997-09-10.
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utmed Norrlandskusten var naturligtvis en ekonomiskt pådrivande faktor men en järnväg genom landsdelen motiverades nu också av sociala
och kulturella skäl. Därför bestämde man sig för
att staten skulle bygga ett system av stambanor
från Stockholm och upp genom Norrland till
Boden. Där skulle systemet ansluta till Malmbanan och en planerad fästning. Bansträckningarna
kom emellertid inte att gå utmed kusten. Av militära och sociala skäl drogs de istället inne i
landet på ett avstånd av mellan tre och elva mil
från kusten, ett förhållande som i många avseenden senare skulle visa sig vara olyckligt. Från
Stockholm drogs bansystemet sålunda norrut
med Norra stambanan som gick över Uppsala
och Krylbo (Avesta) till Storvik, Stambanan genom Norr/,and mellan Storvik och Ånge samt
Stambanan genom övre Norr/,and mellan (Ånge-)
Bräcke och Boden. Storvik nådde man 1875,
Ånge 1881, Vännäs 1891 och Boden 1894. För
att komma i förbindelse med de viktiga norrländska kuststäderna byggdes kustbanor ner till
dessa. I dag kallas stambanesystemet mellan
Stockholm och Boden kort och gott för Norra
stambanan.

ådalar för att dra banan i dessa. De vattendrag
som korsas här rinner nämligen mot öster medan
banan går mot norr. Detta gör att när väl ett vattendrag har korsats ska banan arbeta sig upp mot
vattendelaren till nästa vattendrag. Därefter ska
den söka sig ner till detta och korsa detta för att
genast sträva vidare upp mot nästa vattendelare.
De många, långa och branta stigningarna på den
aktuella sträckan är därför de besvärligaste på landets järnvägar. På flera ställen har banan
lutningen 1 meter per 60 meter bana (16,67 %0)
vilken är den kraftigaste som förekommer på
svenska huvudlinjer.
Bansträckningen där Norra stambanan korsar
Öre älv och dess älvdal är inte den besvärligaste
på Stambanan. Avsnittet är ganska kort men
brant och kurvrikt. Från Nyåker leds banan mot
norr i en lång krok med en en nedförsbacke mot
älven. Denna tväras över på en plats med höga
och branta strandbrinkar. Därefter stiger banan
omedelbart upp mot Tallberg och Högbränna.
Broplatsen är vald för att själva älvravinen här är
djup och smal, vilket gör att man dels har kunnat
utnyttja de höga strandbrinkarna, dels har fatt en
så kort brokonstruktion som möjligt.

Broplatsen vid Öre älv
Till skillnad från många andra järnvägssträckningar har man för Norra stambanans
sträcka mellan Ljusdal och Boden inte kunnat
utnyttja det starkt kuperade landskapets älv- och

Järnvägarna styr broutvecklingen
Med Norra stambanans linjesträckning över
Norrlands mäktiga älvar och stora åar krävdes
broar av helt andra slag än vad man var van vid
från landets övriga delar. Tiden var också mogen

En av /,andets äldsta
järnvägsbroar är Väs-tra
stambanans bro över Lidan
vid Snipebro. Bron som är
byggd medfem korta spann
av stenvalv togs i bruk
1857 I samband med
dubbelspårsarbeten
breddades bron 1951. Foto
BS 1992-07-05.
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för att konstruera och bygga broar med den
styrka och den längd som nu behövdes.
Brobyggnadskonsten hade nämligen utvecklats
snabbt sedan mitten av 1850-talet då man börjat
bygga järnvägar i Sverige, en utveckling som både
här och i de övriga industriländerna framför allt
styrts av just järnvägarnas behov.
Landets första järnvägsbroar hade byggts på
ett traditionellt sätt med vägbroarna som förebild. Den första generationen järnvägsbroar var
därför vanligtvis utförda med korta spann av träbjälkar eller stenvalv. Dessa ålderdomliga konstruktioner med alla sina begränsningar gjorde
att när ett hinder skulle överbryggas måste man
välja en plats där bron blev så kort och låg som
möjligt. Följden blev att man med lutningar och
kurvor ofta tvingades leda banorna ner eller fram
till lämpliga brolägen, förhållanden som lätt
gjorde att bandriften kom att störas av besvärliga
stigningar och tidskrävande omvägar.
Broar av stål
Järnvägstrafikens utveckling mot högre hastigheter och större axellaster kom snart att ställa nya
krav på bansträckornas lutningar, bärighet och
kurvradier. Detta förde i sin tur med sig att broarna behövde högre, längre och starkare spann än
vad sten- och trätekniken kunde erbjuda. Det
enda konstruktionsmaterial som då kunde
komma i fråga var det smidbara järnet eller stålet.* Detta var emellertid dyrt att framställa. De
snabbt framväxande järnvägarnas behov av smidesjärn och stål till lokomotiv, hjul, axlar, skenor
samt inte minst broar blev nu en av de tyngsta av
de faktorer som drev fram metoder för massproduktion av stål. Av särskild betydelse i sammanhanget blev de så kallade götstålsprocesserna,
Bessemer-, Thomas- och Siemens-Martinmetoderna, vilka utvecklades under 1850-, 60och 70-talen. Med dem kunde järnverken tillhandahålla stora mängder stål av hög kvalitet och
till låga priser.

Med götstålen fick brokonstruktörerna ett
byggmaterial som var lätt och starkt och som
kunde formas allt efter önskemål. Brobyggandet
kom därmed in i en ny fas och man börja excellera med konstruktioner som gav allt djärvare
brospann. Till att börja med byggdes stålbroarnas
bärverk huvudsakligen av valsade stålbalkar.
Dessa kunde emellertid bara användas för
mycket korta spann eftersom valsverken då inte
klarade av att valsa grova balkar. En kraftig och
lätt balk kunde emellertid erhållas med
plåtbalken, vilken byggdes upp av järnplåtar. Plåtarna bildade själva balklivet och skarvades ihop i
längsled. Balkens flänsar åstadkoms genom att
man fäste vinkeljärn upptill och nedtill. För att
livplåtarna inte skulle vika sig när de belastades
försågs de med vertikala avstyvningar av vinkeljärn. Alla delar i plåtbalken nitades samman och
frånsett livavstyvningarna påminde balken om
en hög, valsad järnbalk med I-profil. PMtbalkbrons bärverk åstadkoms av två eller flera parallella plåtbalkar och beroende på höjden över hindret placerades spåret med sliprar och skenor
ovanpå eller mellan balkarna. Den nitade plåtbalkbron lämpade sig för spännvidder upp mot
20 meter.
När längre hinder skulle överbryggas blev
även plåtbalken onödigt tung och otymplig. Då
utvecklade man istället en annan balktyp, fackverksbalken. Denna kan sägas vara en balk vars
liv inte är massivt utan istället är upplöst. De
drag- och tryckkrafter som balklivet utsätts för
styrs här in i ett system av vertikala och diagonala
livstänger som tillsammans med flänsarna leder
krafterna bort till brostöden. Med fackverksbalken fick man en stark och lätt och utseendemässigt luftig konstruktion och det är
med denna som brokonstruktörerna på allvar
kunde ta de allt djärvare sprången över hindren.
Fackverksbroar byggs inte gärna idag eftersom
de dels är ganska svåra att underhålla med alla
sina vinklar och vrår, dels verkar inskränkande på

* Smidbart järn är en äldre benämning på lågkolhaltigt stål. Med stål avsågs förr i tiden en härdbar legering av
järn och kol. Idag kallas alla järn-kollegeringar med en kolhalt som är mindre än 2 % för stål. Legeringar med
högre kolhalt kallas för gjutjärn eller tackjärn.
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En av hndets äldsta stålbroar är den tidigare järnvägsbron fån 1875 for Norra stambanans korsning
med Dalälven vid Krylbo. Den 205 meter Mnga bron har sidospann av pMtbalkstyp medan huvudspannet är en tidig variant av fackverk som kal/,as for gallerverk. Med 47,5 meters spännvidd var detta
ett av /,andets längsta brospann 1875. Bron ersattes redan 1916 av en ny bro och har därefter använts
som vägbro. Foto BS 1995-06-09.
bandriftens fria rum när fackverket är uppdraget
över farbanan. Undantag finns dock, t.ex. har de
många sidospannen till Öresundsbron bärbalkar
av fackverkstyp.
Betong i brobyggandet
Mot slutet av 1800-talet började ett annat
konstruktionsmaterial för broar att uppmärksammas. Den av många föraktade men som
byggmaterial så förträffiiga betongen gjorde på
nytt sin entre efter 1 500 års törnrosasömn. Betongen hade funnit vidsträckt användning redan
i det romerska riket där många stora och viktiga
anläggningar och byggnader hade uppförts av
betong. I betongen är cementet den viktiga
ingrediensen eftersom detta binder ihop själva
byggmaterialet som är sten och sand. Cementbruket har till skillnad från kalkbruket den speciella egenskapen att det kan hårdna och dessutom
behålla sin styrka under vatten. Just denna egen-

skap gör att cementbruket kallas för hydrauliskt
bruk.
Konsten att tillverka cement glömdes bort under medeltiden. I samband med stora franska
kanalarbeten under 1600-talet återvann man
dock kunskapen om att bereda ett hydrauliskt
bruk genom att blanda naturliga, vulkaniska material i kalkbruk som då fick hydrauliska egenskaper. Under första delen av 1800-talet tillägnade
man sig slutligen konsten att på industriell väg
tillverka cement.
Till skillnad mot stål och trä där man alltid
måste kämpa mot rost och röta trodde man i början av 1900-talet att betong hade näst intill evig
livslängd, den kallades därför ofta för konststen.
Så småningom visade emellertid betongkonstruktioner upp mer eller mindre allvarliga
skador. Sedan man lärt sig att tillreda och gjuta
betongen på rätt sätt förekommer det dock sällan
allvarliga betongskador.
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Betong har många goda egenskaper men
också en stor svaghet, den tål inte att utsättas för
några större dragkrafter (krafter som vill dra isär
konstruktionen). Däremot bjuder den ett utmärkt motstånd mot tryckkrafter (krafter som
vill trycka ihop konstruktionen). Detta gjorde att
när betong började användas som byggmaterial
kunde det bara ske i sådana konstruktioner som
påverkas av tryckkrafter.
Strax före sekelskiftet 1900 började man i
Sverige att använda betong i brobyggandet. En
ökande produktion av cement gjorde att betongkonstruktioner kunde konkurrera prismässigt
med stålet. Betongen har dessutom fördelen att
konstruktionen med enkla medel kan ges i stort
sett vilken form som helst. Med tanke på betongens hållfasthet lämpade den sig däremot till att
börja med endast för att bygga valv, vilket är den
enda brokonstruktion där dragkrafter kan undvikas. Flera valvbroar av betongbyggdes också i landet.
En önskan att även kunna använda betong i
konstruktioner som utsattes för dragkrafter ledde
så småningom till konsten att gjuta in järnstänger
på ett sådant sätt att dessa kunde ta upp
dragkrafterna i konstruktionen. Kunskap för att
beräkna en sådan armering var dock svår att nå.
Under första världskriget forcerades emellertid
framtagningen av beräkningsmetoder för den
stålarmerade betongen eftersom man behövde
spara både cement och stål i den materialknapphet som då rådde.
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För Stambanan KrylboFrövi (-Mjölby) ut_fordes
1900 två vägkorsningar
med betongvalvsbroar över
banan. Den ena går över
bangården i Skinnskatteberg och den andra, som
bilden visar, över östligaste
delen av Fagersta centrals
bangård (fd. Västanfors).
Foto BS 1992-03-31.

