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Rolf Sten 

Mellan Sala och Gävle. 
En återblick på Sala-Gysinge-Gävle järnväg 

I slutet av 1800-talet pågick det en intensiv 
bruksverksamhet i Gysinge. Tillverkningen av 
tackjärn och stångjärn var avsevärd. Här fanns 
även en sulfitfabrik och ett sågverk. Råvaru
transporterna till Gysinge och uttransporten av 
de färdiga produkterna skedde till stor del på 
Dalälven, men komplicerades genom att man 
inte kunde ta sig förbi de kraftiga forsarna i 
Älvkarleby utan omlastning. Övriga transport
sätt på den här tiden var hästdragna foror på 
vintrarna och hästdragna kärror på sommaren. 
Den jämförelsevis stora industriella verksamhet
en i Gysinge var en stor anledning till att det i 
början av 1890-talet väcktes flera förslag om att 
bygga en järnväg till eller via Gysinge. Man 
förväntade sig att en järnväg skulle fa ett stort 
godsunderlag från dessa industrier. 

Järnväg, men var? 
Bruksägaren i Gysinge, Gustaf Benedicks, till
frågades av representanter för flera av regionens 
socknar om han ville medverka och arbeta för en 
järnväg från Uppsala via Bälinge och Harbo till 
Rödjebro i Huddunge, vidare genom Nora 
socken till Gysinge och från Nora genom Öster
våla och Tierp fram till Uppsala-Gävle järnväg. 
Detta förslag oroade Hedesunda kommun som 
tillsatte en kommitte, vars uppdrag var att för
söka påverka att den diskuterade järnvägen till 
Gysinge skulle fortsätta från Gysinge genom 
Hedesunda och vidare via Valbo till Gävle. 

I Sala arbetade borgmästaren Otto Victor 
Lundberg för en annan sträckning av järnvägen. 
Han förordade en bana från Sala, via Gysinge, till 
en lämplig punkt på GDJ. 

Den 7 juni 1895 kallade Lundberg och 
Benedicks till ett möte i Sala. Vid mötet fanns 
bland annat representanter från Sala-Tillberga 
järnvägs AB och från Gävle-Dala järnvägs AB. 
Även kommunerna Enåker, Nora, Österfärnebo 

och Hedesunda hade skickat representanter, och 
givetvis representerades även Sala stad och 
Gysinge bruk. 

Det här mötet kom att bli avgörande. En 
interimstyrelse utsågs och den bestod av bruks
patron Gustaf Benedicks, Gysinge, grosshandlare 
Sten Nordström, Gävle, borgmästare Otto 
Victor Lundberg, Sala, lantbrukare Erik Lund, 
Hedesunda, Erik Andersson, Österfärnebo, Lars 
Ersson, Enåker och landstingsman Jan Jansson, 
Nora. 

Interimstyrelsen uppdrog åt G. Hammar
ström, kapten i Väg- och Vattenbyggnadskåren, 
att göra nödvändiga undersökningar samt upp
rätta ritningar och profiler för en normalspårig 
järnväg Sala-Gysinge-Gävle. Den 10 mars 1896 
var Hammarström klar med undersökningen 
och samma dag sändes en koncessionsansökan, 
undertecknad av interimstyrelsen och konsuln 
John Rettig, Gävle, till Kungl. Majt. 

Trots att man hade skickat in en gemensam 
koncessionsansökan var man dock inte överens 
om järnvägens sträckning norr om Gysinge. 
Detta medförde att två alternativa förslag till 
banans sträckning framlades. Det ena förordade 
en västligare sträckning genom Vinnersjötrakten 
och Årsunda med anslutning till GDJ väster om 
Hagaström. Det andra ville ha en mer östlig 
sträckning via Hedesunda till Valbo och an
slutning till GDJ vid Hagaström. Enligt obe
kräftade uppgifter fanns det även intressen som 
ville att järnvägen i höjd med Mackmyra skulle 
svänga av österut mot Uppsala-Gävle järnväg 
och inledas till Gävle söderifrån. 

Vid ett möte i Gävle den 12 december 1896 
med intressenterna för den tänkta järnvägen 
beslutade majoriteten, att det östliga förslaget till 
bansträckning skulle genomföras. 

De som förespråkat den västliga sträckningen 
gav inte upp utan återkallade sin del i den tidigare 
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insända koncessionsansökan. I stället insändes en 
ny ansökan undertecknad av bland annat Sten 
Nordström, John Rettig och Erik Andersson, 
K.R.F. Reuterskiöld, bruksägaren Christian 
Lundeberg och konsuln Oscar Flensburg. Enligt 
denna ansökan skulle banan dras enligt det väst
liga förslaget. 

Därmed hade Kungl. Majt två konkurrerande 
förslag att ta ställning till. De två ansökningarna 
skickades ut på remiss. Remissinstanserna, Väg
och Vattenbyggnadsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, 
chefen för Generalstaben och chefen för Forti
fikationen samt länsstyrelserna i Västmanlands 
och Gävleborgs län förordade samtliga den östra 
sträckningen. 

Därmed var frågan avgjord. Den 22 december 
1897 beviljade Kungl. Majt "bruksägaren 
Benedicks och hans medsökande rättighet att 
anlägga och till allmänt begagnande mot avgift 
upplåta järnväg av 1,435 m. spårvidd från Sala 
station å norra stambanan över Gysinge till 
Gävle-Dala järnväg vid Hagaström''. 

Att lägga SGGJ:s slutpunkt till Hagaström, 
hela sex kilometer från Gävle, var inte den bästa 
lösningen för SGGJ. Från styrelsens sida var man 
också medveten om detta, men det svala intresset 
från Gävle stad att fa ännu en järnväg och 
bolagets i övrigt dåliga ekonomi gjorde att man 
blev tvungen till en kompromiss. Avtal slöts med 
GDJ om anläggning av en ny station vid Haga
ström. I Sala slöts avtal med SJ om att SGGJ
tågen skulle fa gå in på SJ-stationen. 

Kostnaden för Sala-Gysinge-Gävle järnväg 
var beräknad till 3 091 500 kronor inklusive den 
rullande materielen. Statslån med 1 545 500 
kronor beviljades. 

Till entreprenör för byggande av Jarnvägen 
anlitades Carl Jehander. Entreprenaden uppgick 
till 1 309 000 kr, exklusive husbyggnader. I 
början av 1900 fick entreprenören ekonomiska 
svårigheter varför bolagets styrelse, i en överens
kommelse med honom, och på hans risk, själv 
ansvarade för banans färdigbyggande. 

Byggnadsarbetena påbörjades i maj 1898 och 
bedrevs från två håll. Den terräng som banan 
genomlöpte var idealisk för järnvägsbyggnad då 
marken till större delen bestod av grus och sand. 
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De svåraste byggnadsavsnitten var broarna över 
Dalälven vid Gysinge och bron över Gavleån 
strax innan Hagaström. 

Av de två arbetslagen arbetade ett från Haga
ström mot Gysinge. Färdigställandet av banans 
underbyggnad gick snabbt, och det dröjde inte 
länge innan den engelska stålrälsen kunde läggas 
ut. Efter grusning och justeringar kunde sträckan 

Karta ur Svenska Järn vägsföreningen 187 6--1926. 



öppnas för trafik den 22 december 1900. Det 
andra arbetslaget arbetade från Sala mot Gysinge 
och även här framskred arbetet i rask takt. Delen 
Sala-Kerstinbo öppnades för trafik den 28 
december. 

Den sista länken, delen Kerstinbo--Gysinge, 
som bland annat innehöll de sammanlagt 350 
meter långa broarna över Dalälven, blev klar för 
trafik den 15 maj 1901, och den 29 juni samma 
år kunde statsrådet E. von Krusenstjerna inviga 
hela järnvägen. 

Man kunde konstatera att byggnadskost
naden för järnvägen blev 4 156 012 kr, inklusive 
rullande materiel, 1 064 512 kronor mer än vad 
den ursprungliga kalkylen hade utvisat. 

De kalkylerade kostnaderna och vad det verk
ligen kom att kosta framgår av följande tabell: 

Jordlösen 
Terrasseringsarbeten 
Vattenbyggnader 
Överbyggnad 

Mycket av fördyringarna bestod av höjda 
material- och arbetskostnader. En grov under
skattning gjordes vidare när man kalkylerade 
anslutningskostnaderna till SJ i Sala och GDJ i 
Hagaström. Bara SGGJ:s andel i anläggningen 
av slutstationen i Hagaström uppgick till 87 458 
kronor. Till detta kom kostnaden för lokstall och 
vändskiva. Andra fördyringar berodde på att 
man genom skärpta koncessionsvillkor fick 
ändra banans högsta tillåtna lutning från 
kalkylerade 15 till 11 o/oo. Detsamma gällde kurv
radierna: man hade planerat att bygga banan 
med en minsta kurvradie på 300 m men blev 
tvungna att ändra detta till 400 m. Dessutom 
byggdes tretton stationer i stället för planerade 
SJU. 

Kalkylerade Verkliga 
100 480 212 449 
482 200 611 325 
233 210 424 270 

1115 450 1 275 090 
Hus, bangårdsmaskiner m.m. 230 250 443 900 

Sala 29 juni 1901. Anslutning till SJ och GDJ 18 350 152 338 
lnvigrzingståget snart klart Vägar 48 165 73 660 
for avgång mot Hagaström Stängsel 64 200 72 370 
och Gävle. Det flaggprydda Signaler och telegraf 24 625 27000 
loket är SGGJ nr 2 och Rullande materiel 443 250 482 415 
resgodsvagrzen G 1 nr 33, Administration, räntor mm 110 420 381 195 
därefter kommer någon av Provisoriska byggnader, oförutsett, 
boggi,vagrzarna BCo. prisstegringar m.m. 220 900 
Samling Stig Nyberg. Sammanlagt 3 091 500 4 156 012 
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I trakten av Kerstinbo troligen omkring 1929. 
Fyra personer håller på med stoppning av slipers. 
Från vänster: banvakt Rosen, banforman A. T 
Andersson, banvakt Widell samt okänd Foto 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Detta tillsammans med andra förändringar 
fördyrade SGGJ en hel del, men samtidigt var 
detta även positivt genom att man fick en be
tydligt ändamålsenligare och modernare bana än 
vad man annars skulle ha fatt. 

Sverige hade fatt en ny privatbana som man 
tekniskt kunde sammanfatta på följande sätt: 

Spårvidd 
Huvudspårens längd 
Sidospårens längd 
Antal sliprar i huvudspår 
Huvudspårets kraftigaste lutning 
Minsta kurvradie 
Rälsvikt ( engelsk stålräls) 
Högsta tillåtna axeltryck 
Högsta tillåtna hastighet 

1435 mm 
99,156 km 
10,553 km 
ca 125 000 

11 o/oo 
400m 

27,5 kg/m 
15 ton 

50 km/h 

1925 hade sidospårens längd ökat till drygt 15 
km och största tillåtna hastighet till 60 km/h. 
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Stationer, håll- och lastplatser 

Sala 
Statens järnvägars station, 51,6 m över havet. En 
viss utökning av spåren gjordes i samband med 
SGGJ:s anslutning. I Sala byggde SGGJ 1900-
01 ett eget lokstall med plats för sex lok. Det 
uppfördes på entreprenad av Oskar Karlsson från 
Sala och kostnaden uppgick till 5 5 000 kr. Ett av 
stallspåren disponerades av järnvägens verkstad. 

Kalk backen 
Lastplats 1, 7 km från Sala. Här låg Strå kalkbruk 
som hade förbindelse med lastplatsen via ett 600 
m långt industrispår med spårvidden 600 mm. 