Den armerade betongen, eller järnbetong som
den först kallades för, kom snabbt att utnyttjas
till att bygga broar för vägar. Trögare gick det däremot på järnvägssidan där betongen började
tränga undan stålet först efter andra världskriget.
Detta hade sin grund i att dels var järnvägarna i
stort sett färdigbyggda i landet när betongen och
den armerade betongen introducerades vilket
gjorde att behovet av broar var litet, dels fanns det
länge en viss misstro mot att använda det nya
byggmaterialet i konstruktioner som är så hållfasthetsmässigt utsatta som järnvägsbroar.
Förutom till balkbroaroch broar som består av
en platta, plattbroar har armerad betong använts
till bågbroar. Så småningom kom en kombination av stål och armerad betong att utkristalliseras
i brobyggandet med en brotyp som numera är
vanlig. I denna utförs bärverket av stålbalkar
vilka är sammangjutna med en övre betongdel
som bär upp farbanan. Vid beräkning av sådana
konstruktioner utgår man från att stålbalkar och
betongplatta samverkar från hållfasthetssynpunkt, brotypen kallas följaktligen för sam-

verkansbro.
1891 års bro
Den äldsta järnvägsbron över Öre älv byggdes
1890-91 i en tid då järnvägsbroar med långa
spann så gott som uteslutande byggdes som
fackverkskonstruktioner av stål. Spannen är således utformade med luftiga och tunna fackverk.
Bron är byggd med farbanan på inte mindre än

Den äldsta av broarna över Öre älv togs i bruk 1891 och var då näst högst i landet. När bron var
färdigbyggd vidtog den obligatoriska broprovningen. Här är det östra sidospannet som belastats med sex
ånglok av sadeltankstyp. Vid broprovningarna mäter man bla. nedböjningen vid belastning samt ev.
kvarstående deformation sedan belastningen av/Jjgsnats. Den stora träställningen användes när bron
byggdes och fick ligga kvar tills bron avprovats och godkänts. Foto 1891 (Sveriges järnvägsmuseum).
drygt 40 meters höjd över älvens yta vilket gjorde
den till landets näst högsta bro 1891 (Forsmobron var högst ) .
Till följd av den stora brolängden, 180 meter,
delades bron in i fyra spann vilka sinsemellan är
olika långa. Från väster (söderut) ansluter ett kortare och ett längre sidospann och från öster
(norrut) ett längre sidospann, vilka överbryggar
de branta strandbrinkarna (landspann). Över
själva vattendraget sträcker sig ett långt spann.
Trots att älven inte är särskilt djup ville man inte
ha något stöd ute i vattnet eftersom timmerflottning och isgång i älven skulle störts av detta.
De tre stöden som bär upp spannen är utförda
som höga och uppåt avsmalnade torn av stålfackverk Traditionellt brukade man bygga broars
mellanstöd av natursten. Här skulle emellertid
sådana ha blivit oproportionerligt dyra och
tunga. Stöden står däremot på stabila fundament

av huggen natursten, vilka i sin tur är grundlagda
på en stor mängd träpålar.
Den intressantaste och mest spektakulära delen av bron är de fyra spannen och deras form.
När bron konstruerades var det populärt att utforma långa fackverksspann med balkens ena
fläns böjd i en båge som vid ändarna anslöt till
den andra och raka flänsen. Man kunde på så sätt
spara material men ändå fä samma styrka som en
balkbro med raka flänsar. Formen gjorde att bron
blev billigare att tillverka samt lättare. Den böjda
flänsen formades efter en parabelbåge och inte en
cirkelbåge, brotypen kallas därför för balkbro
med parabelfackverk. Ofta förväxlas denna med
bågbroar vilkas konstruktion är av ett helt annat
slag.
När farbanan till broar med parabelfackverk
gick på låg höjd över hindret placerades fackverket över farbanan, brotypen kallas för balkbro
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Ett imponerande fackverk möter den som gör sig
besväret att stanna till vid Öre älv och kliver ned
vid östra landfdstet till den gamla bron. Foto BS
1997-09-10.
med stående parabelfackverk. Eftersom detta utförande hade några nackdelar placerade man helst
fackverket under farbanan när detta var möjligt,
brotypen kallas då följaktligen för balkbro med
hängande parabelfackverk. Bron över Öre älv
kunde med sin avsevärda höjd över älven utföras
med ett sådant hängande parabelfackverk.
I romanen Brobyggaren ger författaren Sune
Jonsson en poetisk bild av den gamla bron över
Öre älv: "Dess tre järnspann hängde ner från
pelarna likt en fagel, som skjutit ut från nipans
vassa rygg, förlorat i höjd och tre gånger fladdrat
till med vingarna för att bärga sig över älven.
Man kunde också säga att brons parabelreglar
blänkte i solen som tre försilvrade strömmingsbukar." (Uppenbarligen har Jonsson inte sett det
korta, fjärde landspannet som döljer sig inne i
vegetationen vid västra landfästet.)
Stålkonstruktionerna till den gamla bron över
Öre älv tillverkades och monterades av det legen110

dariska företaget Bergsunds Mekaniska Verkstad
i Stockholm. Detta hade grundats redan i slutet
av 1700-talet och betraktades som Sveriges första
egentliga mekaniska verkstad. Verksamheten
kom att omfatta alla slag av tillverkningar men så
småningom koncentrerade man sig på broar och
fartyg. Under senare delen av 1800-talet och de
första decennierna av 1900-talet ansågs verkstaden vid sidan av Motala Verkstad i Motala som
landets främsta tillverkare av stålbroar. Bergsunds
som låg på västligaste delen av Södermalm lades
ner 1929 varefter hela etablissemanget revs.
Trafiken på järnvägarna utvecklades på de
flesta håll snabbare än vad man tänkt sig. Detta
gjorde att ganska snart uppkom krav på bland
annat högre tillåtna axellaster så att kraftigare och
tyngre lokomotiv skulle kunna användas. En ökning av axellasterna omöjliggjordes dock nästan
genomgående av broarnas bärighet. Broarna som
ofta var banornas dyraste konstbyggnader kom
därigenom successivt att bli flaskhalsar för trafiken eftersom man drog sig i det längsta för att
ersätta eller förstärka dem.
De normer som legat till grund vid beräkning
av broarna på Norra stambanan upp till Vännäs
visade sig otillräckliga redan under 1910-talet. Av
de större och kraftigare ångloken tilläts endast Eloken med sina 12,5 tons axellast att gå över broarna. Önskvärt var emellertid att fa använda Bloken på banan eftersom de var betydligt snabbare än E-loken. B-lokens högre axellast, 15,9
ton, var dock för stor för banans broar. Broarna
byggdes då om varvid de med fa undantag ersattes av helt nya konstruktioner. För att inte störa
den pågående trafiken placerades broarna i regel i
nya lägen med åtföljande spåromläggningar. Så
skedde även vid Öre älv. Här togs en ny bro i
bruk 1919 i ett broläge omkring 150 meter nedströms det gamla. Samtidigt lades linjen om på
en sträcka av ungefär två kilometer varvid kurvoch lutningsförhållandena förbättrades. Den
gamla bron fick ligga kvar som reservbro och den
har dessutom sedan 1938 kunnat användas som
vägbro för länsväg 538 mellan Hörnsjö och
Nyåker.
1891 års bro över Öre älv var en av de största i
landet inom brotypen. Något längre spann hade

1891 års bro över Öre älv som den ter sig idag. Skogen har vuxit upp och döljer det korta västra (vänster
på bilden) spannet, mellanstödet i västra slänten samt båda landfdstena. Sedan bron ersatts 1919 fick den
ligga kvar som reservbro. 1938 blev den ombyggd till vägbro. Foto BS 1997-09-10.
Norra stambanans bro över Vindelälven vid
Degerön (Vindeln) i Västerbotten. Denna som
dock inte var så hög som bron över Öre älv, togs i
bruk 1892. Vindelnbron ersattes av en ny bro
1952 men låg kvar som reservbro innan den raserades av en kraftig vårflod 1995.
Brotypen fackverksbro med hängande
parabelfackverk har genomgående byggts för
järnvägstrafik. De flesta av dessa broar är dock
rivna och ersatta av modernare brotyper. Numera
återstår endast ett tiotal broar av typen i landet.
Av dessa har en handfull fortfarande någon form
av järnvägstrafik, övriga är antingen ombyggda
till vägbroar eller ligger på banor där trafiken har
lagts ned.

1919 års bro
Nästa bro över Öre älv är en tung, kraftfull och
mycket hög bågbro av armerad betong, vilken
togs i bruk 1919. Den hade föregåtts av en handfull liknande men kortare vägbroar i södra

Sverige. Bågbron över Öre älv innebar att konstruktörerna på SJ tog ett mycket stort steg
framåt med ett väldigt huvudspann på drygt 90
meter. Bron ansågs 1919 ha det längsta betongspannet i världen för en normalspårig järnväg,
längre var då endast en bågbro från 1913 med ett
96-metersspann över Plessur vid Langwies för
den smalspåriga banan Chur-Arosa i Schweiz.
Efter betongbron över Öre älv skulle det i Sverige
dröja över 30 år innan ännu längre betongbroar
byggdes för järnvägstrafik.
Valvet och bågen har alltid varit omtyckta som
bärande konstruktioner i broar. Så länge broar
byggdes av sten var valvet så gott som dominerande. Valvet försågs då med sidomurar (övermurning) och mellan dessa fylldes löst material
upp som bildade underlag för vägbanan. Samma
slag av valvbroar byggdes också av betong när
denna i slutet av 1800-talet började användas
som brobyggnadsmaterial i Sverige. Spännvidderna i valven blev emellertid inte särskilt långa
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eftersom betongen var oarmerad. När armering
däremot började läggas in i valven i början av
1900-talet kunde dessa byggas längre och
smäckrare. Snart utkristalliserades en brotyp där
farbanan bars upp av pelare eller stöd som stod på
ett smäckert valv. I dessa broar, bågbroar med underliggande båge, var såväl farbanekonstruktion
som pelare och valv utförda av armerad betong.
Brotypen infördes i Sverige omkring 1910 och
med den kunde mycket långa spann byggas.
När en starkare bro över Öre älv projekterades
i början av 1910-talet var det inte längre lika
självklart att den skulle byggas på ett traditionellt
sätt med spann av stålfackverk. Sedan några år
hade man på SJ uppmärksammat att broar av armerad betong mycket väl kunde konkurrera med
stålbroarna. Därför hade SJ redan 1911 låtit
bygga en mindre valvbro av armerad betong vid
Järna i Sörmland i samband med att Statsbanan
}ärna-Norrköping byggdes. Vidare hade man
1911-15 i egen regi byggt flera betongbroar av
valv- och balktyp när dubbelspåret mellan Göteborg och Alingsås på Västra stambanan utfördes.
I Norrland hade dessutom ett betongspann av
valvtyp byggts 1912-13 för Inlandsbanan över
Flåsjöälven med inte mindre än 35 meters spännvidd.
Redan 1913 hade SJ:s brokonstruktörer konstaterat att en betongbro över Öre älv var ekonomiskt mer fördelaktig att bygga än en stålbro om
man även räknade in en sådan bros förmodade
lägre underhållskostnader samt större hållfasthetsmarginaler inför framtida axellasthöjningar.
Med första världskriget som bröt ut 1914 stegrades också priserna på framför allt stål och metall
vilket ytterligare gynnade ett betongbroalternativ. Statsmakterna beslöt därför 1915 att
en ny bro av armerad betong skulle byggas. Brons
huvudspann skulle utgöras av en väldig båge med
90,7 meters spännvidd. Denna skulle med
sekundärpelare bära upp en trågformad brobana.
Sidospannen i åbrinkarna skulle bestå av mer traditionellt utformade spann av valvtyp. Hela brokonstruktionen skulle utföras av armerad betong
och medge ett största axeltryck av 20 ton. Den
nya bron började byggas 1915 och utfördes av SJ
.
.
1 egen regi.
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Från utseendesynpunkt fick bron inte riktigt
den form som man från början hade tänkt sig.
Eftersom man ville undvika att bygga bankar för
spåret ut i de höga och branta strandbrinkarna
försågs bron istället med sidospann åt båda håll.
Till följd av att brinkarna har olika lutningar var
det från början tänkt att det skulle vara tre sidospann i väster och två i öster. Alla sidospannen
skulle för utseendets skull vara lika långa. Sedan
en noggrann geoteknisk undersökning gjorts
som visade på en osäkrare markbeskaffenhet i
östra strandbrinken beslöt man att här skulle endast ett enda men längre sidospann byggas. Bron
fick därigenom en påtagligt osymmetrisk form.
Byggnadstiden för den stora bron blev hela
fyra år. Till skillnad mot stålbroarna, vars delar
tillverkades inomhus på en mekanisk verkstad för
att sedan sammanfogas ute på broplatsen, skulle
nu hela bron byggas av råmaterial ute i det fria.
Pålning skulle ske för mellanstöd och formställning till stora spannet, en väldig ställning
med valvstomme skulle resas över älven för att
bära upp gjutformen till den stora valvbågen,
gjutformar till de olika brodelarna skulle byggas
på ända upp till 45 meters höjd, armeringen som
inte bara utgjordes av 130 ton stålstänger utan
även av 120 ton begagnad järnvägsräls skulle läggas i formarna och bindas ihop, lämpligt material
till betongen skulle tas ur närbelägna grustäkter,
betong skulle blandas, forslas ut till gjutplatsen
och gjutas på olika nivåer, valvstommar med
gjutformar till stora och små valv skulle lossas sedan betongen stelnat m.m. Arbetet krävde en
helt annan utformning av byggarbetsplatsen och
dess organisation än vad som var fallet när broar
av stål byggdes. Personal som arbetade med bron
skulle under en lång tid försörjas med mat och
husrum. Till allt detta kom förhållanden som
försvårade arbetet genom att arbetsplatsen låg
mycket isolerat, att ett strängt klimat rådde vintertid samt att älven hade höga vattenföringar när
snön smälte på senvåren. Arbetet med bron och
arbetsplatsen har för övrigt skildrats i den tidigare
nämnda romanen Brobyggarna.
Trots att man ansträngt sig för att åstadkomma ett gott betongarbete när den stora bron
byggdes visade det sig snart att det fanns stora i

Den stora bågbron över Öre älv fick inte riktigt det utseende som man .från början hade tänkt sig. Istället
for två mindre valv i östra brodelen (till höger på bilden) byggdes ett större valv. På bilden syns de klackar
inne i västra sidovalven som valvstommarna stödde på när valven göts. Dekorationerna under kantbalken
vid anfangspelarnas topp kan formodligen tillskrivas arkitekten Torben Grut som var rådgivare vid brons
utformning. När bilden togs hade den nya bron tagits i bruk. Trafiken på bågbron har därfor upphört
och kontaktledningen tagits ner. Foto BS 1997-09-10.
utförandet. Efter några år uppmärksammades
allvarliga skador i betongen vilket ledde till att
omfattande reparationsåtgärder måste genomföras redan 1927 och 1928. Till följd av skadorna
minskade förutsättningarna för att bron skulle fa
en lång livslängd. I början av 1990-talet dömdes
bron slutligen ut av Banverket som sedan 1988
förvaltar och ansvarar för de stadigt ägda järnvägarna (dock ej Inlands banan) och man beslöt sig
för att bygga en ny bro. Denna togs i bruk 1994.
Det var därefter meningen att den gamla betongbron som en gång i tiden stått som symbol för
svenskt brobyggande skulle rivas. En lokal
oponion ville emellertid inte acceptera detta utan
önskade att bron skulle behållas som ett teknikoch kulturhistoriskt minnesmärke. Detta ledde
till att bron 1997 förklarades som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Den stora bågbron av betong över Öre älv
kom att bli en av märkesbroarna i utvecklingen
mot allt längre brospann med underliggande
betongbågar där Sverige en gång i tiden hörde till
de ledande nationerna. Denna utveckling hade
inletts när Norsholmsbron byggdes 1911-12
över Motala ström med ett 50 meter långt spann.
Norsholmsbron följdes 1914-15 av Skurubron
över Skurusundet i Nacka vars huvudspann blev
hela 72 meter långt . Efter Öreälvsbron togs nästa
steg med den mycket långa Tranebergsbron i
Stockholm som byggdes 1932-34 med ett
rekordlångt 183 meters huvudspann. Utvecklingen kulminerade slutligen i Sverige 1943 med
Sandöbron över Ångermanälven vars väldiga
bågspann är inte mindre än 264 meter långt.
Sandöbron var världens längsta betongbro och
förblev så till 1963.
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När den stora bågbron över Öre älv stodfärdig 1919 var huvudspannet med 90, 7 meters spännvidd
världens uingsta betongspann for normalspårig järnväg. Den stora bågen är inte fast inspänd vid anfangerna, istället har grova leder arrangerats här for att tillåta rörelser i båge och underbyggnad Under
farbanebalkarna har en brygga hängts upp for att man ska kunna inspektera de kraftiga betongbalkar
som bär upp brobanan. Foto BS 1992-05-31.
1994 års bro
Den tredje och senaste bron över Öre älv togs i
bruk 1994 och är en bro helt av vår tid, en
samverkansbro i sex spann som diskret stryker
fram över trädtopparna i den djupa och branta
älvdalen. Bron har fatt ett läge strax nedströms
1919 års bro. Till skillnad från den första bron
med dess spinkiga och luftiga fackverk som nitats
ihop av tusentals smådelar och den andra bron
vars grova former skapats med tungt arbete ger
den nya bron med sina enkla former mer intryck
av att vara ett rutinbygge än en bro som med stor
möda åstadkommits av konstruktörer och byggpersonal.
På den nya bron är land.fästena gjutna av armerad betong i ett traditionellt utförande. De
höga mellanstöden, också av armerad betong, är
däremot av sällsam art. Varje stöd består av två
elliptiska, ganska smala pelarben som är sam114

mangjutna med en skivformad mellanvägg. På
den översta delen av stöden är benen vertikala
medan de är svagt utsvängda på den nedre delen.
Stöden blir därmed för stabilitetens skull en
aning "kobenta." Allra överst bryter mellanväggen genom pelarnas utsidor och bildar
konsoler som bär upp lagren till överbyggnaden.
Denna utgörs av två parallella svetsade plåtbalkar
vilka löper kontinuerligt från land.fäste till landfäste över samtliga mellanstöd. På balkarna och i
samverkan med dessa ligger ett stabilt betongtråg
för spårets makadamballast och gångbanorna.
I den kamp som under 1900-talet pågick mellan stål och betong i brobyggandet kan samverkansbron sägas vara en lyckosam "tredje väg".
Med en gemensam konstruktion kombinerar
man här stålets och betongens bästa egenskaper. I
bron över Öre älv används således stålbalkarna
som bärverk medan betongdäcket som är fast-

gjutet på balkarna ger den långa och smala bron
nödvändig stadga och stabilitet samt skapar ett
lämpligt tråg för spårets ballast. Att brotypen valdes här hänger dessutom samman med att
stålbalkarna kunde lanseras ut över stöden när
bron byggdes, på så sätt slapp man kostnaderna
för att uppföra en lång och hög ställning.
Vid brobygget levererades den 338 meter
långa brons balkar till broplatsen i sektioner om
12 till 18 meters längd. Dessa svetsades samman
till en kontinuerlig balk vid ena landfästet och
lanserades (sköts) därefter ut över de redan
färdiggjutna brostöden i etapper. För att belastningen på balken inte skulle bli för stor när balkänden svävade fritt i luften under lanseringen,
användes en 13 meter lång lanseringsnos. Denna
var en mycket lätt fackverksbalk, provisoriskt
monterad på brobalkens ände. Sedan balkarna
kommit på plats göts betongtråget för ballast och
spår.
Den stora brons form har bearbetats arkitektoniskt utöver brokonstruktörens grundform.
De smala och svagt koniska pelarna och den tilltalande färgsättningen med röda konsoler och
ljusblå stålbalkar bär tydlig vittnesbörd om detta.
Utöver dessa estetiska tillägg har det norra
landfästet utförts med stora triangelformade
vingmurar av betong. Vidare har kontaktledningsstolparna på bron placerats mitt för
mellanstöden, där har även särskilda plåtar monterats på broräcket. Med de ovanligt formade
vingmurarna har broarkitekten markerat var broöverbyggnadens fasta lager är beläget. Dessutom
har de punkter där överbyggnaden vilar på
mellanstöden betonats genom att stödlinjen förlängts uppåt med stolparna samt plåtarna på
räcket.

Mäktig broplats
Norra stambanans korsning med Öre älv är en av
landets mäktigaste och intressantaste broplatser.
Här finns ett ödsligt men storslaget landskap
med en mycket djupt nedskuren älv:f'ara,
omgärdad av väldiga skogar. Här bjuds också ett
brolandskap med tre järnvägsbroar av mycket
aktningsvärda dimensioner, byggda vid olika tider. Dessutom erbjuds den intresserade möjlig-

Den senaste bron över Öre älv är en hög och
smäcker balkbro av samverkanstyp. Brons kontinuerliga bärbalk stöder på höga, smala och en
aning ''kobenta" pelare av betong. Mellan pelarna
och balken syns de stora rullager som ska til/,åta
brobalken att ändra /,ängd vid temperaturväxlingar. Vid landfdstet står en stor triangelformad betongskärm som ska markera for betraktaren var brons fasta lager finns, d v.s det lager
med vilket brobalken är fixerad i /,ängsled Foto BS

1997-09-10.
het att studera utvecklingen i järnvägsbrobyggandet från den äldsta bron som med sin
gracila form och kanske inte alltför förtroendeingivande bärighet kontrasterar starkt mot den
tunga och stabila bågbron från betongens barndom där alla delar ser ut att vara överdimensionerade. Sist i trion kommer den nya och eleganta
bron som löper som ett smalt streck över
trädtopparna, endast uppburen av några finlemmade betongtorn; en bro som ser ut att ta sig över
älven utan någon synbarlig ansträngning.
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Brofakta

Referenser

Ort: Tallberg
Kommun: Nordmaling
Län: Västerbotten
Hinder: Öre älv

Otryckta

1891 års bro

Byggår: 1890-91
Brotyp: Balkbro med hängande parabelfackverk
Antal spann: Fyra
Bro/,ängd'I<_· 180 meter
Teoretisk spännvidd**: 16, 1+47, 1+52,2+ 52,2

De svenska broarna - en kulturskatt. Utredning
kring Vägverkets och Banverkets kulturhistoriskt intressanta väg- och järnvägsbroar. Vägverket och Banverket 1998.
Banverkets och Vägverkets brojournaler och
brodatabaser.

Tryckta

meter

Abel, L.S. & Kolm, C.R. Broar. Statens järnvägar 1906--1931. Stockholm 1931.

Entrepr.ltillv.: Bergsunds Mekaniska Verkstad,
Stockholm. Landfästen och fundament utförda
av Statens järnvägar i egen regi.

Ahlberg, Sven Olof & Spade, Bengt. Våra broar
- en kulturskatt. Borlänge 2000 (under utgivning).

1919 års bro
Byggår: 1915-19
Brotyp: Bågbro av betong med underliggande
båge; sidospann med betongvalv
Antal spann: Fem
Bro/,ängd'I<_· 229 meter

Björk, John. Järnvägsbron över Öre älv. Referat
av professor Otto Lintons redogörelse vid
Svenska Teknologföreningens möte den 16
december 1918. Teknisk Tidskrift, Väg- och
Vattenbyggnadskonst, nr 1, 1919.

Teoretisk spännvidd*'!<_·
16,2+ 16,2+ 16,2+90,7 +32,5 meter

Entrepr.ltillv.: Statens järnvägar i egen regi
1994 års bro
Byggår: 1992-94
Brotyp: Samverkansbro
Antal spann: Sex
Bro/,ängd*: 361 meter

Teoretisk spännvidd**:
47,0+59,0+59,0+67,0+59,0+47,0 meter
Entrepr.ltillv.: Kraftbyggarna AB, Luleå, med
DEM-verk AB i Umeå som underleverantör av
brobalkarna

Jonsson, Sune. Brobyggarna. Roman. Stockholm
1969.
Linton, Otto. Brobyggnader. Ban/,ära. Kungl.
Järnvägsstyrelsen. Andra bandet. Stockholm
1916.
Spade, Bengt. Industrisamhällets broar.
Bebyggelsehistorisk tidskrift, 2000.
Dito. Järnvägsbroar. Tidskriften Västerbotten, nr
2, 1998.
Uggla, A.L. Broar och viadukter. Statens järnvägar 1856--1906. Stockholm 1906.

* Inklusive landfdsten
** Med teoretisk spännvidd menas till skillnad
.från .fri spännvidd avståndet mellan de punkter
som brospannen stöder på

Ett urval av de många intressanta bilder som togs när 1919 års bro byggdes över Öre älv
visas på de följande sidorna. Bilderna tillhör Sveriges Järnvägsmuseum.
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Bild som är tagen mot västra stranden. Överst står några grusvagnar på banken som ska ansluta mot
västra kmdfdstet. I s/,änten har man schaktat ur stora gropar for /,andfdstet och de tre mel/,anstöden.
Byggnaden i s/,änten är betongb/,andningsstationen och rännan är avsedd for att störta betong ner till
mel/,anstödem grunder. Över älven har en provisorisk bro byggts till vämter och till höger står en pålkran
med vilken man provpå/,ar grunden for ställningen till det stora spannets gjutform. Foto 1916-09-16.
På östra stranden tillverkades
betongpå/,ar i ett provisoriskt
betonggjuteri ute i det fria. Bilden
visar tillverkningem olika stadier,
till höger en tom form, till vänster
monteras armeringen innan den
/,äggs ner i formen, i mitten några
gjutna på/,ar av vilka två är övertäckta med brädor och våta säckar.
På den tredje pålen ligger en
trästamp som man använde for att
stampa den knappt jordfaktiga
betongen vid gjutningen - detta var
fore den blöta betongens och
vibratorteknikens tid Pålkranen
bakom männen drivs med ett
handvevat spel Foto 1916-08-02.
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Vid brobyggen i Norrland ser man inte vintern som en nackdel utan snarare som en tillgång. Lågt vattenstånd och kraftig is ger nämligen upphov till utmärkta arbetsytor. Här arbetar man ute på isen med att
driva ner spånt (till vänster) och påla (mitten) for ställningen till den blivande stora valvstommen som
ska bära själva gjutformen. På stranden (till höger) står två på/kranar som slår ner pålar for det östra
mellanstödet. I bakgrunden syns östra landspannet till 1891 års bro.
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Innan den stora

~ .~· .•, valvstommen for
. ., huvudspannet skulle
'· resas lades alla delarna
ut på isen i den takt de
tillverkades. I bakgrunden har den nedre
delan av ställningen
börjat ta form. Foto
1918-02-18 från
gamla bron.

118

Bildfrån östra strandbrinken som visar ställningarna och valvstommarna till huvudspannet och östra
sidospannet, ett gigantiskt plocke-pin av spiror, bjälkar, p/,ank och brädor. När bågarna är fardiggjutna
och betongen har stelnat kommer ett besvärligt och spännande moment då gjutformen ska lossas från
betongen. Detta skedde i betonggjutningens barndom genom att he/,a valvstommen sänktes med olika s/,ag
av anordningar. Ovanfor de snedställda ställningsstöttorna var det stora spannets stomme sänkbart i sin
helhet med domkrafter till skillnadfrån östra och västra spannens stommar som var delbara i
stommarnas hjässor. Foto 1918-05-08.
Foto mot västra stranden.
Färdigbyggd ute i vattnet
står ställningen med den
stora valvstommen på
vilken huvudspannets
stora och tunga båge ska
gjutas. I strandbrinken är
de tre sidospannen
fardiggjutna. Valvstommarna till dessa är
de/,ade och stöder mot
k/,ackar av betong i övre
delen av pe/,arna. K/,ackarna som sitter kvar än
idag har givit många
besökare på brop/,atsen
huvudbry Foto 1918-0508.
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Hela det väldiga brobygget sett ftån nedströmssidan med ställningar och valvstommar samt gjutformar till
det stora spannets sekundärpelare och brobana. Foto 1918-09-09.
Arbetsplatsen tillfordes sådana arbetsbesparande resurser som en ångdriven grävmaskin. Denna ses här vid
urgrävning av en skärning for den nya bamträckningen. Schaktmassorna lastas upp på decauvillevagnar
uppe på kanten. Foto 1916-07-25.

120

Till brobygget åtgick bortåt
20 000 ton sand och
makadam for att bereda
betongen. En särskild krossoch siktankiggningfor
makadam och sand uppfordes därför en bit ovanfor
västra stranden. Transporterna skedde huvudsakligen
med decauvillevagnar.