Gudmundtorp 
Lastplats 1,9 km från Sala. Ett 200 m långt 
sidospår ledde till en murbruksfabrik. 

Köpalla Södra 
Lastplats 5,4 kilometer från Sala. Tagen i drift 
1956. 

Köpalla Norra 
Håll- och lastplats 5,9 kilometer från Sala. Tagen 
i drift 1941. 

Saladamm 
Station 7 km från Sala, 56,9 m över havet. Tagen 
i drift 28 december 1900. Förste stationsmästare 
var Johan Rydberg. Frilastspår med plats för 28 
vagnar och lastkaj för 5 vagnar. 1961 ändrades 
stationens status till håll- och lastplats. 

Saladamms station i början av 1940-talet. 
Stationerna längs SGGJ hade ett säreget utseende 
genom sina utskjutna perrongtak" på båda 
sidorna av huset. Till vänster i bild är i riktning 
mot Sala. Samling Stig Nyberg. 



Runhällens station, foreningsstation 
med Enköping-HebJRunhällens 
järnväg, EHRJ Det är den 16 maj 
1937 och fotografen åker troligen på 
sista vagnen i det tåg som är på väg 
att lämna stationen. På det vänstra 
spåret står ett godståg som strax 
kommer att få, avgång mot Tärnsjö. 
Till höger syns en tvåaxlig Hilding 
Carlssonrälsbuss som även den strax 
kommer att få, avgång men i det här 
fallet mot Heby och Enköping. 
Längst bort i bild vattentornet och 
till höger om detta skymtar EHRJ 
lokstall. Till höger om rälsbussen 
syns huset som hör till vagnvågen 
och till höger om detta en godsvagn 
framfar godsmagasinet. Samling 
Stig Nyberg. 

Runhällens station 13 mars 1974. Spåren ligger 
fortfarande kvar eftersom banan används for 
grustransporter från Råsboda grusgrop. Bortåt i 
bild är mot Gysinge. I bortre änden av bangården 
skymtar vattentornet och EHRJ gamla lokstalL 
Observera plattformskanten som är lagd i 
slaggsten. Foto P.L. Svensson. 

Armanbo 
Lastplats 8,1 km från Sala. Tagen i drift 1921. 
Vid lastplatsen fanns ett industrispår med spår
vidden 600 mm till ett kalkbrott och kalkbruk. 
Lastplatsen nedlagd 1955. 

Delbovägen 
Hållplats 9,6 km från Sala. Tagen i drift 1940 och 
nedlagd 1949. 

]ugansbo 
Station 12 km från Sala, 59,4 m över havet. 
Tagen i drift 28 december 1900. Frilastspår med 
plats för 49 vagnar samt lastkaj för 3 vagnar. Här 
fanns det bland annat såg, snickeri, tegel- och 
kalkbruk. 1961 ändrades stationens status till 
håll- och lastplats. 

Klasbo 
Hållplats 13,4 kilometer från Sala. Tagen i drift 
1940 och nedlagd 1949. 

Vigelsbovägen 
Hållplats 15,8 kilometer från Sala. Tagen i drift 
1940 och nedlagd 1949. 

Runhällen 
Station 19 km från Sala, 72,2 m över havet. 
Tagen i drift 28 december 1900. Förste stations
inspektor blev Fritz Erik August Söderhjelm. 
Frilastspår med plats för 22 vagnar samt lastkaj 
för 4 vagnar. Två lastbryggor samt 30 tons vagn
våg. Till ett intilliggande mejeri fanns förbindel
se via ett industrispår med spårvidden 600 mm. 

1904 anslöts privatbanan Enköping-Heby
Runhällen provisoriskt till stationen. Trafiken på 
den banan öppnades officiellt 5 januari 1906. 
EHRJ anlade lokstall för två lok med vändskiva 
på 15,2 m samt kolgivningsanordning och 
vattenhäst. All trafiktjänst sköttes i Runhällen av 
SGGJ. Trafiken på EHRJ, delen Runhällen
Heby, lades ned 1 april 1952. 
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Kroksbo 
Håll- och lastplats 22 km från Sala, 74,7 m över 
havet. Tagen i drift 11 juli 1908. Frilastspår med 
plats för 22 vagnar. Här fanns det sågverk och 
torvströfabrik. 1956 ändrades driftplatsens status 
till hållplats. 

Råsbo 
Station 26,7 km från Sala, 78,2 m över havet. 
Tagen i drift 28 december 1900. Förste stations
mästare blev Erik Georg Bernhard Schedin. 
1919 ändrades namnet till Råsboda, samtidigt 
som stationen ändrade status till håll- och last
plats. Frilastspår med plats för 5 vagnar, lastkaj 
för 2 vagnar och lastbrygga för träkol. Har fanns 
också ett industrispår till ett intilliggande grustag, 
spårvidd 600 mm. Sidospåren revs upp 1956. 

Råsboda grusgrop 
Lastplats 27,5 kilometer från Sala. Ett 400 meter 
långt sidospår ledde till grusgropen. 

Tärnsjö 
Station 35,4 km från Sala, 70,8 m över havet. 
Tagen i drift 28 december 1900. Förste stations
inspektor blev Johan Axel Frimanson (läs mer 
om honom i Thina Segerströms artikel). Frilast
spår med plats för 56 vagnar, lastkaj för 5 vagnar 
samt lastbrygga för timmer och träkol. Lokstall 
för ett lok. Här fanns bland annat sågverk, 
snickeri- och cementrörsfabrik. Till ett intillig
gande mejeri fanns ett industrispår med spår
vidden 600 mm. 
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Nora fallet 

Tretågsmöte vid Tärnsjö station 
någon gång i början av 1930-
talet. Till höger står persontåg nr 
3, draget av lok nr 4, berett att 
avgå mot Sala. Till vänster om 
detta står persontåg nr 2 och 
väntar på avgång mot Gysinge 
och Gävle. Sista vagnen är en av 
personboggivagnarna som om
byggdes till motorvagn men åter
ställdes som personvagn 1928. 
Längst till vänster står godståg 
nr 21, och kanske man väntar 
på att de båda persontågen ska 
lämna Tärnsjö så man kan 
börja dagens växling. Loket som 
drar tåget är något av SGGJ 1-
3 eller 5. Samling Stig Nyberg. 

Hållplats 38,9 kilometer från Sala. Tagen i drift 
1940. 

Skärsjö 
Håll- och lastplats 40 km från Sala, 62,2 m över 
havet. Frilastspår med plats för 15 vagnar. Även 
här fanns det sågverk och torvströfabrik. Ett 208 
meter långt sidospår ledde till torvströfabriken 
och ett intilliggande grustag. 19 31 ändrade drift
platsens status till hållplats. 

Kerstinbo station någon gång i början av 1920-
talet. Man väntar ankommande tåg ifrån 
Tärnsjö vilket ftamgår av T-semaforen som är 
ställd till "kör"for tåg som kommer fån höger. Till 
vänster bakom häcken skymtar byggrzaden som 
innehöll toaletterna. Samling Stig Nyberg. 



Gysinge blivande stationsområde 
någon gång vid årsskiftet 18991 
1900. Personerna på bilden är 
tyvärr okända. Om någon känner 
igen en person så meddela vänligen 
detta till Sveriges Järnvägsmuseum. I 
bakgrunden syns det nästan 
färdigbyggda stationshuset och hitom 
till höger syns stommen till det 
blivande godsmagasinet. Bangården 
anlades på höger sida om 
stationshuset och bortåt i bild är i 
riktning mot Hagaström. Foto 
Anders Vilhelm Ljunggren, samling 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

November/december 1900. Grusning och justering av bangården 
i Gysinge. Loket är nr 3. Till höger om vagrzarna syns det nu 
färdiga stationshuset och bortom vagrzarna skymtar 
godsmagasinet. Till höger i bild är i riktning mot Hagaström. 
Provisorisk trafik bö-rjade mellan Gysinge och Hagaström 22 
december 1900. Foto Anders Vilhelm Ljunggren, samling Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Skärsjöby 
Hållplats 41,2 km från Sala. Tagen i drift 1931. 

Kerstin bo 
Station 45 km från Sala, 56,5 m över havet. 
Tagen i drift 28 december 1900. Förste stations
mästare blev Johan Alfred Johansson. Frilastspår 
med plats för 17 vagnar, lastkaj för 2 vagnar samt 
lastbrygga för timmer och träkol. 1960 ändrades 
stationens status till håll- och lastplats. 

Skvaterbo 
Lastplats 48 km från Sala, 55 m över havet. Fri
lastspår med lastbrygga för träkol och plats för 7 
vagnar. Lastplatsen nedlades 1923. 

Gysinge 
Station 52,6 km från Sala, 55,4 m över havet. 
Tagen i drift 22 december 1900. Förste stations
inspektor blev Karl Albin Ferdinand Lund-
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quister. Lastkaj med plats för 5 vagnar, två last
bryggor varav en för träkol samt en 30 tons 
vagnvåg. Bispår till Gysinge Bruk. Lokstall för ett 
lok, vändskiva på 15 meter och vattenhäst. 
Stationshuset eldhärjades i mitten på 1930-talet 
varefter ett nytt, modernt uppfördes. 

Här fanns det som tidigare nämnts flera stora 
industrier. Ett 900 meter långt sidospår ledde till 
Gysinge bruk, sulfitfabrik och sågverk. 

1901 brann sulfitfabriken ned varefter man 
beslutade att den inte skulle återuppbyggas. På 
den nedbrunna fabrikens plats uppfördes ett 
stålverk. Det var här som F.A. Kjellin tog fram en 
ny metod för att framställa stål med hjälp av 
elektricitet. "Gysinge Electro-Steel" kom snabbt 
att bli en världsprodukt. Produktionen pågick i 
Gysinge fram till 1926. Stålverket frak ade en hel 
del gods via SGGJ men några stora vo ymer blev 
det aldrig. 

Till det omtalade sidospåret ansl ·· t även en 
linbana från en torvströfabrik. Ett o fattande 
600 mm spårsystem från intilliggand torvmos
sar anslöt också till sidospåret. 

Smedsäng 
Station 58 km från Sala, 54,6 m ·· er havet. 
Tagen i drift 22 december 1900. L tkaj med 
plats för 2 vagnar. 1910 ändrades stationens 
status till håll- och lastplats för att 956 "de
graderas" till lastplats. 1956 revs sidos 

Hedesunda 
Station 65 km från Sala, 55, 1 m ·· er havet. 
Tagen i drift 22 december 1900. Förs e stations
inspektor blev Axel Bylander. Frilas spår med 

12 

Gysinge station omkring 1915. Ett 
persontåg har just anlänt från Sala 
och kommer om en stund att 
fortsätta mot Hagaström och Gävle. 
Alldeles till höger om loket syns 
godsmagasinet, och längst bort i 
bildens vänstra kant kan man 
skymta lokstallet och vattentornet. 
Samling Stig Nyberg. 

plats för 20 vagnar, lastkaj för 6 vagnar samt 
lastbrygga för timmer. Kol- och vattengivnings
anordning för ångloken. Det intilliggande 
mejeriet var anslutet till stationen via ett industri
spår med spårvidd 600 mm. 

Asberg 
Håll- och lastplats 72 km från Sala, 79, 7 m över 
havet. Frilastspår med plats för 10 vagnar och 
tillhörande lastbrygga för träkol. Ett industrispår 
med spårvidden 600 mm ledde till ett intillig
gande sågverk. 1931 ändrades driftplatsens status 
till lastplats och 1935 lades den ned. 