För attja ner byggmaterialen cement, sand och
makadam från den högt
bekigna banken till betongblandningsstationen vid
västra landfdstet användes
olika slag av transportanordningar. Till vänster
syns en tippränna for
makadam och till höger ett
lutande plan där man spelar
ner cementtunnor. Foto
1917-06-21.

När den stora bron var
färdig (räckena dock ännu
ej monterade) skulle den
provbelastas. SJ använde nu
särskilda broprovningsvagnar, fyraxliga cisternvagnar
litt QJ, som fylldes med
vatten vid provning. På
bilden står ett E-lok med
fem QJ-vagnar uppe på
brons östra deL Foto 1919.
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J Fritiof Grafström

En Maln1baneresa 1889

Svenska Turistfdreningens verksamhet var under
dess första tid starkt inriktad på övre Norr/,and och
fjällvärlden, och i föreningens årsskrifter finns åtskilliga reseberättelser därifrån. Järnvägen utnyttjades så mycket och så snart som det gick. Nedanstående utsnitt ur en /,ängre rapport (''Luleå-Gellivare-Harsp rånget-]o kkmo k k-Sto rbacken-Edefors-Luleå") i årsskriften 1890 är ett exempel på
detta. Noteras kan att författaren (apotekare i
Luleå) fortsatte på banan till Malmberget fast till
fots och på tillbakavägen åkte ångbåt .från Storbacken.

Det var en morgon en af de sista dagarna i Juli, då
sommaren i höga norden står i sin yppersta fägrmg.
"Utan något ansvar, vare sig för bolaget eller entreprenörerna'', såsom å biljetten var angifvet,
hade vi av m:r Millet, med den älskvärdhet, som
är Gellivarebanans byggnadsentreprenör så egen,
fatt tillåtelse att följa med arbetståget till Gellivare.
I sista stunden blev idealantalet för en turistfärd, som vi föreställt oss vara tre, reduceradt till
två, och vid vår ankomst till stationen befanns
det, att biljetter voro udemnade till flere personer, än som fingo rum i tågets enda passagerarevagn, en s.k. bromsfinka, och stationsföreståndaren förklarade, att någon möjlighet icke förefunnes att nu anskaffa oss en passagerarevagn; klockan var 9. och tåget måste genast afgå.
Högeligen missräknade voro vi beredda att
afstå från färden, och jag gjorde mig just redo att
taga min kont på ryggen - märkvärdigt hvad den
nu kändes tung - och återvända till staden med
harm öfver att ej ha kommit ned något förut och
då varit berättigad till den bromsfinka, som nu
var fylld af belåtna passagerare, då stationsföreståndaren tveksamt frågade, om vi icke möjligen
sk~e vilja taga plats i en godsvagn.
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"Värsta föret i portgången", tänkte vi och
antogo med glädje det välvilliga anbudet. I en
handvändning voro vi uppe i en täckt godsvagn
bland några pannor, sängkläder och öllådor. Vi
fingo tillåtelse att hafva de bägge väldiga dörrarna
till vagnen öppna. Ett tecken från stationsföreståndaren - och så bar det af.
Då man är ute på ströftåg för sitt nöjes skull, är
man sällan kritisk; man finner nöje och behag i
nästan hvad som möter; man har kommit ifrån
sitt hvardagslif med dess omsorger, och därför är
man belåten; ju mer nytt, ju mer omväxling, desto bättre. Vi ordnade för oss i vår vagn på bästa
sätt: ett par långa öllådor blefvo med däröfver
bredda, medförda filtar och några präktiga kuddar förträffliga chaiselonguer; en mindre dylik
tjenade som bord därinvid och den största och
otympligaste i hörnet af vagnen som matbord (vi
hade omkr. 9 timmars väg och inga restaurationer finnas ännu vid stationerna).
Jag har åkt på järnväg genom hela Sverige och
en stor del af kontinenten och i alla klasser, men
måste dock erkänna, att jag aldrig gjort en angenämare järnvägsresa än i godsvagnen mellan Luleå och Gellivare - och det mest angenäma var
säkerligen, utom att hafva ensam kupe, den omständigheten, att vi hade så fri utsikt; det stundom storartade landskapet skymtade icke förbi
genom ett kupefönster, utan med största möjliga
synvidd, som tillät ögat att länge dröja vid de
omväxlande scenerierna.
Vi åkte med en hastighet af omkr. 23 kilometer i timmen.
Förbi Notviken, lägerplats för Norrbottens
fältjägarecorps, och Luleå gamla stad går vägen
genom de stora byarna Sunderby och Sävast till
Boden, der en gång norra stambanan skall anknytas med Luleå-Gellivarebanan. Med Svartbjörnsbyn och Buddbyn, hvilka byar vi passerade
strax norr om Boden, var det slut med odlad

Norra infarten till Luleå
station 1887 Banan gick
på detta avsnitt genom ett
gammalt odlingslandskap.
Sv]vm.

bygd; jag erinrar mig icke ens ett hemman på
återstående 150 km till Gellivare.
Stationen Sandträsk (77 km från Luleå) vid
sjön af samma namn är en af de vackraste på
denna intressanta bana. - Vi voro nu uti en sjörik
trakt, som rekommenderades till exkursioner. Vi
hörde talas om Dragträsk, Lappträsk, Svanträsk,
Krokträsk, Gullträsk, Hedträsk, Kvitträsk, Myrträsk, Åträsk, Hummelträsk, Hvalträsk, och jag
skulle kunna nämna ännu flere. Med träsk menas
här alltid sjö.
Sjön Sandträsk, hvars vestra sida järnvägen
följer, är omkr. 4 km lång och 1 km bred och lärer
liksom de många andra sjöarna i trakten vara
mycket fiskrik. Omgifvet af skogbevuxna, jämna,
klippfria sträder, som småningom regelbundet
höja sig och hämma den vida, obegränsade utsikten öfver oftast vilda landskap, som man blir så

van vid i dessa trakter, ter sig Sandträsket med
ovanlig, jag skulle vilja säga aristokratisk skönhet;
- säkerligen blir Sandträsk en mycket omtyckt
station för den turistskara, som tvifvelsutan inom
kort kommer att färdas fram på jordens nordligaste järnväg.
I Lakaträsk (97 km) skyndade vi i stationshusets väntsal att tillhandla oss ytterligare en
kont, d.v.s. en sorts vid längre vandringar särdeles
ändamålsenlig tingest af tjock näfver att förvara
bagaget uti. En bättre på samma gång så rymlig,
lätt, stark och, om pretentionerna icke ställas alltför högt, äfven vattentät "kappsäck'' låter väl icke
tänka sig: 50 ctm. hög, 40 bred och 20 djup
vägde den dock icke mer än 3 kilo. Ett par dussin
dylika kontar voro här uppradade, och efterfrågan derå uppgafs redan vara rätt betydlig. Tillverkningen häraf är säkerligen en industri att taga

Godståg i Sandträsk. Som
.framgår av vagnmärkningen tillhör tåget
Sverige-Norge järnväg och
årtalet är 1888. Svf vm.
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vara på. Turisterna komma nog i sinom tid, och
köpte alla sina kontar i Lakaträsk, borde tillverkaren vara belåten.
Från Lakaträsk följer järnvägen Pollisbäckens,
en biflod till Lule-älf, vestra strand till Murjik,
den första stationen inom Lappmarken. Banans
riktning, som från Luleå hittills varit åt nordvest,
går härefter nästan rakt mot norr och aflägsnar
sig från Lule-älf, i hvars närhet den hittills gått
fram.
På 133:e kilometern passerades polcirkeln,
nära intill hvilken på 136:te km finnes en station,
som fatt samma namn. Vi voro nu i ett polarland,
i detta ords vidsträcktare bemärkelse, men i sanning ett lyckligt lottadt sådant; hvarken vegetation eller temperatur läto oss ana vårt nordliga
läge.
Landskapet blir nu fattigt på vatten och utsikten något enformig; vägen går oafbrutet genom
skog och myrar, miltals alldeles snörrätt.
Jag begagnade tillfället och räknade ut, om det
kunde ligga mycken öfverdrift uti det påståendet,
att stora vidder af vårt svenska Lappland aldrig
varit trampade af menniskofot. Det har en areal
af närmast 116,000 kv.kilometer eller mer än en
fjerdedel af hela Sverige; om härifrån drages vattenarealen, som i jämnt tal lär vara 7,000 kv.km,
återstår 109,000; tänkes nu denna jordyta klippt
i remsor af 1/3 meters bredd och fogad samman
på längden, erhålles en liten nätt jordremsa av 32
millioner 700 tusen nymil, en väglängd, som
med 3 mil om dagen tarfvar 29 588 år att gå
fram! Med hänsyn till Lapplands glesa befolkning (lapparnes antal går icke upp till 5,000 själar), ligger det i öppen dag, att detta landskap är
ännu i mångt och mycket ett "terra incognita''.

Jag hade just slutat min kalkyl, som med sina
sifferstora tal började blifva trälig, då en vacker
flod med raskt lopp, på höger sida om banan,
fäste vår uppmärksamhet: det var Råneälf.
Denna följde vi nu några mil förbi Koskivara station och gingo öfver den vid Nattavara. Af de till
ett tjugotal uppgående större och mindre broar,
som vi passerade, var bron vid Nattavara den
största, med ett spann på 70 och två på 20 fot.
Från Nuortikon, station på 174:e km., skönjdes redan Gellivare-tunturi, och vi nalkades målet för vår färd med snälltågsfart.
Norrbottens länsstyrelse har påyrkat en förändring af stationernas namn; Koskivara skulle
sålunda benämnas Strömbacka, Nattavara Rånefors, Murjik Åkerberg, Nortikon Båtbäcken
o.s.v. Namnen Murjik och Nortikon anses hafva
lappskt ursprung. (Det finnes ett lappskt adverb
nuortek, norr omkring, på norra sidan om;
muryek lär betyda en svartmuskig kvinna.) Koski
är ett finskt ord och betyder fors, Natta likaså och
betyder slem, mögel.
Det är i hög grad betecknande, att finska språket här är det förhärskande och ger vika först söder om Lilla Lule-älf. Ännu på 40-talet var Kalixälf språkgränsen.
Efter att tvenne gånger hafva övergått
Venetjoki, en biflod till Råne-älf, passerade vi
sista stationen Harrträsket kl. 6.30 och kl. 7 e.m.
rullade tåget in på Gellivara -, eller för att vara
svenska d.v.s. lappska, Gellivare-kyrkoplats eller
- stad, som dess invånare redan kalla den.
Så voro vi efter 10 timmars angenämaste
järnvägsfärd i det verldsbekanta Gellivare.

Luleå station med "engelskt"
tåg, troligen 1888 eftersom
avträdeshuset är under
byggnad. Sv]vm.
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Malmtåg på bron över Råne älv vid Nattavara station 1895. Loken är enligt påskrift Ca 141 Frode och
138Tord. Foto CG. Blomqvist, SvjvM
Fotostopp på Polcirkelns station den 5 juli 1889. Nr 3 är generaldirektör Evers vid Domänstyrelsen, nr 6
är landshövding Berg. vagnen är som synes SNJ A 1. Svjvm.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar under 1901?
Statens Järnvägar

* Statsbanan Krylbo--Örebro hade öppnats 1900
och kompletterades med vissa arbeten i Blncterboda och Krampen.
* På banan mot Haparanda fortsatte arbetet så
att vid årets slut rälsen var utlagd fram till Morjärv, och Bodens station hade blivit starkt utvidgad med lokstall, vagnverkstad, gasverk, boställshus och större bangård.
* Malmbanans del Gällivare-Kiruna fick broarna inlagda och det provisoriska spåret ersatt med
ett permanent, och bangårdarna byggdes färdiga.
Norr om Kiruna fortsatte arbetet med banvallen,
och 32 km provisoriskt spår lades in. De flesta
stationer söder om Gällivare fick utvidgade bangårdar och mer plats för personal. Genom att banan gick genom öde trakter hade man byggt fem
bemannade stationer men inte mindre än fjorton
obemannade mötesplatser.
* De tre första malmtågsloken litt Mb av sju beställda levererades till Malmbanan. De var åttakopplade kompoundlok, de klart tyngsta dittills
vid SJ med 66 ton tjänstevikt för loket, 38,7 ton
för tendern. Förarhytten var sluten med bakvägg
och sidodörrar. Ytterligare tolv växellok litt N levererades för användning både på Malmbanan
och större bangårdar längre söderut.
* De första 24 treaxliga större malmvagnarna litt
M2 levererades från Södertälje Verkstäder, Atlas
och Falun för jämförande prov med 20 boggivagnar litt MO. Ytterligare 50 sådana vagnar leve-

rerades till AB Gellivare Malmfält, och gick några
år uthyrda till SJ.
* Bohusbanan var under byggnad norrut från
Uddevalla, och var tänkt att anknyta till de
norska banorna vid Svinesund. Genom den begynnande unionskrisen ändrades det dock, och
banan fick sluta i Strömstad. Rälsläggningen
hade just börjat, och vid Munkedal bekostade SJ
en bro för att den smalspåriga banan från Munkedals bruk till Munkedals hamn skulle korsa
över SJ och ha ett omlastningsspår vis Munkedals
station. Den nordligaste delen Skee-Strömstad
hade planerats som privat anslutningsbana men
övertagits av SJ sedan planerna på förlängning
från Skee till Norge övergivits.
* Arbete pågick med att bygga en bana Söderhamn-Granskär-Flaket då inre hamnen i Söderhamn inte längre var tillräckligt djup, och banan
var klar till Granskär.
* För trafiken på SJ-nätet söder om Malmbanan
anskaffades 10 snälltågslok litt Cc med axelföljd
2B-2 och 24 godstågslok litt Kd med axelföljd
C-3. De första svenskbyggda loken litt T levererades från Nohab, till sina huvudmått lika de
amerikanska som nyligen levererats från Richmond Locomotive Works, men med många detaljer enligt svensk tradition, tex hytten
* Tio sowagnar litt ABO levererades för den
snabbt ökande trafiken till Malmö och Luleå, liksom flera vagnar litt CFO och DFO.

SJ 15386 var en av de malmvagrzar litt M2
som levererades av Adas till AB Gellivare
Malmfalt och till att börja med hyrdes ut till
SJ Foto Svjvm.
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Malmtågsloket SJ 646 litt Mb var det forsta av denna typ och levererades 1901 av Motala, Verkstad
Loket var så stort och tungt som gick att använda söder om Gällivare; norr därom använde man från
1903 lok litt Ma med större panna och vikt. Stig Nybergs samling.

* Stora leveranser fortsatte av de storbäriga godsvagnarna av 1898 års typer, 400 täckta vagnar litt
G3, 135 lådvagnar litt I3 och 206 virkesvagnar
litt N3 och NN3.
Mellansverige

* Flera enskilda banor skaffade fyrkopplade
persomågslok med boggi och invändiga cylindrar, en typ som Nohab utvecklat sedan 1898.
De var i princip lika, men byggdes i dels en större
version med 40 ton tjänstevikt för loket och
11,2 m axelavstånd inklusive tender där boggin
satt rakt under skorstenen på ett estetiskt tilltalande sätt, dels en mindre version med 33 ton
tjänstevikt och boggin tillbakaflyttad 0,6 m för
banor med små vändskivor. Hjuldiametern varierade beroende på hur snabba tåg man ville
köra, från 1,825 m vid Göteborg-Borås järnväg,
1,72-1,70 m för Bergslagsbanan och BoråsAlvesta till 1,55-1,50 m för Varberg-Borås och
Kalmarbanan. Ett drygt trettiotal sådana lok
byggdes fram till 1905, därefter ytterligare några
med överhettare och högt pannläge. Andra verkstäder byggde bara några fa av dessa typer. De
flesta av loken fanns kvar till 1940-talet, då de
blev överflödiga genom elektrifiering och rälsbussar.
* Mora-Vänerns järnväg påbörjade förlängning
av sidobanan Brintbodarna-Malung i riktning
mot Limedsforsen, men genom extrem köld på
senhösten måste arbetet avbrytas.
* Mora-Älvdalens järnväg hade öppnats och tra-

fikerades av Mora-Vänerns järnväg, men planerna på förlängning 4 km till Rot, där man planerat ett timmerupptagningsverk, hade övergivits.
* Orsa-Härjeådalens järnväg började byggas
med en stor bro över Ore älv.
* Västeråsbanan fortsatte arbetet med förlängning från Ludvika mot Vansbro så att provisorisk
trafik kunde öppnas till Nyhammars bruk, och
byggde nytt lokstall i Ludvika. Vid Sundbyberg
Norra byggdes anslutningsspår till Max Sieverts
kabelverk. Den ännu smalspåriga banan till
Smedjebackens hamn hade förfallit så att staketen längs banan rasat omkull.
* Sala-Gysinge-Gävle järnväg var helt klar, även
broarna över Dalälven vid Gysinge.
* Gävle-Dala järnväg byggde ny station i Hagaström där Sala-Gysinge-banan anslöt, och lät
SGGJ bygga sitt eget lokstall där. Ett nytt
parallellspår Gävle-Hagaström med mindre lutningar var klart, och det gamla spåret stängdes då
för att bli förbättrat på samma sätt. Arbetet fortsatte med förberedande av broarna för dubbelspårsbygge ända till Falun.
* GDJ dotterbolag Västerdalsbanan som var
tänkt att gå Falun-Vansbro var under byggnad
närmast Falun, men man tvekade om den skulle
gå ända till Vansbro parallellt med Västeråsbanan
men på södra sidan av älven enligt gamla planerna, eller ansluta till Västeråsbanan i Björbo
med en bro över Dalälven. För arbetena på banan levererades från Vagn- & Maskinfabriken i
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Snälltågs/oket GBJ 7 var byggt
1898 av Nydqvist & Holm och
var en forebild for de snälltågs/ok
som levererades de foijande åren
till många enskilda banor. Loken
var dock for tunga for Västkustbanans viadukt i Göteborg och
fick tills vidare lånas ut till SJ i
utbyte mot lättare lok därifrån.
SvJvm.
Falun ett lok och 32 grusvagnar med centralkoppel av amerikansk typ, men efter kort tid såg
man att det gjorde det omöjligt att också utnyttja
GDJ övriga vagnar, så centralkopplen togs bort
och ersattes med gamla korta buffertar från vagnar som blivit moderniserade, och dessa sattes
med träklotsar som mellanlägg för att ge acceptabelt utrymme mellan buffertbalkarna.
* Uppsala-Gävle järnväg bytte och förstärkte
broarna i Tierp och över Dalälven i Älvkarleö.
* Bergslagsbanan byggde en ny station i Surte för
det stora glasbruket. Efter en stor brand i Åmåls
stad hade många anställda vid BJ verkstäder blivit
bostadslösa, och BJ byggde två tillfälliga baracker
för att ge dem tak över huvudet.
* Stockholm-Nynäs järnväg öppnades med sikte
på snabba förbindelser till Godandsbåtarna, och
skaffade bland annat tre snabba, stora och vackra
tanklok för snälltågen.
* Norra Södermanlands järnväg öppnade för Eskilstuna stads renhållningsverk en lastplats vid
Brottsta 2 km väster om staden dit latrin kunde
transporteras, och vid Ryssjöbrink en lastbrygga
för torv som som skulle användas vid behandling

av latrinen. Vagnar för latrin, sopor och torv blev
inregistrerade som privatvagnar på banan, liknande de som Stockholms stad använde på
Spånga-Lövsta järnväg.
* Grängesbergbolagets banor från Ludvika till
Oxelösund väntade starkt ökad trafik och hade
förstärkt och förlängt de flesta stationer. Oxelösunds hamn hade fått en amerikansk kollossningsmaskin.
* Trafiken på Bånghammar-Klotens järnväg inskränktes till ett tåg i veckan i vardera riktningen,
då Klotens hytta lagts ned och trafiken mest bestod av träkol till Bångbro och andra hyttor.
* Dalslandsbanan hade fått starkt ökad persontrafik från Norge, och därför köpt två nya
snälltågslok, och sålt ett godstågslok till SJ.
* Uttersberg-Riddarhyttans järnväg, som var
smalspårig och ägdes av Riddarhytte bruk,
byggde ett bispår till Krampens station på den
nya statsbanan Krylbo--Frövi, med omlastningsanordningar för malm och tackjärn som skulle
till järnbruk vid SJ.
* Nordmark-Klarälvens järnvägar förstärkte broarna för att kunna trafikeras med större tenderlok

Den nya statsbanan Kry/bo-Örebro
fick präktiga stationshus i en stil
som kallats ''prefonktiona!ism':
ritade av SJ chefarkitekt Folke
Zetterva!L Här Krampen,
foreningsstation med KUR] SvJvm.
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Sa/,a-Gysinge-Gävle
järnvägs stora bro över
Dauilven vid Gysinge
provbektades med
täta rader av ånglok.
Foto Anders Vilhelm
Ljunggren (Svjvm).

trots att den var smalspårig, och skaffade bland
annat tre stora treaxliga kalkvagnar med tanke på
banans förlängning från Munkfors till Karlstad
som var under byggnad.
* Roslagsbanan byggde ett bispår till Edsbro
masugn vid banan Rimbo-Hallstavik. Södra
Roslags Kustbana från Roslags Näsby till Åkersberga öppnades för trafik.
* Det första steget togs för en aldrig fullföljd plan
att ge Djursholm en ringlinje, genom att banan
Ösby-Framnäsviken förlängdes till Eddavägen.
Enligt den ursprungliga planen enligt koncession
från år 1899 skulle den ytterligare förlängas till
Svalnäs, vilket skedde 1912, och därefter västerut
via Al torp tillbaka till Ösby. Delen Altorp-Ösby
byggdes 1910 men knöts inte samman med Svalnäslinjen, utan blev senare förlängd till Lahäll
och Näsbypark.

* Dannemora-Hargs järnväg skaffade överföringstrallor för att kunna ta normalspåriga
träkolsvagnar till Österbybruk utan omlastning,
den första trafiken av detta slag i Sverige. Även
Köping-Uttersberg provade, men fick inte tillstånd för sådan trafik.
* Dala-Ockelbo-Norrsundets
järnväg som
transporterade järn och råvaror för Ockelboverken, och ved till massafabriken i Norrsundet,
stängde timmerupptagningen vid Sundsbron
mitt i Ockelbo samhälle som stört invånarna,
och öppnade i stället ett nytt uppfordringsverk
vid Östbyberg 5 km längre österut.

Södra Sverige
* Malmö-Limhamns järnväg prövade automatiska vändkors med biljettautomater för den livliga persontrafiken, och hade haft så långa köer

De nationalromantiska
stationshusen på MoraAlvdalens järnväg var inte,
som en lokal tradition
hävdat, ritade av må/,aren
Anders Zorn utan av
arkitekten Ferdinand Boberg.
ijkort av Alvdalens fascinerande knuttimrade byggn,ad
med drakar på takåsen hos
Sv]vm.
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Falun-Västerda/,arne järnvägsbyggnads grusvagrzar levererades med två
nyheter, skruv.fjädrar vid /,agerboxarna
och amerikanska centralkoppel som
tidigt byttes ut mot gam/,a begagn,ade
GD]-bujfertar.från 1850-talet. Vid
grusgropen i Båtstad användes en
hemmagjord ångmaskindriven
transportskruv for grusUlStning.
Svjvm.

att man flyttat dem längre ut på plattformarna,
och byggt tak över väntutrymmet.
* Skivarps sockerbruk öppnades, och fick dels ett
bispår från Skivarps station på TrelleborgRydsgårds järnväg som tillhörde en grupp samarbetande banor med Malmö som centrum, dels
också en förbindelse genom den nyöppnade
Ystad-Skivarps järnväg från Charlottenlund som
hörde till den konkurrerande gruppen banor
med Ystad som centrum.
* Ystadbanorna kompletterades med sträckan
Tomelilla-St Olof-Brösarp, och Gärsnäs-St
Olof var under byggnad.
* Lund-Bjärreds järnväg öppnades, och drevs
närmast som en spårväg med ånglok för trafiken
till förorten och badstranden vid Öresund, med
två lok från den nyöppnade Vagn- & Maskinfabriken i Falun.
* Kristianstad-Hässleholms järnväg utrustade
persontågen med vakuumbroms och höjde hastigheten till SO km/t.
* Östra Skånes järnvägar kompletterades med
den direkta linjen Vilan-Everöd så att man slapp
omvägen via Karpalund-Tollarp när man skulle i
riktning mot Brösarp. Kristianstad-Hässleholms
järnväg ville ännu inte släppa in den nya banan
till Kristianstads station över ån. Everöds station
flyttades så att den skulle utgöra korsning mellan
två banor Tollarp-Åhus och Kristianstad (Vilan)-Brösarp, och Brösarps station utvidgades
för anslutning av den nya banan TomelillaBrösarp som tillhörde Ystadbanorna.
* Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg öpp130

nades i hela sträckningen. Loken var dels två engelska tanklok som använts under bygget och sedan såldes efter några fa år, dels tre godstågstenderlok av Nohabs vanliga typ. Vabis levererade
personvagnarna, två boggivagnar och fem tvåaJdiga motsvarande SJ litt C3a, men något varierande inredning. Banan löpte i stort sett parallellt
med den smalspåriga Västra Blekinges järnväg
Sölvesborg-Sandbäck-Holje, som ägdes av
Karlshamnsintressenter och då egentligen blev
onödig, men rivaliteten mellan städerna var så
stor, att Holjespåret i stället om något år förlängdes 2 km till Olofström, som därigenom fick
två banor söderut till Sölvesborg.
* Projektet att förlänga Malmö--Genarpsbanan
till Ystad hade visserligen fatt koncession 1897
och skulle enligt denna varit klart 1901, men arbetet var helt nedlagt, och togs inte heller upp
senare. Däremot begärde banan koncession för
det redan 1898 färdiga och trafikerade sidospåret
till Bokskogen Övre.
* Halmstad-Nässjö järnväg öppnade sidobanan
Reftele-Gislaved.
* Borås-Alvesta järnväg var under byggnad, och
till stor del rälslagd. Kinds Härads järnväg hade
förstärkts och rätats på delen Hillared-Svenljunga som skulle bli kvar som sidobana, medan
delen Borås-Hillared som skulle ersättas av den
nya banan blivit delvis provisoriskt flyttad för att
inte störa byggandet och hade fatt nedsatt hastighet. Till den nya banan hade 7 lok och 236 godsvagnar redan levererats.
* Västergötland-Göteborgs järnvägar öppnades,

den längsta smalspårsbanan 129 km GöteborgSkara med bibana Tumleberg-Håkantorp 12 km
för anslutning till smalspåret Lidköping-Håkantorp. Med tanke på längden och den väntade
stora trafiken borde den egentligen ha varit normalspårig, men alla västgötastäder - Skara, Lidköping, Mariestad och Hjo - hade redan satsat
på flera smalspåriga lokalbanor och man valde då
istället att utrusta VGJ med mer gedigen och
normalspårsliknande materiel än någon smalspårsbana dittills haft, t ex tenderlok för persontågen.
* Hultsfred-Västerviks järnväg skaffade 12
malmvagnar, som närmast kan beskrivas som
korta kraftiga stolpvagnar med trälämmar. De
användes för malm till Ankarsrums bruk, som
tog malm sjövägen till Västervik från bland annat
Nartorp och Dolmyra vid Vikbolandet, Herräng
i Roslagen och Sjösa vid Nyköping.
* På Gotland var banorna Slite-Roma och Ronehamn-Hemse under byggnad, bägge motiverade
till stor del av bettransporter till sockerbruket i
Roma. Bägge banorna fick lok från Kristinehamns Mekaniska Verkstad av den typ som sedan 1893 byggts för Klintehamnsbanan och
flera banor i Västergötland.