Det var i Åsberg som en av banans mer 
spektakulära olyckor inträffade. 

Det var den 10 september 1904 som tåg nr 2 

Hedesunda station utsmyckad i samband med 
banans invigning 29 juni 1901. Längst fram på 
perrongen, till höger, står den forste stations
inspektorn vid Hedesunda, Axel Bylander fodd 
1866. Till vänster om honom syns hans familj. 
Till höger i bild är i riktning mot Sala. Samling 
Stig Nyberg. 



.Äsberg i september 1904. Tåg nr 2 med lok nr 3 som dragare krockade med vagnar som stod på sido
spåret. Samling Stig Nyberg. 

draget av lok 3 och med vagnarna Nn 161, 139, 
110, 123, 148, G29, 30, F32, BCol, C8, CD6 
och F34 ankom till Åsberg söderifrån. Efter 
avslutad handväxling av vagnar strax före tåg 2:s 
ankomst glömde man bort att lägga tillbaka 
växeln till huvudspåret. Det ankommande tåget 
körde in på sidospåret och krockade med de 
vagnar som stod där. Loket och några vagnar 
spårade ur och de materiella skadorna blev 
ganska omfattande. Lyckligtvis blev inga män
niskor allvarligt skadade. 

Främlingshem 
Station 77,7 km från Sala, 71,1 m över havet. 
Tagen i drift 22 december 1900. Förste 
stationsmästare blev Carl Gustaf Holmström. 
Frilastspår med plats för 50 vagnar, två last
bryggor varav en för träkol och en lastkaj för 3 
vagnar. Här fanns även ett sågverk. 1949 änd
rades stationens status till håll- och lastplats. 
1956 blev den hållplats och 1963 revs sidospåren 
upp. 

Rörberg 
Station 87 km från Sala, 68,9 m över havet. Togs 
i drift 22 december 1900. Förste stationsmästare 

blev Erik Axel Sundgren. Frilastspår med plats 
för 18 vagnar, lastkaj för 3 vagnar ovh två 
lastbryggor varav den ena för träkol. 1956 
ändrades stationens status till hållplats och 
sidospåren revs upp . .Året efter lades den ned. 

Överhärde 
Hållplats, 90,8 km från Sala och 56, 7 m över 
havet. Togs i drift 15 maj 1901 och lades ned 
1955. 

Mackmyra 
Station 93,1 km från Sala, 47,0 m över havet. 
Togs i drift 22 december 1900. Lastkaj med plats 
för 3 vagnar och ett 430 meter långt sidospår till 
sulfitfabriken. 

Sveden 
Station 95,6 km från Sala, 45,3 m över havet. 
Togs i drift 22 december 1900. Förste stations
mästare blev Per Torkel Jancke. Namnändrades 
till Södra Valbo 1938. Lastkaj med plats för 8 
vagnar. 200 m långt sidospår till grustag och 
betongfab rik. 

Abyfars 
Lastplats 97 km från Sala, 37,9 m över havet. 
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Driftplatsens status ändrades till håll- och last
plats 1944. Frilastspår med plats för 10 vagnar 
och 320 meter långt sidospår till tegelbruket. 
Åbyfors lades ned 1955. 

Hagaström 
Station 99,6 km från Sala, 33,5 m över havet. 
SGGJ:s nordöstra ändpunkt. Stationen anlades 
alltså av GDJ inför tillkomsten av SGGJ, och 
driften sköttes helt av GDJ. Stationen öppnades 

Hagaströms nybyggda 
station och bangård 
omkring 1903. 
Närmast stationen står 
ett GD]-tåg och väntar 
på avgång mot 
Sandviken. Vid 
bangårdem bortre ände 
vek SGGJ-linjen mot 
Sala av i en vid 
vänsterkurva. Samling 
Stig Nyberg. 

för trafik den 22 december 1900. Förste stations
mästare blev Per Derus Englund. SGGJ anlade 
själva ett lokstall för två lok med tillhörande 
vändskiva. Lokstallet brann ned den 2 februari 
1908 men återuppbyggdes omedelbart. 

Ekonomi - Sala Vagnaktiebolag 
Dålig ekonomi är något som genomsyrar SGGJ 
från början till slut. Det passar bra att citera de 
första meningarna i den 25-års översikt som 

Brobyggnaden över Dalälven. Bilden är troligen tagen i början av 1900 och visar bygget av landf dsten 
och bropelare for den östra, och längsta, bron över Dalälven. Man har byggt en lång traversbana i samma 
läge som den blivande bron. På denna kan man rulla traversvagnen längs hela byggplatsen. På 
traversvagnen finns även en lyftanordning som kan skjutas i sidled Personerna på bilden befinner sig på 
traversvagnen och under dem syns landfdstet på Gysingesidan. Foto Anders Vilhelm Ljunggren, samling 
Sveriges f ärnvägsmuseum. 
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utgavs av järnvägsbolaget 1926. Under avsnittet 
ekonomi skriver författaren: ''Att skriva om 
järnvägens ekonomi genom tiderna är att skriva 
en lidandets historia, och styrelsens väg har i 
detta fall ofta varit en via dolorosa. En berömd 
fältherre lär ha yttrat, att för att föra krig behövas 
tre ting: pengar, pengar och åter pengar. Vid 
järnvägen ha saknats tre ting: pengar, pengar och 
åter pengar." 

Som mycket väl framgår av citatet drogs 
SGGJ, liksom många andra privatbanor, med 
dålig ekonomi. Redan före banans invigning 
insåg styrelsen att den rullande materielen, 
främst virkesvagnarna, inte skulle räcka till. Då 
bolagets ekonomi inte tillät inköp av fler vagnar 
bildades Sala Vagnaktiebolag den 19 februari 
1900. Aktiekapitalet var 90 000 kr. SGGJ:s 
aktieägare var huvudintressenter, och vagn
bolagets syfte var att inköpa vagnar och sedan 
hyra ut dem till SGGJ. Hyresintäkterna an
vändes bland annat till amortering på de inköpta 
vagnarna. Vagnbolaget var även skyldigt att om 
SGGJ krävde dess upplösning överlämna alla 
sina tillgångar dit. Fem år efter bildandet, 1905, 
upplöstes Sala Vagnaktiebolag, och efter be
talning av sina skulder överlämnades vagn
materiel för cirka 187 000 kr till SGG J. 

Järnvägens byggkostnad inklusive den rullan
de materielen var alltså ursprungligen beräknad 
till 3 091 500 kr inkluderande ett statslån på 
1 545 000. Då den verkliga byggnadskostnaden 
blev 4 112 567 kr blev man tvungen att ta extra 
lån för att täcka fördyringen. Åren 1901-1904 
lånades sammanlagt 680 000 kr. För dessa lån 
hade en del kommuner gått in med garantier om 
lånens betalande i det fall SGGJ inte skulle klara 
det själv. Under samma tid hade även borgenslån 
tecknats med säkerhet från en del andra järnvägs
bolag och en del av styrelsens medlemmar. 

Sala-Gysinge-Gävle nya järnvägsaktiebolag 
Bristen på rullande materiel fortsatte att vålla 
besvär, varför man måste ta pengar från trafik
inkomsterna för att förbättra läget på vagnsidan. 

Det stora ekonomiska avbräcket kom redan 
1901 då den i Gysinge belägna sulfitfabriken 
som nämnts eldhärjades och ägarna beslutade att 

den inte skulle återuppbyggas. SGGJ hade 
räknat med ett antal lastade godståg per vecka 
från sulfitfabriken. Förutom detta minskade 
efterhand Gysinge Bruk sin verksamhet. Det här 
sammantaget reducerade SGGJ:s kalkylerade 
trafikinkomster med cirka 50 000 kr per år. Som 
en följd av bland annat detta klarade inte bolaget 
att sköta alla sina betalningar. En del av de kom
muner som iklätt sig garantier var nu tvungna att 
gå in och hjälpa till, och för dem blev det en dryg 
kostnad. Även en del privatpersoner och andra 
bolag fick gå in med ekonomiskt stöd. 

I slutet av 1912 var kommunernas fordran på 
bolaget drygt 481 000 och de övriga personernas 
och bolagens fordran hade blivit drygt 154 000 
kr. Som inte detta var nog hade även ett av 
statslånen, på 300 000 kr, förfallit till betalning. 
Den enda utvägen var nu att begära bolaget i 
konkurs vilket även skedde under 1913. Sam
tidigt presenterades ett rekonstruktionsförslag. 
Det gick i stort ut på att bolaget vid årsskiftet 
1912-1913 skulle sälja järnvägen, med alla 
tillhörigheter, till det nybildade Sala-Gysinge
Gävle nya järnvägsaktiebolag. En lång rad 
ekonomiska omdispositioner föreslogs och god
kändes av alla parter. 

Rekonstruktionen hade avsedd effekt och bo
laget kunde i fortsättningen förränta och amor
tera sina skulder i enlighet med rekonstruktions
förslaget, även om det många gånger satt mycket 
hårt åt. 

Utarrendering till SWB 
På initiativ av aktieägare i SGGJ väcktes 1914 
tanken på en utarrendering av järnvägen. Förslag 
presenterades som gick ut på att Stockholm
Västerås-Bergslagens järnvägar skulle arrendera 
SGGJ under fyra år. SWB:s styrelse ställde sig 
positiv till förslaget, och från SGGJ:s sida såg 
man möjligheten att den nyligen genomförda re
konstruktionen av bolaget på det här viset skulle 
bli ännu bättre. Man minskade dessutom risken 
av ekonomiska störningar som kunde inträffa på 
grund av första världskrigets utbrott. 

SWB tillhörde vid den här tiden trafikför
valtningen Göteborg-Stockholm-Gävle, GSG. 
Stora transporter pågick och förväntades pågå i 
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flera år ännu. Bland annat var det stora mängder 
malm som frakades till hamnarna i Stockholm 
och Gävle. Vagnarna gick lastade i den ena 
riktningen och tomma tillbaka. Inom SWB såg 
man möjligheten att korta tomvagnsdragningen 
genom att dra tomvagnarna via SGGJ i stället för 
den mycket längre vägen över Falun och Lud
vika. 

SWB och SGGJ träffade en överenskommelse 
om en fyraårig arrendetid med början den 1 
januari 1915. SWB skulle under arrendetiden 
"underhålla och trafikera Sala-Gysinge-Gävle 
Järnväg, bestrida alla utgifter, uppbära alla 
inkomster och i årligt arrende erlägga 33% av 
hela bruttoinkomsten samt dessutom 6 000 kr 
per år i ersättning för vagnshyror". Efter arrende
tidens slut, 31 december 1918, kunde man sam
manfattningsvis se att utarrenderingen varit till 
ekonomisk fördel för SGGJ. 

Mera rationaliseringar 
Åren efter rekonstruktionen av bolaget blev 
relativt sett goda, men i början av 1920-talet 
ökade konkurrensen markant. Främst på person-
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Ett persontåg mot Sa/,a är just på väg ut på den 
östra bron över Da/,älven. Aret är i början av 
1930-talet. Vagnarna som syns efter loket är en av 
de kombinerade passagerar- och postvagnarna CD 
5-7 samt en av personboggivagnarna BCo 1-3. 
Samling Stig Nyberg. 

trafiksidan där landsvägsbussarna tog allt större 
marknadsandelar. För att förbättra ekonomin 
fortsatte man att rationalisera driften på alla 
tänkbara sätt. 