Verkstäderna

Efter flera års tillväxt när flera nya tillverkare av
järnvägsvagnar hade startat, blev 1901 ett år med
oväntat små leveranser, när dessutom ytterligare
en verkstad tillkom, Vagn- & Maskinfabriken i
Falun. Tillverkarna mötte det på samma sätt,
man tillverkade utan beställare och försökte hyra
ut vagnarna tills man hittade en köpare. Rössels
Waggonfabrik i Arlöv byggde upp en stor hyresvagnpark med flera hundra vagnar som i vissa fall
hittade en köpare efter ett fatal år, t ex Säröbanan.
Många av de äldre tillverkarna, främst Atlas,
Kockum, Götaverken, Ljunggrens, Landskrona
Gjuteri, Vabis, Kristinehamn och Södertälje
Verkstäder, bildade då Vagnuthyrningsbolaget
VUB, som köpte vagnar för uthyrning, dels för
att fa jämnare produktion, dels för att underlätta
finansieringen för senare köpare. Hyresvagnar
användes också för tillfälliga behov som vid betskörden.
I Tyskland fanns redan vagnuthyrningsbolag,
t ex Ludwig & Lange, som bland annat hyrde ut
vagnar till SJ.

Bånghammar-Klotens
järnväg transporterade tackjärn från Klotenbolagets hytta. På bilden från omkring 1880 drar loket tre
vagnar med olika märkning. Första vagnen SCJ 42 har fallbroms av engelsk typ och på engelskt sätt
signaturen spridd över hela vagnens längd Andra vagnen är märkt FLJ 46 och är samma typ men
signaturen ändrad och väggarna troligen ommålade från grå till bruna. Tredje vagnen är av mer svensk
stil med numret FLJ 201 samlat till vänstra änden och förstärkta väggar där bara en mittbit är fallbar.
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Sveriges JärnvägsIT1useuIT1 1999
- ett händelserikt år i väntans tider
En stiftelse med SJ, Banverket och andra intressenter som stiftare eller en direkt överföring till
Banverket och anslagsfinansiering från Näringsdepartementet var två olika förslag som togs fram
i arbetet med ny huvudman för Sveriges Järnvägsmuseum. Båda ansågs av olika skäl olämpliga
att genomföra. Följaktligen är situationen beträffande den avgjort viktigaste frågan för museet
densamma som för ett år sedan. Vi väntar fortfarande på nästa utredning, men vi gör det i fast
förvissning om att den, i likhet med de båda föregående, kommer att se utvecklingspotentialen i
museet framför en defensiv återhållsamhet. Det
är viktigt att komma ihåg att järnvägsmuseet vad
gäller såväl personal som kostnader är en liten
verksamhet med ett stort ansvar. Att minska på
det ansvaret i en tid när industrisamhällets kulturarv står högst på dagordning inom kulturmiljövården är knappast politiskt korrekt. Sveriges
Järnvägsmuseum valdes under 1999 in i nätverket Industrihistoriskt Forum, som är en nätverksorganisation med företrädare för nationella
museiinstitutioner, universiteten och näringslivet. Vi har under året också haft ett nära samarbete med Riksantikvarieämbetet, vilket kommer
att vidareutvecklas. Detta sagt för att något tona
ned den hotbild som ibland företräds av dem
som vill oss och järnvägshistorien väl, men ibland
drar förhastade slutsatser. Vi planerar inte minskade öppettider, indragningar av personal eller
bantning av samlingar, utan vi förbereder oss för
hur vi skall möta de krav som kommer att ställas
på oss för att tillvarata och levandegöra det
järnvägshistoriska arvet. Hittills har ingen av
dem som har granskat och utrett museet ifrågasatt att detta endast låter sig göras genom en expansion av verksamheten i Gävle. Att det däremot inte är helt lätt att hitta formerna för detta
är däremot uppenbart med tanke på segdragenheten i ärendet, vilket givetvis är en besvärande
132

faktor i den pågående verksamheten, inte minst
för personalen. 1999 har trots detta varit ett
mycket händelserikt år.

Nya fordon och gamla
Järnvägsmusei Vänner har gjort sitt största åtagande hittills i och med att föreningen på årsmötet beslutade att bidra med 200 000 kronor
för inköpet av ångloket DSB E nr 966, f.d. SJ F
nr 1202, från Danmarks Jernbanemuseum i
Odense. Loket kostade ytterligare några kronor
men bidraget från vännerna avgjorde definitivt
beslutet att köpa hem loket från danskarna. Som
det andra hemvändande, utvandrade F-loket anlände hon med färja till Kvillepiren i Göteborg
första fredagen i augusti, efter 62 år i exil. F 1202

DSB E nr 966 har an/,änt till Sverige och John
Armstrongftån Jernbanemuseet tar bort den
danska skorstensbek/,ädnaden, som ett forsta steg
mot återstäl/,andet till SJ F 1202. Foto Robert
Herpai.

Det stora och tunga tankloket, SJ N2 nr 1521, fd UGJ nr 29, hänger i kranarna i väntan på att åter
forenas medjärnvägsnätet efter att i många år ha stått uppställt i Kanalparken i Mota/,a. Foto Bertil
Pettersson.
byggdes av N ohab i Trollhättan 1915, året efter
storasyster, nr 1200, som står i museets basutställning. Syftet med ännu ett F-lok är att renovera det till fullt driftdugligt skick, vilket bl.a.
sannolikt innebär installation av ATC och med
all säkerhet oerhört mycket arbete, om vilket vi
idag vet väldigt lite. Projekteringen av loket kommer att påbörjas tidigast hösten år 2000.
När F-loket anlände till Gävle fanns ännu en
hemvändare och följeslagare med i museets
tjänstetåg. Uppsala-Gävle Järnvägs (UGJ) stora
tanklok, nr 29 (senare SJ N2 nr 1521), Sveriges
största i sitt slag, kunde nu äntligen återföras till
sin gamla hemstation. Flera museivänner har
hört av sig angående detta lok, som länge stått
uppställt utomhus i Motala. En motion har tidigare också lämnats till ett av Järnvägsmusei Vänners årsmöten angående detta missförhållande.

Oavsett detta känns det mycket bra att veta att
detta historiskt mycket intressanta lok nu förvaras under trygga omständigheter. Någon renovering är inte planerad.
Anledningen till att vi inte omedelbart sätter
tänderna i F-loket är att vi påbörjat en omfattande renovering av elloket SJ Dg nr 188. Museets park av driftlok är egentligen ganska liten. En
hel del fordon är driftdugliga men de utgör också
kärnan i den nationella samlingen och bör därför
inte användas för frekvent. Våra fungerande ellok
som vi har flera exemplar av, typerna Hg och Da,
är ännu så länge inte så spännande att visa upp i
museala sammanhang, möjligen med undantag
av den av Kalmar Järnvägars museiförening återlämnade depositionen av den fint renoverade Da
888, som kommer att dra År-gångståget år 2000.
Dg nr 188 som länge stått uppställt i banhallen i
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Det nyrenoverade SJW nr 1229 fick hedersuppdraget att inviga Kulturhusens dag. Foto Jan-Erik
Svanberg.
Trelleborg hämtades under hösten och tämligen
omgående startade vårt arbete med loket, som
bland annat bestod i förberedelser för ATC-installation och ombyggnad till persontågsväxel
samt korgarbeten. Loket är förhoppningsvis i trafik till år 2001. Av renoveringar i övrigt har mest
arbete lagts ned på personvagnen, SJ Co9 nr
1057, under ledning avTorkil Elmqvist, KontraKonsult och med arbetskraft med anställningsstöd från Arbetsmarknadsverket. Merparten av
arbetena har varit projektering och vissa stomreparationer. Med hänsyn till det stora arbete som
kommer att krävas för lokrenoveringen kommer
arbetet med vagnen att vila under år 2000.
Färdigt i tid till museidagen, uppkopplat på
morgonen, blev det unika ångloket för lokaltrafik SJ W nr 1229. På Grängesbergs Järnvägsmuseum har Dan Thunberg och hans mannar
under tre år gjort ett fantastiskt arbete med att
återställa loket från ett rostangripet såll, efter år av
vanvård, till ett riktigt paradlok. Loket fick också
hedersuppdraget att ge signal åt invigningen av
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den rikstäckande Kulturhusens dag (mer om den
senare). Det är naturligtvis omöjligt att med
några fä meningar beskriva det jobb som lagts
ned på loket, men museet och alla intresserade av
ångteknik och industrihistoria är skyldiga Dan
och Grängesbergs Järnvägsmuseum ett stort
tack. I sammanhanget skall inte Ludvika kommun glömmas bort som anvisat duktiga arbetssökande till lokmuseet, vilket också gjort att kostnaderna för renoveringsprojektet har kunnat hållas på en rimlig nivå.
Med hjälp av två aktiva museivänner, Per
Lindberg och Lars Forsgren, kunde vi i egen regi
och med insatser från TGOJ, Torkil Elmqvist,
Kontra-Konsult och målarna Thom Olofsson
och Lennart Ehn, i tid till diesellokträffen i Hamar, Norge, genomföra renoveringen av dieselloket, T 41 nr 204. Regissör för projektet var
museets fordonsansvarige, Sten Holm. Loket
som byggdes med GM-motor av Nohab 1955 är
nu återställt i ett utförande som nyreviderat kring
1970. Utifrån de yngre järnvägsvännernas posi-

tiva reaktioner kan vi konstatera att dieselloken
nu är på väg att ta över entusiasternas intresse
från ångloken, fyrtio år efter det att dieselmotorn
fullständigt konkurrerade ut ångmaskinen vid
SJ.
Det finns entusiaster även för andra transportslag. Här i Gävle återuppbyggs briggen Gerda
från 1869 som ett ideellt projekt med starkt stöd
av kommun och sponsorer. Projektet som har
pågått under hela 1990-talet har erhållit viss
hjälp även från oss. Vi har tillhandahållit en
ångfinka som producerat ånga för basningen av
bordplankorna. I anslutning till skeppsvarvet pågår ett av våra egna långtidsprojekt i samarbete
med Gävle kommun, renoveringen av lokaltrafikvagnen SJ C3a nr 1314 från 1901. Skalenligt håller vi takten väl med det 52 meter långa
och snart 234 ton tunga fartyget. På briggen
klättrar ett tjugotal snickare varje dag medan
kommunen har bjudit på en snickare då och då
för järnvägsvagnsbygge. Under året har i alla fall
stommen blivit helt färdigställd liksom det mesta
av den invändiga pärlspontpanelen kommit på
plats. Nya fönster har tillverkats på annat håll.
I samband med att elloket skulle hämtas i Trelleborg genomfördes också ett fordonsbyte med
Föreningen Veteranjärnvägen. Dels bekräftades
tidigare överlämningar och dels genomfördes nya
byten. Föreningen erhöll sina depositioner samt
L16 nr 1644, före detta bl.a. Malmö-Trelleborgs
Järnväg nr 14. Museet övertog och hemförde en
värdefull representant för 1910-20-talets stambanetåg, SJ Co8 nr 2772. Denna den allra vanligaste av periodens fjärrtågsvagnar finns bevarad i
endast detta enda exemplar, som är i förhållandevis gott skick. Ett annat fordonsbyte gjordes med
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs) som lämnade den intressanta sovvagnen fd. SJ ACo4 nr
2897 från 1931 mot trafikvagnen SJ S22L nr
3925. För samtliga byten gäller särskilt hembud,
varför fordonen inte kan användas i kommersiella syften eller riskerar att gå förlorade om något
oförutsett skulle inträffa med föreningarnas verksamheter. En intressant enhet som överfördes på
museet och som deponerats till Strömstads
modelljärnvägsklubb är motorvagnssättet X9A
nr 137, X9B nr 138 och UB9 nr 2352. Det röd-

orange "Paprikatåget" har känts angeläget att bevara och Strömstads modelljärnvägsklubb har i
samarbete med BJ s löst förvaringsfrågan för oss. I
övrigt överfördes från SJ till JVM under året de
återstående nio beredskapsångloken, littera B, E
och E2, som även fortsättningsvis är avsatta för
försäljning, samt tågvärmevagnen SVl nr
55134. Museet har också gjort en del utskrotningar, främst av kraftigt ombyggda tjänstefordon, men även av det ånglok som stått uppställt i Furuvik, B nr 1138 samt efter avstämning
med Adtranz även det inkompletta och udda Rzloket.