Runt 1920 minskades personalstyrkan med 
cirka 20 procent. Antalet banvakter reducerades 
från 20 till 16. Man införde växelförregling på 
vissa driftplatser. Tack vare detta kunde tågen 
passera stationen även om den var obemannad. 
Man byggde om en vagn och försåg den med så 
kallad ballastplog. Genom användande av denna 
vagn sparade man cirka 500 dagsverken per år, 
bara det en icke föraktlig besparing. Järnvägens 
verkstad i Sala försågs med elektrisk kraft. 

I stället för att driva och underhålla en egen 
stolplinje för järnvägstelegrafen gjorde man en 



överenskommelse med Televerket om att fa lägga 
upp fyra egna trådar på Televerkets linje, som ju i 
alla fall gick längs järnvägen. 

Man investerade även i införande av motor
vagnsdrift. Järnvägens boggivagnar byggdes om 
till motordrift, och man räknade med att på detta 
sätt kunna reducera driftkostnaderna avsevärt. 
Nu gick det inte som planerat, utan motorvagns
äventyret blev i stället en mycket stor ekonomisk 
belastning för SGGJ - se vidare nedan. 

Trafiken 
I grova drag kan person- och godstrafiken vid 
SGGJ beskrivas enligt följande. 

Tågen under de första årens trafik var 
blandade, det vill säga bestod av både gods- och 
personvagnar. Under det halvår, december 
1900-maj 1901, då bara bandelarna Kerstinbo
Sala och Gysinge-Gävle var i drift, avgick ett 
blandat tåg på morgonen från Kerstinbo till Sala 
och ett från Gysinge till Gävle. Tågen återvände 
till Kerstinbo respektive Gysinge på eftermid
dagen. 

När sedan hela banan öppnades för trafik, i 
maj 1901, ändrades tidtabellen. Ett blandat tåg 
avgick från Sala respektive Gävle vid 5-tiden på 
morgonen. Tågen anlände till Gävle respektive 
Sala vid 9-tiden. Vid 3-tiden på eftermiddagen 
återvände tågen som godståg medförande passa
gerarvagn. Godstågen anlände Gävle respektive 
Sala omkring klockan 9 på kvällen. 

Vid tidtabellsskiftet 1 maj 1903 insattes ytter
ligare ett tågpar mellan Sala och Gävle. Nu var 
det frågan om ett snälltåg bestående av lok och 
personvagnar utlånade av SWB. Snälltåget av
gick från Gävle vid I I-tiden på förmiddagen, 
ankom till Sala omkring 13.30 och fortsatte till 
Tillberga. Från Tillberga avgick snälltåget om
kring klockan 3 och fortsatte via Sala till Gävle, 
dit det ankom omkring klockan 6 på kvällen. 

Inför sommartidtabellen 1905 hade SWB inte 
längre någon möjlighet att låna ut lok och vagnar 
för detta tågpar. Under de år då tåget hade rullat 
blev det mycket populärt och hade god belägg
ning. SGGJ beslöt därför att fortsätta köra tåg
paret med egna lok och vagnar. 

Man kan säga att grundstommen i vardags-

trafiken under många år bestod av ett person
tågspar och två par blandade tåg. 

Under andra halvan av 1920-talet ökade 
kraven på snabbare persontrafikförbindelser. För 
att möta dessa beslöt man att införa motor
vagnstrafik, som alltså misslyckades på grund av 
att motorvagnarna inte motsvarade förvänt
ningarna. I stället infördes i slutet av 1920-talet 
rena, lokdragna persontåg. Godstrafiken separe
rades från persontrafiken och bestod i fortsätt
ningen av ett ordinarie godståg i varje riktning 
vardagar. Skulle det inte räcka fanns möjligheten 
att köra extra godståg. 

I mitten av 1930-talet kördes ett av tågparen 
åter som blandat tåg. Det var framför allt bristen 
på dragkraft som gjorde att man till viss del 
återgick till detta. 

Under större delen av privatbanetiden bytte 
man lok och personal i Hagaström. GDJ krävde 
att fa använda egna lok och egen personal mellan 
Hagaström och Gävle. SGG J- vagnarna var dock 
genomgående. Det här förhållandet rådde fram 
till 15 maj 1936. Därefter drogs och kördes 
SGGJ-tågen hela vägen mellan Gävle och Sala 
med egna lok och egen personal. 

Efter förstatligandet av SGGJ, den 1 oktober 
1937, fortsatte SJ med de lokdragna person
tågen. Grundstommen i trafiken var tre tågpar 
vardagar mellan Gävle och Sala. Naturligtvis var 
det under åren större eller mindre variationer i 
tidtabellerna. 

Efterhand började SJ införa motorvagnar. Till 
exempel användes under några år de två motor
vagnar som hade övertagits av SJ när UGJ 
förstatligades 1933. Bland annat kördes de i de 
direkttåg som runt 1950 gick Västerås-Sala
Gävle. I början av 1950-talet försvann de lok
dragna persontågen och ersattes av motor
vagnar, modell Hilding Carlsson eller "gulingar" 
som de kallades av bland annat Gävlepersonalen. 

Godstrafiken bestod av ett godståg i varje 
riktning under vardagarna. Naturligtvis kördes 
extra godståg om trafikbehovet så påkallade. Ett 
sådant tillfälle var våren 1954 då behovet av 
timmertransporter ökade onormalt. Anledning
en var "Trettondagsmuren", en våldsam storm 
som på trettondagen 1954 hade dragit in över 
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Privatbanan SGGJ i siffror 

År Antal Ton Inkomst Inkomst Drift- Driftens 
resor gods persontrafik, godstrafik, kostnad över- eller 

posttrafik diverse underskott 

1901 130 451 62 304 125 854 115 305 170 995 70 164 
1902 109 659 99 885 98 073 173636 186 251 85 458 
1903 126 747 104 313 117 360 151 183 194 348 74 195 
1904 131 431 113 267 123 568 181 556 213 980 91144 
1905 144 720 125 140 132 258 217 783 229 742 120 299 
1906 150 870 126 470 137748 228 949 249 896 116 801 
1907 125 496 122 630 144 752 234961 276011 103 702 
1908 159 770 123 300 146 279 249 734 294 293 101 720 
1909 156 600 139 730 143 710 258 276 293 721 108 265 
1910 158 010 121 350 148 031 247 290 323 283 72 038 
1911 140 620 146 110 155 702 294 998 314 887 135 813 
1912 152 830 132 020 152 400 304 498 318 673 138 225 
1913 161 400 128 400 160 400 304 800 355 200 110 000 
1914 162 850 128 140 160 254 305 188 341 853 123 589 
1915 165 730 141 060 171 655 329 080 507 534 -6 799 
1916 184 750 169 110 193 479 401 673 643 130 -47 978 
1917 182 060 181 570 227 649 588 286 773 064 42 871 
1918 200 380 156 900 310 410 932 357 1 165 613 77154 
1919 235 200 132 940 388 543 1300829 1566111 123 261 
1920 218 010 141 680 395 222 1417 444 1696 096 116 570 
1921 182 430 84120 331 488 919 484 1 144 553 106 419 
1922 133 470 79 990 257 195 522 395 703 839 75 751 
1923 116 550 106 640 207 955 543 281 652 943 98 293 
1924 147 820 101 870 241 755 501 980 696669 47 066 
1925 123 850 85 360 206 259 415 857 591 900 30 216 
1926 113 780 88 860 199 650 408 099 582 076 25 673 
1927 107 020 87 620 191 164 400 755 581 647 10 272 
1928 101 570 103 920 183 720 434 112 540 525 77 307 
1929 101 310 107 150 185 297 428 282 558 658 54 921 
1930 93 770 79 580 176 479 352 940 493 905 35 514 
1931 72 400 57 580 150 032 260 384 458 157 -47 741 
1932 51 550 36 360 122 638 181 636 366 182 -61 908 
1933 50 680 38 810 120 604 180 018 338 844 -38 222 
1934 51 030 36 610 122 145 177 058 322 186 -22 983 
1935 54 940 44 940 124 060 185 184 330 397 -21 153 
1936 63 320 42 230 132 323 203 132 329 920 5 535 
1937 43 540 32 130 97 046 153 158 268 815 -18 611 

4 806 614 3 810 089 6 68 3157 14 505 581 19 075 897 2 112 841 

Antal resor visar hur många biljetter som såldes under året. 
Ton gods visar hur många ton gods som transporterades under året. 
Inkomst persontrafik, posmafik visar årets inkomst för person- och posbefordran. 
Inkomst godstrafik & diverse visar inomsten for godstrafiken samt diverse andra inkomster som varit att hänföra till 
järnvägsdriften. 
Driftkostnad visar årets kostnad för själva driften av järnvägen. 
Driftens över- eller underskott visar årets resultat for själva järnvägsdriften inklusive avsättning till den så kallade 
förnyelsefonden. Till detta kom kostnaderna för räntor och amorteringar. 1915-1918 var SGGJ utarrenderad till SWB. 
Det underskott i järnvägsdriften som blev 1915 och 1916 drabbade inte SGGJ eftersom den arrendeavgift som SWB 
betalade täckte SGGJ:s utgifter för räntor och amorteringar. 
Siffrorna för 1937 är för tiden fram till 1 oktober. SJ övertog banan från detta datum. 
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Lokstallet i Sala 1935 eller 
1936. På vändskivan lok nr 
11, inköpt fån SJ 1935. 
Loket var ursprungligen byggt 
for Landskrona-Kävlinge
Sjöbo järnväg och tjänstgjorde 
där som lok nr 2. Vid banans 
forstatfigande kom loket till SJ 
där det fick nr KA2 1526. 
Under de fi år det fanns vid 
SGGJ kallades det Sjöboloket. 
Samling Stig Nyberg. 

Gästrikland och Uppland. Skogarna drabbas 
hårt av stormfällning. Röjningsarbetet i skogarna 
genererade stora mängder av timmer som skulle 
transporteras vidare till träindustrierna. 

SGGJ:s klena räls begränsade tillåtet axeltryck 
till 15 ton. Dessutom hade broarna över 
Dalälven vid Gysinge låg bärighet - största tillåt
na hastighet över broarna var 10 km/h. Det 
förhållandet begränsade valet av dragkraft till 
tågen. Man kunde man bara använda sig av 
ånglok modell J som dragkraft för persontågen 
och E/E2 i godstågen. 

I början av 1950-talet började SJ köra med 
tvåaxliga lokomotorer som dragkraft i godstågen. 
Dock krånglade lokomotorerna en hel del i 
början, varför ånglok förekom då och då fram till 
slutet av 1950-talet. 

Ånglok 
Inför banans rälsläggning inköptes från Nydqvist 
& Holm i Trollhättan fem tenderlok med tre 
kopplade axlar och tvåaxlig tender, det vill säga 
axelföljd C-2. Loken levererades under 1900 och 
var avsedda för all slags tjänst. De fick aldrig 
några namn utan inregistrerades som SGGJ 1-5. 
Trots den dåliga ekonomin köptes även en 
ångdressin avsedd för inspektionsresor längs 
banan. Man hoppades att antalet lok skulle vara 
väl avpassat till den trafikvolym och de antal tåg 
som man planerat att framföra. Denna plan kom 
dock snabbt att visa sig otillräcklig. För att 
avhjälpa situationen erbjöd sig alltså SWB i maj 

1903 att hålla med lok och vagnar för det 
ovannämnda ytterligare persontågsparet. Med 
tanke på den dåliga ekonomin och bristen på 
rullande materiel mottogs erbjudandet tacksamt. 