Trafik och utfärder
Det är inget självändamål att samla på sig så
mycket fordon som möjligt. Vi har dock ett uppdrag att bevara vittnesbörd från järnvägen och vi
skall också levandegöra den. Då måste vi naturligtvis köra tåg som är tillgängliga för allmänheten. Vi körde Argångståget för andra år i samarbete med Stockholms Kultursällskap för Ånga

\\
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Aven små kitta barn kan, om de bara är tillräckligt många i tåget, tvinga loket att anstränga sig
lite extra. En stämningsfull bild.från sportlovstrafiken. Foto ]an-Erik Svanberg.
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och Järnväg (SKÅJ) med Västerås som nytillkommen destination för premiärturen. I övrigt
gjordes fem resor tur och retur Stockholm-museet med mycket välfyllda tåg trots att Stockholmsmedias fullständiga ointresse för projektet
fortsatte. Det frågetecken som därför infann sig
efter fjolårets lite mer än godkända resandetal
kunde ändå bytas mot ett utropstecken. Detta
var extra välkommet eftersom iden med Årgångståget är viktig för museets framtid. Tågsammansättningen var densamma som 1998.
Ångtåg kördes dagligen under sportlovet, vilket som vanligt gav mer än fulla tåg. Trängseln
kunde dock hållas inom trivselns gränser så arrangemanget var mycket lyckat. I övrigt användes ånglok på museidagen, Kulturhusens dag
samt på julmarknaden. Även denna förhållandevis sparsamma trafik kräver stora personella insatser, men också särskilda krav på kunskap och
säkerhet. Utöver museets Sten Holm så har SJförarna Herbert Paalberg och Kenneth Landgren
varit pålitlig lokpersonal. Vi måste dock se framåt
även när det gäller bevarandet av ångloksförarkompetensen. Detta är naturligtvis minst lika
viktigt som att bevara själva fordonen. Det första
steget mot uppföljning och utbildning av museets förare har tagits i och med att Tomas Larsson
och Roger Lundberg av JVM och SJ Stab Trafiksäkerhet har utsetts till instruktörer för ångloksförare. Vi hoppas att vi kan ge dem möjlighet att
förvalta detta hedersuppdrag på bästa sätt.
En annan trafikinsats som förhoppningsvis
kan bli av mer återkommande art var utfärden till
Hamar i Norge 6-8 augusti, vilken genomfördes
som en medlemsresa för Järnvägsmusei vänner.
Eftersom vi samtidigt var nere i Göteborg och
tog emot ånglok så tog vi också med oss danska
lokomotiv och dieselloksentusiaster till dieselträffen i Hamar. Därför blev det två tåg som möttes i Kil och blev till ett gästande svensk-nordiskt
tåg. Vi visade upp T 41-loket, som vi hade med
oss i tåget, samt den inlånade T44 som drog alltsammans till Hamar. Trots ett stort antal lokomotiv var två dagar nog en dag för mycket för
arrangemanget, som GM-gruppen i Norge stod
bakom. En del problem uppstod med de nödtorftiga mänskliga behoven men själva resan gav
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Färgen hade nätt och jämnt torkat på dieselloket,
T41 nr 204, när det paradkörde på dieselloksträffen i Hamar. Foto Robert Herpai.
ändå mersmak. Närmare trettio museivänner
deltog i Hamarresan. Ett bestående värde av
Norgeäventyret blev ett underrede, tillverkat av
Wright & Sons i Birmingham 1860 eller -61 för
Kongsvingerbanan, som stod lite i skymundan
bakom lokstationen i Hamar. Eftersom vi på
museet har flera intressanta representanter från
just denna vagntillverkare och den svenska järnvägens barndom, inte minst två korgar från Hudiksvalls Järnväg, togs en kontakt med det norska
järnvägsmuseet som ägde vagnen. De erbjöd oss
genast vagnen i gåva, och tack vare ett snabbt och
rådigt ingripande från Järnvägsmusei Vänner,
framför allt genom Erik Sundström, kunde
underredet snart därefter anlända till Gävle. Om
det kommer att användas till någon av korgarna
skall vara osagt, men att kunna visa det tillsammans med korgarna och vagnarna från KöpingHults Järnväg (se artikel på annan plats) är en
spännande möjlighet.
Museet företog under ett par dagar i maj en
annan resa med järnvägsfordon västerut. Det var
självaste ångloket Fryckstad som gavs tillfälle att
åter möta sina hemtrakter i samband med att
man firade 150 år sedan första spadtaget av
Frykstabanan. Det var Frykstad Clara Elfs
Jernvägssällskap som i mycket god tid anhållit
om lokets och museets deltagande. Med specialtrailer genomförde vi transport, lastning och lossning helt i egen regi, så att vårt äldsta bevarade
lokomotiv under trygga former kunde återförenas, om än tillfälligt, med de vagnar som sedan
tidigare funnits deponerade hos sällskapet. Det

I kvällssol mellan Frykens strand och stationsbyggrzaden i Fryksta dramatiserades en resa på banan med
loket Fryckstad som viktigt inslag. Foto Robert Herpai.
uppställda tågsättet framför faktoribyggnaden
var inte bara ett trevligt återskapande av det
äldsta kända fotografiet från banan, det utgjorde
också fond för den vackra vårkvällens festligheter
med musik, tal av kommunalråd, museichef och
landshövding samt inte minst ett trevligt skådespel i form av en dramatiserad resa.
Aktiviteter och besök
När det gäller stora arrangemang på museet kom
det mesta att koncentreras kring en helg. Den sedan länge planerade museidagen fick plötsligt
omedelbart sällskap av invigningen av Kulturhusens Dag nästpåföljande dag. Kulturhusens
Dag är en sameuropeisk skapelse för att man
samtidigt i ett stort antal länder skall uppmärksamma företeelser av stort kulturhistoriskt värde.
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar för det
svenska delprojektet, och eftersom temat för
1999 var järnvägsmiljöer samarbetade man med
Sveriges Järnvägsmuseum. För museets del var
det naturligtvis på gott och ont med ett så omfattande tvådagarsarrangemang. Årets museidag
hade inget särskilt tema utan hade mera karaktä-

ren av öppet hus. Tack vare detta fick vi en rimlig
arbetsbörda och så fanns det ju en hel del nytt att
visa upp. Ångloket SJ W nr 1229 visades för första gången under ånga och användes i pendeln
mellan museet, Gävle C och Nynäsmagasinet,
tillsammans med öppna plattformsvagnar från
TGOJ som vi lånade av Grängesbergsbanornas
Järnvägsmuseum (GBBJ). Dieselloket T41 var
igång, vilket också rönte stort intresse. Uppställda utanför UGJ-stallet stod också de båda
hemvändarna, SJ F 1202 och UGJ 29. I
magasinet på Nynäs hade vi lagom till
museidagen placerat fordonen i tågsätt på fem av
spåren. För den som vill fa upplevelser av historiska tåg och se mer av järnvägsfordonens tekniska utveckling är ett besök på Nynäs något av
ett måste. Här kan man se det mesta av det som
inte visas i basutställningen. Magasinet visas från
och med i år för grupper enligt överenskommelse. Museidagen i övrigt innehöll naturligtvis
den sedvanliga marknaden, besök av Årgångståget och GBBJ, plattformsteater med teatergruppen Pegasus, musik av rockabillygruppen
Rockfire och utspisning på flera ställen av
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röda mattorna framför Banvaktarstugan. Även
museets personal och naturligtvis skådespelarna i
Pegasus var utstyrda i diverse historiska klädedräkter till ögonfägnad för publiken, och sedan
Daniel Johannesson givit signal till ångloket
kunde lokförare Paalberg dra i W-lokets ångvissla
och så var evenemanget invigt. Gästerna bjöds
på, besök i vårt drifdokstall med F 1202 och i
banvaktarstugan där "banvaktaren" Anders Larsson med "hustru" Johanna Salander tog emot,
teaterguidning genom museet och ångtågstur
upp till magasinet på Nynäs där Kjell Palen
mötte för en guidetur. Det pompösa arrangemanget under Kulturhusens dag kan måhända
tyckas vara ett fäfängt spektakel, men vem uppskattar inte lite fest och gamman, och så fick museet ett utmärkt tillfälle att visa upp verksamheten för ett flertal personer som på ett eller annat
sätt kan påverka vår framtid.
Under de hektiska dagar som förflöt från det

Riksantikvarie Erik ~graeus sjunger ut under
välkomstanforandet på Kulturhusens dag. Foto
Jörgen Svendsen.
Järnvägskrogen. Mycket uppskattade blev ett antal gästande modellfordon på miniatyrjärnvägen.
Närmare 3000 personer besökte museet denna
vackra septemberlördag.
Det osedvanligt fina vädret höll i sig även till
söndagen den 12 september och invigningen av
den rikstäckande Kulturhusens dag. Ett extra
Årgångståg var insatt, med ett par extra vagnar
för särskilt inbjudna gäster. Med tåget kom bl.a.
riksantikvarien Erik Wegraeus, Elisabeth Fleetwood från Kulturutskottet, generaldirektörerna
Johannesson och Bylund samt representanter för
Näringsdepartementet, Statens Fastighetsverk
och Riksantikvarieämbetet. Prick klockan 12.00
kunde W-loket med den från Nynäshamns
Järnvägsmuseum inlånade lokaltågsvagnen, C3b
1444, inleda invigningsfesdigheterna med att
köra fram huvudtalarna Wegraeus och Johannesson, iförda SJ paraduniformer, till de utlagda
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SJ-s generaldirektör DanielJohannesson trivdes
både i paraduniform och i hytten på ångloket.
Foto Jörgen Svendsen.

järnvägsmuseicheferna
ftån Sverige och Finland
flankerar Lea Bergström
som forutom att hon är
hustru till den finske
museichefen också har
bidragit till boken och
utställningen om den ryske
kejsarens tåg. Foto JanErik Svanberg.

att F-loket anlände fram till invigningen av
Kulturhusens Dag fick museet också några internationella besök. Styrelsen för Danmarks
Järnvägsmuseum samt cheferna för Englands respektive Tysklands Järnvägsmuseer, Andrew Scott
och J lirgen Franzke avlade visiter. Museerna i
York och N lirnberg står i viss särklass bland
järnvägsmuseer, men båda cheferna kunde konstatera att något lika imponerande som
fordonsmagasinet på Nynäs kan inget annat
järnvägsmuseum visa upp.
Vi bestämde oss tidigt för att vi inte hade resurser att producera några egna utställningar under 1999. I stället lånade vi in tre stycken. Först
var "Teknik som talar all språk'', från Tekniska
museet, för vilken ett antal skolbarn hade fatt använda en hel del fantasi för att åskådliggöra eller
tillämpa tekniska lösningar. Vi hade utställningen under april och maj när vi kunde förvänta
oss - och fick - många besök från skolklasser.
Höstutställningen lånade vi från Riksantikvarieämbetet. Mårten Sjöbecks fotografier hade tidigare visats i stallet vid Historiska museet, och eftersom Sjöbeck var anställd vid SJ kunde vi förstärka utställningen med flera järnvägsfotografier
ur våra egna samlingar. Sist men inte minst
kunde vi inviga "Kejsarens tåg", en utställning
från Finlands Järnvägsmuseum i närvaro av museichefen Matti Bergström med fru Lea, som
båda arbetat med att berätta om de finska kejserliga tågen, i form av en praktbok, en större utställning och en skärmutställning. Eftersom skärmustställningen var avsedd att visas utanför Finland hade jag nöjet att göra den svenska språk-

bearbetningen, alltså, märk väl, inte översätta
texten.
Övriga aktiviteter var mycket inriktade på
barnverksamheten. Vi körde som sagt sportlovståg, och under påsklov och novemberlov var det
pyssel respektive tågkul på museet. Avslutningsvis höll vi traditionsenlig julmarknad i december.
Den stora händelsen för barnen var emellertid
öppnandet av vårt nya lekrum, "Lilla station". I
detta färgglada rum alldeles bakom entren är det
meningen att våra yngre besökare skall klättra av
sig den värsta energin innan de går upp i våra
museiföremål. Här finns ett klättertåg, biljettlucka, ritbord, magnettavla, modelljärnväg och
små trätåg för de leklystna. Här samlas också våra
grupper från skolor och förskolor, där de far möjlighet att klä sig i uniform och samtidigt lära sig

Förutom att museets rum for barn "Lilla station"
skall vara roligt och spännande for barnen, är en
positiv bieffekt att de kanske har klättrat av sig det
värsta innan de kommer ftam till de riktiga loken.
Foto Robert Herpai.
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en del om vad tåg och järnväg är för någonting.
Invigningen av rummet som gjordes i samband
med att sommarsäsongen startade blev extra festlig i och med att det bland unga musikälskare
populära bandet Mora Träsk gjorde en av sina
sista spelningar i en av rundlarna innanför
miniatyrjärnvägen. Sådant tryck som det för övrigt var vid minitåget efter spelningen har det aldrig varit där vare sig förr eller senare.
Marknadsföringsinsatserna minskades något
jämfört med föregående år. Om det också var
därför besökstalet blev lägre är mera osäkert.
Framför allt var det nog det vackra sommarvädret under juli, museets normalt bästa besöksmånad, som bidrog till nedgången, vilken för övrigt drabbade de flesta svenska museer. 29063
personer passerade museientren under 1999.
Trots färre besökare blev intäkterna från besöksverksamheten ändå högre än under fjolåret. Inte
oväsentliga i det sammanhanget är grupperna
och framför allt stora grupper och företag som
vill erbjuda anställda, gäster eller kunder något
alldeles extra. Då vi har många utländska besökare lät vi också ta fram en engelsk version av vår
museiguide, "The Time Machine".

En ny tunnel har an/,agts i )ordvallen runt
miniatyrjärnvägen for spåren mot
forvaringscontainern, vändskiva och lyftbord.
Arbetena med en lokstation i miniatyr har
kommit en bit på väg. Foto ]an-Erik Svanberg.