Sommaren 1905 meddelade SWB att de inte 
längre kunde hålla med rullande materiel till 
detta tågpar. SGGJ beslöt att själva fortsätta med 
tåget, vilket innebar att bristen på lok och vagnar 
blev ännu större. Det mest akuta problemet 
löstes året därpå, då borgmästare Lundberg i Sala 
själv köpte ett ånglok, en personvagn och 25 
virkesvagnar, vilka han utan egen vinning hyrde 
ut till SGGJ. Loket var ett snälltågslok tillverkat 
av Nohab 1906. Det hade axelföljden 2B-2 och 
inregistrerades som SGGJ 10. Med det loket fick 
man även sitt första med överhettning enligt 
Schmidts system. 

Trots detta nytillskott fortsatte emellertid 
bristen på dragkraft att ställa till problem. 

1904 försågs lok 3 och 5 med vakuumbroms
utrustning. 

1908 köptes ytterligare ett lok från Nohab. 
Det var nästan identiskt med loken 1-5 frånsett 
att man valde en något större cylinder- och driv
hjulsdiameter. Loket med tender blev därigenom 
drygt 4 ton tyngre. Det inregistrerades som 
SGGJ 6. 

De ånglok som man nu hade passade mycket 
bra på den relativt plana banan och gjorde under 
många år mycket god tjänst i alla slags tåg. 

1933, när Ostkustbanan förstatligades, gick 
även SGGJ styrelse in med en begäran att deras 
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Ånglok 
Nr Axelföljd Tillv. Tv.nr År Anmärkning/övrigt 

1 C-2 Nohab 545 1899 Till SJ 1937. Skrot 1938 
2 C-2 Nohab 546 1900 Till SJ 1937. Skrot 1938 
3 C-2 Nohab 547 1900 Slopat 1934. Skrot 1935 
4 C-2 Nohab 548 1900 Skrot 1935 
5 C-2 Nohab 549 1900 Till SJ 1937. Skrot 1937 
6 C-2 Nohab 901 1908 Till SJ 1937 som SGG 1526, 1942 litt. K6, 1947 litt. KA2. Skrot 1964 
10 2B-2 Nohab 804 1906 "Lundbergs lok". Skrot 1934 
11 IB-2 Nohab 736 1904 Ursprungligen LKSJ Nr 2, 1926 SJ KS 1476 

Inköpt från SJ 1935. Åter SJ 1937, skrot 1938 
23 IB-2 ss 2625 1876 Inköpt från SWB 1934. Till SJ 1937, skrot 1938 

Leveransfoto på kombinerade resgods- och ångfinkevagnen Få 35, tillverkad av Vabis 1900. 
Samling Stig Nyberg. 

Personvagnar 
Litt. r 
BCo 1-3 
C 4 
CD 5-7 
C 8 
BC 9 
C4 10-11 
Få 35-37 
GF 40 

Tillverkad År 
Kockums 1900 
Kockums 1900 
Kockums 1900 
Kockums 1901 
Ljunggrens 1906 
Kockums 1907/8 
Vabis 1900 
Falun 1905 

Anmärkning/Övrigt 
Se "Motorvagnsepoken". Till SJ 1937. Såld UWHJ 11 
Till SJ 1937. Såld SSJ 447 
Nr 5 ombyggd till DF 1923. Till SJ 1937. Ombyggda till bangårdsvagnar 
Till SJ 1937. Såld SSJ 
"Lundbergs vagn". Till SJ 1937. Ombyggd till bangårdsvagn 
Till SJ 1937. Såld HHJ 539/38 

Till SJ 1937. Slopad 1938 

UWHJ = Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg, SSJ = Skåne-Smålands järnväg, HHJ = Helsingborg
Hässleholms järnväg. 
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bana skulle övertas av staten. Begäran avslogs och 
därmed kvarstod SGGJ:s akuta dragkrafts
problem, då lok 3 och 4 var i mycket dåligt skick 
och några pengar till en dyrbar upprustning 
definitivt inte fanns. 

Problemet löstes genom att man 1934 köpte 
ett begagnat lok från SWB. Det var SWB 23 
tillverkat av Sharp Stewart & Co i Manchester 
1876 axelföljden lB-2. Det var inte första 
gången som det här loket rullade längs SGGJ. 
Åren 1925 till 1929 hade SWB-loken 2 och 23 
varit växelvis inhyrda. Vid SGGJ blev det inte 
omnumrerat utan inregistrerades med samma 
nummer som vid SWB, 23. I och med detta 
tillskott kunde lok nummer 3 slopas och skrota
des redan året därpå. 

1935 köptes ytterligare ett begagnat lok, den 
här gången från SJ. Loket var SJ KS 1476, före 
detta Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnvägs lok 
nummer 2, tillverkat av Nohab 1904 och med 
samma axelföljd som 23-an. Vid SGGJ inregist
rerades loket som nummer 11, och därmed 
kunde lok 4 skrotas vilket även skedde samma år. 
Lok 11 blev den sista lokanskaffningen till 
SGGJ. 

Personvagnarna 
Inför trafikstarten 1901 hade SGGJ köpt sju 
personvagnar från Kockums i Malmö. De var 
fördelade på tre kombinerade andra och tredje 
klass boggivagnar, numrerade som BCo 1-3, och 
fyra tvåaxliga vagnar varav en med tredje klass 
och tre kombinerade tredje klass/post. De 
numrerades som SGGJ C 4 respektive CD 5-7. 
1901 tillkom ytterligare en personvagn (Sala 
vagnaktiebolag). Vagnen var identiskt lik nr 4 
och tillverkad vid Kockums. Den registrerades 
som SGGJ C 8. 

1904-05 försågs personvagnsparken med 
elektrisk belysning. Strömmen kom ifrån ång
finkorna i vilka man hade monterat in ång
turbiner av Lavals tillverkning. Ångan, kom från 
finkans ångpanna. Till turbinen var en generator 
på tre hästkrafter kopplad, och enligt dåtida 
kommentarer lär det hela ha fungerat bra. 

1906 var det dags för nästa komplettering. 
Vagnen, som köptes genom borgmästare Lund-

bergs försorg, var tillverkad på Ljunggrens 
mekaniska verkstad och var en tvåaxlig vagn med 
andra och tredje klass. Den registrerades som 
SGGJ BC 9. 

Den sista personvagnsanskaffningen skedde 
1908 då två sommarvagnar inköptes från 
Kockums. De saknade uppvärmning och var 
bara avsedda att gå under den varma årstiden, 
som förstärkning i persontågen eller i utflyktståg. 
Vagnarna registrerades som SGGJ C4 10-11. 

Därmed hade SGGJ en sammanlagd sitt
platskapacitet för 586 resande. 

Till persontågen hörde alltid en resgodsvagn, 
och inför trafikstarten inköptes tre tvåaxliga 
kombinerade resgods- och ångfinkor. De var 
tillverkade av Vabis och fick beteckningen Få 35-
37. 1905 inköptes ytterligare en resgodsvagn som 
fick nummer GF 40. 

I början av 1920-talet ombyggdes två gods
finkor, G 1 33-34, till resgodsvagnar. 

Värmen i personvagnarna kom i huvudsak 
från den medföljande ångfinkan, vilken gene
rerade ånga som i sin tur hettade upp elementen i 
vagnarna. Efterhand övergick man till att ta ånga 
från ångloken, varvid ångfinkorna kunde byggas 
om till rena resgodsvagnar. 

Av personvagnarna var från början bara nr 1-
3 och 9-11 försedda med broms. Av resgods
vagnarna fanns det broms på 33-37 och 40. 
Systemet var bara vanlig skruvbroms. 1904 ut
rustades bägge BCo-vagnarna, en F-finka och en 
G 1-vagn med vakuumbroms. Förbigångsled
ning uppsattes på en C-, två CD- och en G-vagn. 
Därmed hade större delen av personvagns
materielen utrustats med vakuumbroms. Någon 
ombyggnad till luftbromssystem blev aldrig av, 
mest på grund av bolagets dåliga ekonomi. 

Efter förstatligandet 1937 gick person
vagnarna olika öden till mötes. Mats Lindberg 
har tittat närmare på vad som hände. 

BCo 1-3 slopades samma år som förstat
ligandet och såldes till UVHJ där de blev Co 11-
13. Vid denna banas förstatligande 1940 blev nr 
11 SJ ECo2 8109, nr 12 SJ EBCo5 8106 och nr 
13 SJ ECo5 8110. Dessa vagnars vidare öden 
blev som följer: ECo2 8109 omlittrerades 1942 
till ECo5, och 1956 blev den Bo15. 1965 
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slopades vagnen för att året efter skrotas i 
Östersund. EBC05 8106 omlittrerades 1956 till 
ABo5b. Tre år senare fick den åter nytt littera, 
ABol5. 1961 var det dags för slopning och året 
därpå föll bilan, vagnen skrotades i Åmål. ECo5 
8110 blev 1956 omlittrerad till Bol5, slopades 
1965 och skrotades i Östersund året därpå. 
Därmed hade alla SGGJ:s personboggievagnar 
gått ur historien. Under de år som de fanns i drift 
hann de med att tjäna SGGJ, både som person
vagnar och under en kort tid som motorvagnar, 
för att senare även göra tjänst åt UVHJ och SJ. 

C-vagnarna 4, 7 och 8 slopades vid förstat
ligandet och såldes samma år till SSJ, där de fick 
nr 447,446 och 445. När SSJ förstatligades 1940 
fick vagnarna åter nya littera: SJ EC3c 9065, SJ 
EC3c 9064 och SJ EC3c 9063. EC3c 9065 
omlittrerades 1956 till B3c, slopades 1961 och 
skrotades 1962 i Östersund. EC3c 9064 om
littrerades 1956 till B3c, slopades 1960 och 
skrotades 1963 i Östersund. EC3c 9063 om
littrerades 1956 till B3c, slopades 1960 och 
skrotades 1961 i Vislanda. 

Även C4-vagnarna 10-11 slopades vid för
statligandet 1937. De såldes samma år till HHJ 
där de fick nr C 539 och C 538. Vid HHJ:s 
förstatligande 1940 fick vagnarna SJ-nummer 
EC4 9015 respektive EC4 9014. 9015 slopades 
1953 och blev samma år ombyggd till tjänste
vagn 778, ommärkt 1969 till Qgb-d 945 2185-
8. Vagnen skrotades i Vislanda 1980. Den andra 
vagnen, 9014, slopades 1953 och blev året därpå 
ombyggd till tjänstevagn 865, ommärktes 1969 
till Qgu-d 945 2340-9. 1980 omnumrerades den 
till 945-0979. 

Vagnarna BC9, CD6, DF5 och F32-35 
slopades vid förstatligandet och ombyggdes 
samma år till bangårdsvagnar. BC9 fanns enligt 
uppgift från 1944 som övningsvagn för luft
skyddet på 20:e trafiksektionen i Boden. Dess 
vidare öden är tyvärr okända. CD6 försvann ur 
historien. DF5 ombyggdes till verkstadsvagn för 
signalreparatörer och fick bangårdsvagnsnr 337, 
för att 1954 omnumreras till 649441. Place
ringen var i Sundsvall så sent som augusti 1966. 
Vad som hänt med vagnen sedan dess är okänt. 
F32 ombyggdes till montagevagn för kontakt-
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ledningsarbeten. Dess nummer 1937-1962 är 
obekant men 1962 fick den nr 619215, och 
1969 blev den Qgb-y 945 0834-3 (troligen 
aldrig ommärkt). 1981 såldes den till LT:s bil
skrot i Hallsberg där den samma år skrotades. 

F 36 och 40 slopades vid förstatligandet och 
skrotades 1939. F 37 hade före förstatligandet 
omlittrerats till Gm. Vagnen slopades 1938 och 
ombyggdes 1939 till bangårdsvagn med nr 369 
och omnumrerades 1960 till 620305. Vagnen 
blev ombyggd till kopplingsvagn och användes i 
NKlJ samtrafik på Karlstad Östra. Den fanns 
kvar 1966 men torde nu ha skattat åt förgäng
elsen. 

Motorvagnsepoken 
I början av 1920-talet uppkom iden att införa 
motorvagnsdrift på SGGJ. Efter kontakter med 
olika leverantörer och tillverkare kontrakterades 
Jönköpings Mekaniska Werkstad och June
verken i Bankeryd, att efter en konstruktion av 
Teknik & Handel i Malmö bygga om de tre 
personboggivagnarna till motorvagnar. Vagnar
na skulle förses med en kolgasgenerator vars 
bränsle bestod av koks, träkol och bensin. Kol
gasen skulle driva en under vagnen placerad 150 
hkr Daimlermotor. Ändplattformarna byggdes 
in och gjordes om till manöverplatser, medan en 
av andraklasskupeerna blev resgodsutrymme. Kal
kylen lovade minst 50 procents inbesparing av 
bränsle. Dessutom räknade man med att kunna 
ha två-tre vagnar på släp efter motorvagnen. 
Med dessa tre fordon i drift skulle ångloken bara 
behövas i godstågen och i växling. Vagn 1 och 3 
byggdes om 1926 och vagn 2 under 1927. 

Tanken var god men tyvärr hade konstruk
tören lovat för mycket. När första motorvagnen 
provkördes visade det sig att den nätt och jämt 
orkade dra sig själv på jämn bana, för att inte tala 
om motluten då den ibland behövde påskjut för 
att komma upp. Efter idoga försök att komma 
till rätta med problemen gav man upp. Under 
1928 återställdes på SWB:s verkstad i Tillberga 
motorvagnarna till personvagnar, med den 
skillnaden att de inbyggda plattformarna fick 
vara kvar. Det som skulle minska kostnaderna 
hade i stället ökat dem. 



Leveransfoto på motorvagn, Mo BCF 1. Det var personboggivagn,en BCo 1 som 1926 ombyggdes till 
motorvagn,. Aven de övriga två personboggivagn,arna byggdes om till motorvagn-ar. Resultatet blev inte bra 
eftersom prestanda inte blev vad tillverkarna hade lovat. Motorvagn,arna återställdes därfor 1928 till 
personvagn-ar. Samling Stig Nyberg. 

Godsvagnarna 
Vid trafikstarten 1901 bestod SGGJ:s gods
vagnspark av sammanlagt 54 vagnar fördelade på 
15 Gl nr 20-34, 2 R nr 44-45, 5 NNl nr 50-
54, 32 NNl nr 100-131 och en NN nr 66. 

Utöver dem disponerade SGGJ Sala Vagn
aktiebolags vagnar som var inregistrerade enligt 
följande: 76 NNl nr 55-65, 67-91 och 132-
171, Kl 200-209 och från 1905 Gfnr40. Efter 
vagnbolagets upplösning övergick vagnarna helt i 
SGGJ:s ägo. 

Från 1906 tillkom de 25 godsvagnar som 
borgmästare Lundberg köpt och hyrt ut till järn
vägen. De inregistrerades som NN3 nr 172-196. 
1911 tillverkades på SGGJ:s verkstad i Sala två 
täckta godsvagnar med beteckningen G3 38-39. 

För att klara transporter åt Bränslekommis
sionen under första världskriget hyrde SGGJ in 
sex vagnar från Göteborg-Särö järnväg. Efter 
kriget, 1919, övertogs vagnarna av SGG J och 
inregistrerades som Nl 92-95 och NN 198-
199. Samma år inköptes även ett antal öppna 
vagnar från tyska statsjärnvägarna: 14 211-219. 
Den sista vagnanskaffningen skedde på 1920-
talet: två öppna vagnar som registrerades som Is 
220-221 och tre täckta vagnar som blev G3f 
222-224. 

Sammanlagt och inklusive resgodsvagnarna 
hade SGGJ som mest 194 vagnar, med en sam
manlagd transportkapacitet på 2 536 ton. 

Som tillbehör fanns ett antal lösa grus- och 
träkolsreden som kunde monteras på flak
vagnarna vid transport av den sortens gods. 

Verkstad 
Allt underhåll av den rullande materielen skedde 
på järnvägens verkstad i Sala. Verkstaden dispo
nerade ett spår i lokstallet och två spår utomhus 
på höger sida om stallet. Utanför stallet hade man 
vid banans öppnande uppfört ett mindre skjul 
avsett som vagnskjul. 1905 tillbyggdes det med 
18 meter och kom att användas som provisorisk 
vagnverkstad. Vid arbeten som man själva inte 
klarade brukade i regel lok och vagnar skickas till 
SWB-verkstaden i Tillberga. 

Ingen tryckluftsbroms 
Med början runt 1915 började luftbroms att 
göra intåg bland de svenska järnvägarna. SGG J :s 
dåliga ekonomi gjorde att man inte ansåg sig ha 
råd med denna modernisering. Problemet var 
inte heller akut då SGGJ hade mycket gynn
samma lutningsförhållanden, och vakuumbroms 
fanns ju sedan tidigare på en del av person-
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vagnarna. Banans kraftigaste lutningar var inte 
på mer än 11 promille. Man behövde helt enkelt 
inte ha så många bromsade axlar i sina tåg. 
Därmed var det inte så många bromsare som 
behövde avlönas. Vid normala väderleksför
hållanden klarade lokets broms av att kunna 
"hålla'' tåget i backarna. Om det var blandade tåg 
räckte det i regel med vakuumbromsen på 
personvagnarna. Bromsaren eller bromsarna be
hövde bara rycka in om något oförutsett in
träffade. Av SGGJ:s alla vagnar var det bara 46 
som hade skruvbroms. 

Men trots att man för trafiken på den egna 
banan inte behövde investera i tryckluftsbroms
system, blev man tvungen att montera genom
gångsledning för tryckluftsbroms på de gods
vagnar som gick i sam trafik med SJ. Genom
gångsledningarna monterades i början av 1920-
talet och kostade bolaget 15 000 kr, en tung 
utgift med tanke på den sviktande ekonomin. 

Personalen 
När SGGJ invigdes 1901 var antalet anställda 96 
personer. 1912 hade antalet ordinarie anställda 
ökat och var fördelade på följande yrkeskatego
ner: 

järnvägsbyrån i Sa/,a 
Verkställande direktör 
Trafikchef 
Kontrollör och trafikchefsassistent 
Kamrerare och kassör 
Baningen j örsassisten t 

Banavdelningen 
3 banmästare 
20 banvakter 

Maskinavdelningen 
5 lokförare 
5 eldare 
2 vagnputsare 
3 vagnsmörjare 
4 lokomotivputsare 
2 pumpare och kolvakter 
1 verkstadsförman 
8 verkstadsarbetare 
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1 förrådsvakt 

Trafikavdelningen 
4 stationsinspektorer 
8 stationsmästare 
6 kontorsbiträden 
7 konduktörer 
12 stationskarlar 

Sammanlagt var det 96 ordinarie anställda. Till 
detta tillkom ett antal extraanställda, bland annat 
grindvakter och banarbetare. 

1936 hade bilden förändrats något. Den ordi
narie personalen bestod nu av följande: 

j ärnvägsbyrån i Sa/,a 
Verkställande direktör 
Trafikinspektör 
Kamrer 
Bokhållare 
Kontorist 

Banavdelningen 
Banmästare i J ugansbo 
Banförman i Sveden 
10 banvakter 
8 banarbetare 
8 grindvakter 

Maskinavdelningen 
Lokmästare 
3 lokförare 
5 lokeldare 
2 lokbiträden (kunde även tjänstgöra som lok
förare) 
Reparatörsförman 
Lokreparatör 
Förrådsman (ny benämning på förrådsvakt) 
Vagnsmörjare 
4 stallkarlar ( den gamla benämningen var loko
motivputsare) 
6 verkstadsarbetare 

Trafikavdelningen 
5 stationsföreståndare (stationsinspektorerna var 
numera borttagna) 



Ett SGG]-tåg bestående av både godsvagnar och personvagnar passerar över Gavleån. Tåget har just 
lämnat Abyfars lastplats och har bara två kilometer kvar till Hagaström. Till höger syns tegelbruket i 
Abyfars. Gavleån rinner uppåt i bild. Samling Stig Nyberg. 

3 stationsförmän 
8 stationskarlar 
4 konduktörer 
Platsvakt 
3 chaufförer 

Sammanlagt 92 ordinarie anställda. Till detta 
kom ett antal extraanställda. 

Trafikchefer 
1900-1912 Sven Johan Edvard Lundquister. 
1912-1918 L. Lundq uist, tillika verkställande 
direktör. 
1919-1927 Gustaf Rickard Daniel Dahlin, til
lika verkställande direktör. 
1928-1937 Axel Otto Vilhelm Westlund (tjän
sten trafikchef ersatt av trafikinspektör och 
kontrollör). 

Banans bevakning 
Banans dagliga bevakning och underhåll sköttes 

ursprungligen av 20 banvakter som var och en 
hade cirka 5 kilometer bana att sköta. Järnvägens 
dåliga ekonomi gjorde att man i mitten av 1920-
talet i besparingssyfte reducerade antalet ban
vakter till 16. Varje banvakt fick nu cirka 6,2 
kilometer var att underhålla. Tilläggas bör att 
större arbeten på banan utfördes av särskilda 
arbetslag bestående av banarbetare. Ibland funge
rade då banvakten vid den aktuella sträckan som 
arbetsledare, men det förekom även att man hade 
särskilda arbetsledare vid de större banarbetena. I 
början av 1930-talet reducerades antalet ban
vakter till 10. 

Förstatligandet 
Ekonomin fortsatte att ställa till problem för 
SGGJ. I början av 1930-talet var läget ytterst 
prekärt. När så den "Ostkustbanekommitten'' i 
mars 1933 tillstyrkte ett förstatligande av Ost
kustbanan och UGJ, reagerade styrelsen omedel
bart och framförde önskemål att även SGGJ 
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skulle förstatligas. Genom samtrafiksavtal bestod 
en stor del av SGGJ:s godstrafik av vagnslaster 
från 0KB och UGJ. Ett förstatligande av dessa 
banor skulle genast göra att detta trafikunderlag 
försvann och därmed gjorde den redan dåliga 
ekonomin ännu sämre. Men statsmakterna av
slog SGGJ:s begäran och man fick fortsätta att 
kämpa med en ekonomi i förfall. 

Efter upprepade framstörningar och slutligen 
hot om trafikens inställande kunde kommuni
kationsminister Forslund i slutet av februari 
1937 lägga fram proposition om SGGJ:s för
statligande. Första oktober samma år övertog SJ 
den fortsatta driften av SGGJ och priset man 
betalade var 800 000 kr. Vid SJ kom banan att 
tillhöra dåvarande IV:e distriktet, 35:e bansek
tionen, Gävle. 

Trafiken läggs ned 
Några större förändringar skedde inte under SJ
tiden utan man fortsatte med det normala 
underhållet av bana, byggnader och signaler. I 
början av 1950-talet gjordes dock viss upprust
ning framför allt från Gävlehållet. Bland annat 
byttes den gamla bron över Gavleån till en bro 
med högre bärighet. Man påbörjade även byte 
till kraftigare räls på vissa kortare sträckor. 

Järnvägens betydelse minskade mer och mer. 
1959 konstaterade SJ att driftunderskottet upp
gick till 850 000 kr. Det vill säga mer än vad man 
hade betalat för hela järnvägen 1937. Man kunde 
nu ana vad som var på gång och mycket riktigt, 
den 1 januari 1964 "slogs den första spiken i 
kistan'' i och med att persontrafiken nedlades. 