"Gör som Träsket rör på fläsket ... "Fullsatt på
järnvägsmuseet när barnrockbandet Mora Träsk
höll en av sina sista spelningar under invigningen
av "Lil/,a station': Foto Robert Herpai.
Uppbyggnad och vård av samlingarna
Bakom kulisserna har det också gjorts mycket.
Projekteringar gjordes för ombyggnad av ett
skepp i UGJ-stallet för fotoarkiv och förvaring av
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bl.a. skyltar och stora modeller samt larm i
magasinet på Nynäs. Som första säkerhetsåtgärd
har fönstren satts igen. Ett spännande samarbete
har startat med några miniatyrjärnvägsrallare,
med OlafWalseth i spetsen, som har tagit sig an
anläggningen. Meningen är att de skall hjälpa oss
att underhålla och utveckla banan mot att vi investerar i nödvändigt material! och att de kan använda den för eget bruk när vi inte själva har trafik. Att den småskaliga trafiken sedan kan samordnas, som på museidagen, är bara så mycket
bättre. De första arbetena för en lokstation i miniatyr framför kallförrådet har tagits.

Johanna Sa/,ander har gjort
ett stort och viktigt jobb
med registreringen av bla.
vår affischsamling. Foto
Jan-Erik Svanberg.

Den digitala registreringen av samlingarna har
fortlöpt. 2500 fotografier ligger nu lagrade i en
databas och i samma program, SOFIE, är hela
det gamla dataregistret överfört, liksom nyregistreringar har gjorts av museets samlingar av
textilier och affischer. Arbetet startade också med
en annan tidigare svåråtkomlig och tung föremålsgrupp; skyltar. Om vi inte riktigt har förstått
det tidigare så framgår det nu med all önskvärd
tydlighet, att det var fantastiska samlingar som
byggdes upp under framför allt 1930- och 1940talen. I samband med att vår återvunna kunskap
om samlingarna ökar försöker vi också åtgärda de
luckor som trots allt finns. Bland annat har vi genom positivt och engagerat bemötande från SJpersonal erhållit textilprover från 1940-talet och
framåt, så att vi nu har en mycket representativ
exempelsamling över denna form av mjukvara
för framför allt vagnsinredning från 1880-talet
och fram till idag.
Efterfrågan på vad museet har att erbjuda kom
som vanligt från film- och mediahåll. Under december månad pågick faktiskt två filminspelningar i olika museivagnar samtidigt. Dels
var det inspelningen av filmen "Sleepwalker" i
halvmodern miljö som gjordes i en 1960-talsvagn på Nynäsverkstaden, dels var det Jan Troell
som använde en tredjeklass sovkupe för sin film
"Så vit som en snö" om den första kvinnliga flygaren, Elsa Andersson. Det sistnämnda projektet
erbjöd också en utmärkt möjlighet för oss själva.
Den enda sovkupe som finns kvar med 1920-tals

tredjeklassinredning tillhör den före detta första
sovvagnen för tredjeklass, Co6 nr 1899. När vagnen skulle byggas om 1938 med ny stålkorg sparades ett mindre parti av den gamla vagnsänden,
med en sovkupe om sex bäddar, korridor samt
toalett- och klosettrum. Denna enhet visades på
Järnvägsmuseum i Tomteboda men har sedermera lidit skada på grund av bristfällig förvaring.
I princip alla färgskikt hade kraftigt flagnade partier och inredningen var mycket nedsmutsad.
Genom att filmprojektet stod för hälften av kostnaderna kunde vi låta konservatorer sanera och
åtgärda inredningen, och efter det att Nordfilm
också låtit tillverka en avslutning på korridoren
för filminspelningen kunde korgdelen med detta
tillskott ställas in i museets permanenta utställning. Vagnsänden är ur museal synpunkt mycket
värdefull då ingenting utöver tvättning och färgfixering har ändrat dess utseende sedan den togs
ur trafik för över sextio år sedan. Förhoppningsvis blir också filmen bra.
Konservering och bevarande diskuterades
också på ett seminarium i Jädraås under en helg i
september. Initiativtagare till detta var museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg och ekomuseet
Järnriket Gästrikland. Sveriges Järnvägsmuseum
åtog sig ekonomiskt stöd och seminarieledning.
God uppslutning och stort intresse från de
många deltagande föreningarnas representanter
borgar för ett seriöst handhavande av den privatägda rullande materielen. Det vidare arbetet med
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Med foifattaren Ingrid Nilssons goda minne
signerar Carl-Jan Granqvist hennes bok "Fest på
spår" under Kulturhusens dag. Foto Jan-Erik
Svanberg.
fordon har däremot gått lite i stå. Ett utkast finns
ju redan, men när det gäller den slutgiltiga versionen så återstår en del arbete. Många personer är
inblandade, varav nästan alla måste ta av sin fritid. Från museets sida kommer vi att stå för redaktionell sammanställning och publicering av
materialet när det är färdigt. Museet har aktivt
deltagit i redaktionsarbetet för tre intressanta
bokutgivningar under året. Framför allt rör det
sig om bildurval men även textgranskning. Alf
Henrikson-sällskapets årsbok "Vägen till världen'' illustrerades helt med bilder ur Erik
Lundquists samling, vilken presenterades av Robert Herpai i förra årets SPÅR. Robert gjorde
också hela bildurvalet till boken. Banverket hämtade också en stor del av illustrationerna till sin
presentbok "Spår i landskapet" från våra arkiv.
Hjälp med både text och bild har givits till Ingrid
Nilsson och praktverket "Fest på spår" som faktiskt har sitt ursprung i vår järnvägsmenysamling
efter tips från museivännen Erik Sundström.
"Fest på spår" har haft stor hjälp av Ingrids kollega, den omtalade krögaren Carl-Jan Granqvist,
som marknadsfört boken i en massa sammanhang, bl.a. fanns han på museet under
Kulturhusens dag med pennan i högsta hugg för
att signera boken.
Personal från museet deltog i årets museivecka
i regi av Svenska museiföreningen, som i år hölls i
den fina industrihistoriska miljön kring Arbetets
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museum i Norrköping. Värd för årets nordiska
järnvägsmuseikonferens var det danska museet i
Odense och tema var marknadsföring och utåtriktad verksamhet. Från museet deltog museichefen, Anita Björklund och Gunilla Lundberg.
Sjukdom och andra bekymmer förhindrade ett
bredare deltagande härifrån. Den för sista gången
årliga IATM-konferensen avhölls i Delhi, Indien
under tema transportmuseerna inför 2000-talet.
Våra värdar hade ordnat ett mycket ambitiöst
och välvilligt program. Känslan av att världens
kommunikationsmuseer var närvarande i Indien
var viktigare än det delegaterna fick med sig hem
var ändå ofrånkomlig. Det är naturligtvis alltid
värdefullt att se andra exempel på hur museiverksamhet kan bedrivas och den indiska modellen är väsensskild från vår egen. Här kan man avsätta hur många människor som helst för bevakning eller iordningställande av blomsterarrangemang eller ljussättning, samtidigt som man
knappast har några resurser alls för underhåll och
vård av samlingar och utrymmen. Många intressanta föredrag hölls emellertid, varav jag särskilt
fastnade för ett mycket insiktsfullt inlägg av den
engelske professorn i railway studies vid universi-

Hjördis Matti /,ämnade museet 1999 med
avtalspension. Med omedelbar verkan är hon
sedan detta ständig medlem i Järnvägsmusei
Vänner. Hjördis var projektledare for bl.a. ''Lil/,a
station': till vilken hon här bjuder in under
invigningen. Foto Robert Herpai.

tetet i York, Colin Divall, vilken påminde om de
värderingar som museernas utställningar förmedlar, ibland omedvetet och okritiskt, utifrån
järnvägsmuseets i York exponering av de kungliga tågen.

Personal
Många personer har arbetat på och för museet
under året men den fasta styrkan decimerades
faktiskt i och med att Hjördis Matti slutade med
avtalspension. Hjördis har varit en viktig stöttepelare under mer än fem år och lämnar ett stort
tomrum efter sig. Förutom det varma tack som
museet är skyldigt henne såg vi till att behålla
kontakten genom att ge henne ständigt medlemskap i Järnvägsmusei vänner. Vi var också
tvungna att avsluta inlånet av Ted Nyberg från SJ
Trafikverkstad, som pågått så länge att han kändes som en av de fasta medarbetarna. Ted har
gjort ett mycket fint arbete i det fördolda med
snickerier och vaktmästeri. Vi avbröt också, på
obestämd framtid, samarbetet med arbetsmarknadsenheten vid Gävle kommun som försett oss
med anvisad arbetskraft under ledning av Karl
Hedman. Vi fann att det under rådande omständigheter på arbetsmarknaden inte fanns tillräckliga resurser för handledning av denna personalkategori för de förhållandevis svåra arbetsuppgifter som vi har att erbjuda. På följande vis har personalen och uppgifterna fördelats under 1999:
Fast personal
Robert Sjöö
Hjördis Matti

museichef
program och administration (t.o.m. 99-12-03)
Olle Andersson
butik och ekonomi
reception
och skolAnita Björklund
grupper
arkiv och bibliotek
Robert Herpai
Sten Holm
fordon och teknik
föremål
och kontorsGöran Jäderholm
teknik
Elisabeth Kronhöffer reception (halvtid)
Gunilla Lundberg
marknadsföring och
konferens
Claes Zachrisson
fastighet och teknik

Projektanställda
Johanna Salander
Jan-Erik Svanberg

föremåls registrering
(feb.-dec.)
fotoregistrering
(jan.-dec.)

Inlån från SJ
Mia Lundstedt
Ted Nyberg

reception och skolgrupper (apr.-dec.)
vaktmästeri (jan.-feb.)

Timarvoderade för reception och guidning
Renee Edlund, Therese Eriksson, Eva HagströmMattsson, Sara Holm, Anders Larsson, Boel
Nylöv, Veronica Silen och Helena Westland.
Timarvoderade för rälsbusskörningar och
växling
Karl-Erik Eggefjord och Bertil Pettersson.
Korttidsanställda med anställningsstöd från
AMY för fordonsrenovering
Erika Hoffmann, Bo Hällqvist och Stefan
Meijer.
Ideellt arbetande museivänner
Janne Billoch, Lars Forsgren, Erik Hedlund, Anders Hendel, Gunnar Jonsson, Lars Jonsson,
Kenneth Landgren, Christer Larsson, Bengt
Lindberg, Per Lindberg, Olle Olsson, Herbert
Paalberg, Kjell Palen, Gunnar Sandin, Göte Sjöö,
Erik Sundström, Anders Svensson, Lennart
Svensson och Börje Thoursie
I samband med Järnvägsmusei Vänners årsmöte, den 20 mars, kunde äntligen den högtidliga återinvigningen av modellen av Årstabron
hållas. Vänföreningen har bekostat den omfattande renovering, som Lennart Svensson, Gävle
Modellbyggeri, förtjänstfullt har utfört på den
svårt skadade modellen i skala 1: 100, ursprungligen byggd 1932 av bildhuggaren Menothi
Schärman. Jag bugar och bockar å museets vägnar för denna värdefulla insats och tackar samtidigt alla inblandade för ett framgångsrikt och
händelserikt år på Sveriges Järnvägsmuseum.
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Årsberättelse 1999
Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 1999.
Föreningens styrelse har under året varit:
Anders Hendel, ordförande
Erik Hedlund, sekreterare
Anders Larsson, kassör
Börje Thoursie
Morrgan Claesson
Erik Sundström
Kjell Palen
Lennart Lundgren
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum
Föreningens medlemsantal var den 31 december
1999 837 personer, varav 4 ständiga medlemmar
och 33 familjemedlemmar.
Styrelsen har under året avhållit åtta
protokollförda sammanträden. Föreningen har
under året sänt ut medlemsinformation. Årsstämman hölls den 20 mars 1999 på Sveriges
Järnvägsmuseum. Årsboken Spår utkom i september 1999. Föreningen har 1999 varit medlem i JärnvägsHistoriska Riksförbundet, JHRF.
I samarbete med Sveriges Järnvägsmuseum arrangerade föreningen en resa till Dieseldagarne i
Hamar. Tillsammans med museet deltog föreningen på Hjulmarknaden i Stockholms stadshus i
december.

Föreningen har under året bidragit med praktisk verksamhet och guidning på Sveriges
Järnvägsmuseum. Särskilt märks arbetena på
onsdagkvällar med museets T 41-lok.
Föreningen bidrog med transportkostnaden
för den s.k. Hafslundsvagnen från Hamar till
Gävle. Den beslöt vid stämman 1999 att bidra
med 200 000 kr till inköp av fd. SJ F 1202 från
Danmark. Under året har startats ett projekt för
insamling av minnen från järnvägens anställda.
Vi har bekostat renovering av modellen över
Årstabron, som vid årets slut ej var fullt avslutad.
Medel har avsatts för ombyggnad av värmesystemet i en av museets sovvagnar.
Styrelsen vill framföra sitt tack till medlemmar, företag och privatpersoner för det gångna
verksamhetsåret. Särskilt tack riktas till de som
bidragit med gåvor och till redaktionen för årsboken Spår.
Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade om fortsatt framgång för
föreningen och dess verksamhet.
Gävle den 1 mars 2000
Anders Hendel
Morrgan Claesson
Erik Hedlund
Lennart Lundgren
Anders Larsson
Kjell Palen
Börje Thoursie
Robert Sjöö
Erik Sundström

Kassören i Järnvägsmusei Vänner och
museets guide och receptionist, Anders
Larsson, trycker igång tåget på modellen
av Arstabron under återinvigningen.
Foto ]an-Erik Svanberg.
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