Samtidigt lades godstrafiken ner mellan 
Köpalla och Mackmyra. Viss godstrafik förekom 
sporadiskt mellan (Sala) Köpalla och Skärsjö in 
på 1970-talet. SJ körde även grustransporter 
mellan Råsboda grusgrop och Sala. De pågick 
sporadiskt under hela 1970-talet. 

22 maj 1977 upphörde godstrafiken på 
sträckan Mackmyra-Södra Valbo. 

1 april 1990 upphörde godstrafiken mellan 
Södra-Valbo och Hagaström. 
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12 juni 1995 upphörde godstrafiken mellan 
Sala och Köpalla. Därmed var det slut på all 
trafik längs forna SGGJ. 

Banan rivs upp 
I december 1970 började banan att rivas med 
början i Mackmyra. Rivningen gick söderut och 
gick till så att man lyfte hela spårspannen med 
tillhörande slipers och körde in dem till Främ
lingshem respektive Hedesunda där de demon
terades. Rälsen skickades vidare till vissa u-länder. 
De cirka 50 000 sliprarna sorterades varav cirka 
hälften skickades till Inlandsbanan för åter
användning. De återstående såldes till Skogen 
Kol för att "förädlas" till träkol. Uttransporten av 
det sorterade materialet sändes med tjänstetåg via 
Gysinge till Sala 

Vid månadsskiftet april/ maj 1971 var riv
ningen klar fram till Gysingebroarna och därmed 
hade Gävledistriktets SJ-personal gjort sitt. 

I december 1971 fortsatte rivningen söderut. 
Den sträcka som nu revs var mellan Gysinge
broarna och Råsboda grusgrop (km 27,5). Det 
var SJ-personal från Sala som svarade för riv
ningen. Metoden var nu en annan än den som 
användes norr om Gysinge. Man använde en 
bred kil som drogs mellan rälsen och sliprarna. 
Den lossgjorda rälsen spelades sedan upp på en 
vagn för borttransport. Sliprarna lämnades kvar 
för att ruttna, eller kanske var det så att en och 
annan hamnade i en del trädgårdar? Rälsen såldes 
vidare till byggnadsindustrin. I mars 1972 var 
man klara med rivningen. 

Åren 1978-79 revs banan upp mellan Mack
myra och Södra Valbo. I slutet av 1970-talet 
stängdes grusgropen i Råsboda och därmed hade 
SJ inget intresse att ha spåret kvar. 1980-81 revs 
banan upp mellan Råsboda grusgrop och 
Köpalla. Mellan Södra Valbo och Hagaström 
revs banan upp 1995. 

SGGJ har skattat åt förgängelsen. Kvar är bara 
spåren i naturen och i människors minnen samt 
ett och annat fotografi som mmner om en 
svunnen järnväg. 



Erik Sundström 

Georg Swederus - radikal järnvägspolitiker 
för 150 år sedan 
En av de politiskt mest intressanta perioderna i 
Sveriges historia var tiden omkring 1850, när 
landet under tio år definitivt tog steget från 
gammalt jordbrukssamhälle till modern industri
nation. Brukspatronerna fick politiskt inflytande 
i borgarståndet 1846, skråväsendet och begräns
ningen av järnbrukens produktion avskaffades 
1846, tekniska högskolan i Stockholm bildades 
1846, aktiebolag infördes 1848, järnvägar i 
sam trafik med sjöfart i Värmland 1849, Väg- och 
vattenbyggnadskåren med kombination av 
konsulter och reservofficerare 1851, elektrisk 
telegraf 1853, ny banklag 1854, decimalsystem 
baserade på fot och riksdaler 18 5 5, frimärken 
1855, normalspåriga järnvägar med ånglok 
1856, Bessemermetoden vid järnverken 1857. 
Tre ledare för denna omdaning var finans
ministern Johan August Gripenstedt, bruks
patron Thore Petre i Hofors och disponent Johan 
Waern i Uddeholm. 

Andra aktiva var Adolf Eugene von Rosen 
som tillsammans med brukspatron Arvid Hen
ström och skriftställaren C.A. Forselius redan 
1846 drev en informationsbyrå om järnvägar (se 
Spår 1996), Claes Adelsköld som blev vår 
främste järnvägskonsult (se Spår 1994), chefen 
för statens järnvägsbyggnader Nils Ericson som 
ledde de första statsbanebyggena och lands
hövdingen Erik Josias Sparre i Vänersborg (se 
Spår 1992). Theofron Munktell startade en me
kanisk verkstad i Eskilstuna för att tillverka ång
maskiner för lantbruket men byggde även några 
av de tidigaste svenska ångloken. 

En numera mindre känd deltagare var skrift
ställaren Georg Swederus (1796-1888). Han var 
son till Magnus Swederus som varit bokhandlare 
och tidningsutgivare, men därefter sadlat om till 
präst och blivit domkyrkosyssloman i Västerås. 
Georg studerade i Uppsala, arbetade några år 
som journalist i Allmänna Journalen, blev sedan 
lantbrukare i Östergötland några år och flyttade 

så till Stockholm där han 1831-1841 arbetade 
för Svenska Industriföreningen och Manufactur
societeterna som sekreterare och ombudsman. 
Han sändes därefter av regeringen till Berlin för 
att under fyra år studera och rapportera hur 
näringsfriheten infördes i Preussen, ett slags 
teknisk attache. Vid hemkomsten arbetade han 
åter som journalist vid Nya Dagligt Allehanda 
några år, och ägnade sig därefter åt att skriva 
böcker. 

Georg Swederus var politiskt före sin tid, och 
ivrade i sina skrifter för att statarsystemet skulle 
avskaffas, och att de fattiga skulle hävda sina 
rättigheter genom att bilda kooperativa före
ningar som gemensamt skulle kunna köpa och 
driva företag, men där varje medlem skulle äga 
sin andel. Han hävdade också att den fria bränn
vinsbränningen skadade jordbruket och jord
brukarna, vilket bland annat ledde till att man 
införde en brännvinsskatt för att finansiera stats
banebyggena. 

Han blev 1855-56 sekreterare och kamrerare i 
järnvägskommitten, där han slutade redan 1857 
och skrev en kritisk granskning av Nils Ericsons 
förslag om framtida utveckling av statsbanorna. I 
ytterligare en skrift argumenterade han för att 
Södra stambanan borde dras längs Lagan förbi 
Ljungby och Värnamo, i stället för genom 
ödemarker vid Sävsjö och Nässjö. 

Han var 1860 en av initiativtagarna till den 
första kooperativa inköpsföreningen i Stock
holm. Efter flera år som fri författare hade han 
själv stora ekonomiska problem och led av de
pression och melankoli, och fick 1881 till sist en 
statlig pension. 

En av hans intressantaste böcker är den redan 
1848 utgivna "Om Jernvägar", där han inte så 
mycket beskrev tekniken utan snarare sin vision 
av hur järnvägen skulle kunna ändra samhällets 
utveckling, och föreslog att rallarna som del av 
sin lön skulle fa aktier eller optioner i järn-
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vägsbolagen. Mycket i boken var en reaktion mot 
järnvägsmanin på Londonbörsen några år 
tidigare som bland annat hade ruinerat von 
Rosen. Några citat (nystavade) ur den kan vara av 
intresse: 
... För dem som alldeles icke känna en järnvägs 
utseende skola vi beskriva den. Man rar icke 
vänta sig att fa se ett underverk, järnvägen är ett 
underverk, men detta är icke synligt förrän man 
lärt sig känna egenskaperna. För betraktandet är 
den en ganska tarvlig syn. Den utgöres endast av 
två uppstående ränder eller kanter av järn, sex 
eller åtta tum höga och tre tum breda, jämsides 
löpande så långt vägen räcker, och inlagda i 
stockändar (om 4 1/2 alnars längd) vilka ligga på 
tvären men ned i jorden. Det ser ingenting ut för 
världen; det är en tillställning så enkel som 
naturens egna daningar, men vill man hava något 
att häpna över skall man se dess verkningar, se 
vägen begagnad; man skall t.ex. komma gående 
mittpå en stor slätt om några mils vidd utan att 
veta att en järnväg där går fram (ty ofta kan den 
vara alldeles omärkbar på 100 famnars avstånd). 
När man går där och mäter avståndens längd 
endast efter skyndsamheten i sina egna steg, och 
kanske vid horisonten blir varse ett föremål som 
rör sig; då är tiden inne att bli uppmärksam; 
förvåningen skall icke längre utebli. Den rörliga 
punkten kommer närmare, blir större, man ser 
kanske en lätt rök som följer detta föremål och 
kanske lägrar sig i en obestämd linje bakom. 
Efter tio minuters förlopp har man redan urskiljt 
att sex eller åtta tredubbla täckvagnar komma, 
fästade vid varandra, och liksom av en fläkt halka 
fram över fältet. Skulle då, såsom ofta händer, en 
betande häst på slätten bliva skrämd av det 
framrullande vidundret, så rar man en mätare för 
vagnarnes hastighet; den skrämda och skenande 
hästen blir nämligen snart upphunnen och måste 
vända åt sidan. Då begriper man vilken hastighet 
det var, med vilken vagnarna framrulla ... 

Hjulen äro försedda med en större kant på ena 
sidan om den egentliga hjulskenan; denna kant 
ligger mot sidan av järnvägens skena eller rand, 
och då alla hjulen hava sådana utstående kanter, 
kunna de icke komma utav vägskenorna (rails, 
eller räls, som de kallas med deras engelska 
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benämning). Själva rörelsen åstadkommes på 
den vagn som går främst och har de andra 
bundna i rad efter sig. På denna främsta vagn är 
en ångpanna i ständig kokning, och ångan sätter 
då vagnens hjul i rörelse liksom på en ångbåt den 
därvarande maskinen, ehuru båda äro olika 
byggda. Näst efter ångvagnen ( eller lokmotiven, 
såsom den också kallas) har man bundit den vagn 
(tender) som för brännkol eller stenkol och 
vatten för ångpannans behov. Vill man hejda 
farten, så trycker man på en inrättning, varvid 
runda järnfjädrar slå sig omkring hjulskenorna 
och försvåra rullningen så att vagnarna stanna. 
Vill man för tillfället alldeles avsluta farten så 
släpper man också ut ångan ur pannan ... 

Det land som har ett järnvägssystem, har 
också en stor överlägsenhet över varje anfallande 
fiende. Med förutsättning av en nationalvilja, 
beror nämligen ett krigs utgång, i strategiskt 
avseende, på den omständigheten att man kan 
efter behov till varje punkt av anfallet förflytta en 
överlägsen styrka, om man också i det hela skulle 
vara underlägsen. Järnvägar inom landet göra 
härvid samma gagn, som en Napoleons över
lägsna fältherreskicklighet, så att, ännu en gång 
upprepad förutsättningen av en nationalvilja för 
försvaret, man med ett gott system av järnvägar 
kan vara tryggad mot anfall ... 

Vad vore vid järnvägsarbeten enklare och 
naturligare för att åstadkomma arbetarens intres
sentskap i produkten, än att låta honom bliva 
aktionär? Där hade man på en gång ett efter
döme av sättet huru arbetaren kan bliva intres
sent i sitt arbetes produkt, och ett efterdöme av 
en högre rättvisa som erkänner att den arbetande 
bör bekomma såsom sitt, vad han åstadkommit 
med sina krafter! Därmed hade man också i vårt 
land, som är fattigt på penningar, men har 
tillgång på de vida dyrbarare kapitaler som ligga i 
en intelligent befolknings arbetskraft, en lättad 
utväg för möjligheten att åstadkomma de stor
verk, vilka födda inom några utmärkta Svenskars 
huvud behöva kapitalernas makt för att övergå 
från ideen till verkliggörelsen. Om aktierna äro 
ställda på 1000 eller 500 riksdaler, vad hindrar 
sedan att taga dem på tiondelar eller tjugondelar, 
jämväl mindre bråk? Själva utförandet av att 



åstadkomma ett sådant intresseskap ginge ju 
mycket lättare for sig om den penningrikare 
delen av bolaget, som tillskjuter kontanta medel, 
och som således finge besparing i kapitalutgift, 
kungjorde för den arbetande klassen, även smärre 
hemmansbrukare såvitt de ägde tillräcklig folk
styrka, finge göra dagsverken vid järnvägsarbetet 
och därunder beräkna en viss dagspenning, men 
i uppköpta ätliga varor, till gott pris som alltid när 
man uppköper i stort, bekomma vad de till 
livsuppehälle behövde, varemot det övriga till
godogjordes dem via aktiedelar, varå ränta från 
det att järnvägen vore färdig, borde dem av 
bolaget garanteras. Ville man tillika, för arbetets 
drivande, begagna ett annat förslag, med att låta 
församlingarnas lösdrivare skickas till arbete vid 
dessa företag, kunde sådant ske utan hinder för 
denna ide; det förslaget innefattar en måhända 
väl beräknad polisåtgärd, och må såsom sådan 
gälla (såsom på en gång rättvisa och välgörenhet 
mot den fattige kan det icke anses). Huvud-

sakligen viktigt blir det därvid, att sådana vaga
bonder bleve använda på särskilda punkter av 
järnvägen, på det icke samarbetet med dem 
skulle förnärma en önskvärd hederskänsla hos de 
frivillige arbetare vilka icke låtit ett dylikt förfall 
komma sig till last. Det är nämligen troligt att en 
stor mängd av de personer som församlingarna 
ville skjuta ifrån sig komme att utgöras av sådana 
personer vilka förut varit under rangstyrelsens 
händer ... 

Följden av ett sådant arbete i allmänhet bleve 
att mera lust bleve nedlagd däri, följaktligen också 
större produktion åstadkommen vid arbetet, 
större förmögenhet till delning - varvid den 
förmögne skulle vinna mera än han nu vinner, då 
han vinner allt och proletären vinner intet mer än 
livsuppehälle till förmån för den som använder 
hans krafter. Så bleve mer själ ingjuten i arbetet, 
och arbetaren skulle först då äga en framtid; nu 
äger han ingen. 
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Stig Magnusson 

Rallarlivet sett med barnaögon 

De forsta tretton åren av mitt Liv tillbringade jag i Norrbotten, starkt bunden till Inlandsbanan. 
Redan ett par veckor gammal fick jag kontakt med rallarlivet. Vi var inte så många barn som foijde 
järnvägsbyggandet, och därför är det kanske inte så många som skrivit om den tiden. 

Jag fick komma till världen 
Den 18 april 1931 föddes jag i Gimdalen, en 
liten by vid Idsjön två mil från Bräcke i Jämtland. 
I småbruket, som ägdes av min morfar Jonas 
Petter Sjötröm, arbetade mormor och mammas 
hemmavarande syskon, Ester, Helga, Olle, 
Georg och Arnold. Mina mostrar Märta och Elsa 
var redan gifta, och min mamma Sigrid stod redo 
att lämna hemmet. 

De två korna kunde givetvis inte föda 
familjen, men morfar var en driftig man när det 
gällde att ordna inkomster, så man led ingen nöd. 
Barnarbete var en nödvändighet på den tiden, 
och inkomstkällorna många. Fiske, skogsarbete, 
posttransport, bärplockning, insamling av vit
mossa, kottplockning och försäljning av jord
gubbar och potatis var verksamheter som stärkte 
en småbrukares kassa. Barnen i familjen hade 
alltid hjälpt till med detta arbete, och den livs
erfarenhet de skaffade sig av arbetet var för de 
flesta av dem mycket viktig i framtiden. 

Min mamma Sigrid med sju syskon var född 
där i sitt föräldrahem, och nu var det min tur att 
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En rallarbarack blev 
forfattarens forsta hem. 
På bilden en av 
Inlandsbanebyggets 
standardmodeller, här 
vid Maitum. Samtliga 
foton fån Sveriges 
Järn vägsmuseum. 

se dagens ljus i samma rum, rummet närmast 
köket. Mamma var nygift med min pappa 
Albert, som haft tolv syskon varav sju blev vuxna. 
Efter vad jag förstått på senare tid hade jag nog 
tur som över huvud taget fick vara med här i 
världen. Albert från Dockmyr hade arbetat med 
järnvägsanläggning söderut längs Inlandsbanan, 
till flickornas förtjusning i dessa trakter. Han 
kunde lika gärna ha fastnat för någon flicka i till 
exempel Sveg, och då hade min framtid varit 
mera oviss. Nu var det tursamt så att det var dans 
i Gimdalen på eftersommaren 1930, och där 
charmades Sigrid av den dansante Albert till den 
grad att jag fick min chans. 

Jag kom senare att vistas många somrar hos 
morfar, och det förvånade mig alltid att mina 
fötter var så intressanta. Så snart någon kom på 
besök skulle jag visa alla mina tår. Det märkliga 
med tårna är, att på båda fötterna är de två tårna 
närmast stortån sammanväxta. Inspektionen av 
mina fötter slutade alltid med att jag fick berätta, 
att pappas tår var lika mina. Allt måste ha varit en 
kampanj för att dementera ryktet, att någon av 



Sigrids tidigare kavaljerer i byn var min far. En 
annan egenhet med det nyfödda barnet var, att 
jag hade en gälspringa på halsen. Den är ett 
rudiment sedan den tid våra föregångare levde i 
havet, och den tillsammans med de samman
väx:ta tårna gav väl ingen indikation på att det var 
en ovanligt dålig simmare, som kom till världen. 
Gälspringan syns som en liten prick och har 
genom åren alstrat slem i större och mindre skala. 
Springan har gått i arv till ett barn, Lena, som 
dessutom har en son, Birk, med något samman
växta tår. Lena har dessutom, medvetet eller 
omedvetet, skrivit en saga om havsfolket 
nuperna, som kommer upp från havet och bo
sätter sig på land. Ja, tänk hur det kan vara. 

Stig Ivar Petter 
Jag skulle ha namn och döptes till Stig Ivar. Stig 
hette ingen känd släkting. Ivar heter en äldre 
kusin, son till faster Lilly, så namnvalet gjorde 
nog pappa. Strax efter dopet gav sig min pappa av 
till Lappland för att börja arbeta som rallare på 
Inlandsbanan mellan Sorsele och Arvidsjaur. 
Han skulle ordna bostad, och sedan skulle 
mamma och jag komma efter. Pappas avfärd 
gjorde att han tappade kontrollen över det 
nyfödda barnets namn. Bara någon dag efter 
hans avresa hade mina mostrar konspirerat 
färdigt, och jag fick göra en ny färd till prästen i 
Ulvsjö, elva kilometer från Gimdalen, för att 
begåvas med ytterligare ett namn, Petter. Både 
farfar och morfar hette Petter så namntillskottet 
var egentligen givet. 

Namnet kom att vara till stort förtret för 
pappa och inte minst för mig många år framöver, 
eftersom det väckte förtjusning vid upprop i 
skolor och vid andra liknande tillfällen. Svarte 
Petter var ju ett populärt sällskapsspel. Inget barn 
sa något till mig, men mobbningseffekten var 
tillräcklig bara av att vänta att lärarinnan skulle 
säga Petter vid uppropet. I och med att jag ägnat 
mig åt släktforskning har dock Petter blivit det 
namn, som är mest värdefullt för mig. 

Dunliden och Kvarnbäcken 
I den trygga miljön i Gimdalen fick jag vistas en 
kort tid, och ännu medan snön låg djup i 

Dunliden, så som det så småningom blev. En enkel 
håffpfatskur, men märk de figursågade 
"dörrposterna ': 

Lappland bar det iväg norrut. I byn Dunlidens 
enda hus, med två våningar, hade pappa lyckats 
hyra ett rum en trappa upp. Han och en arbets
kamrat, Oskar Nilsson, hade spikat ihop en 
barnsäng som tydligen var ett monster, men efter 
min handfasta mammas bearbetning kom den 
att bli min för en tid. Huset var omgivet av vid
sträckta myrar åt alla håll, och mammas bär
plockarbakgrund gjorde att hon utforskade 
närområdet grundligt. Myrarna i detta område 
har vår familj framgångsriktat skördat många, 
många år även sedan vi flyttat vidare och lämnat 
Lappland. Oskar Nilsson ägde en kamera, och 
han är fotografen bakom alla bilder från mina 
första fem år. 

När jag var ett år flyttade vi vidare till Kvarn
bäcken i Sorsele, och där bodde vi ungefär ett år. 
Vi bodde i en barack nära järnvägen, och det har 
berättats för mig att jag där som tvååring visade 
prov på stor ekonomisk begåvning. Någon hade 
sagt att det var bra att ha pengar på banken, och 
det uppfattade mina små barnaöron som att det 
var bra att ha pengar i banken. Jag hade slantar i 
en sparbössa, och dom satte jag in i banken. Så 
småningom undrade mamma vart sparbössan 
tagit vägen. Hon sökte men kunde inte hitta den, 
så hon frågade mig om jag visste var den var. Och 
jag visste - jag hade grävt ner den i sandbanken 
vid järnvägen. Orienterare skulle jag bli, så det 
var inga problem att hitta vägen tillbaka till 
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platsen för min investering. Mamma kunde så 
gräva fram hela min förmögenhet. 

Via Dunberget till Arvidsjaur 
1933 flyttade vi till Dunberget där vi bodde i ett 
rum i ett uthus, och senare samma år bar det av 
till ett annat uthus, denna gång hos Marklund i 
Arvidsjaur. Där bodde vi till vintern 1935. Mina 
första egna minnesbilder är från den tiden. Den 
häftigaste av dem är från den gången jag stod på 
diskbänken och "hjälpte" mamma att skölja 
potatis. Jag skulle lägga en potatis i kastrullen på 
järnspisen intill. För att nå fram tog jag stöd med 
vänster hand mot den kalkade muren och böjde 
mig över spisen. Handen halkade iväg, och jag 
landade med bägge händerna på den heta spisen. 
Det blev läkarbesök, salva, bandage och massor 
av tårar den gången. 

Järnspisen hade även en annan inverkan på 
mig. Fabriksnamnet var ingjutet på framsidan av 
den, och mamma bombarderades dagligen med 
frågor om vad bokstäverna hette. Hon tröttnade 
till sist på detta tjat och sa att jag kunde säga det 
själv och det gjorde jag. Steget från den insikten 
och till att läsa var inte stort. 

Jag kommer också ihåg eldskenet mot himlen 
från en nattlig eldsvåda. Enligt traditionen från 
mina föräldrars hembyar skulle alla ställa upp när 
det brann någonstans. De gick alltså hemifrån 
och lämnade mig sovande. Jag vaknade dock och 
satte mig på ett bord och tittade på skådespelet. 
Om jag var rädd eller inte är svårt att säga, men 
intryck gjorde branden för bilden av eldskenet 
kan jag fortfarande se. 

Jag fick mina första skidor i Arvidsjaur. 

Mamma blir kocka 
Juen 1935 tillbringade vi i Gimdalen, och där 
drabbades jag av kikhosta. Eftersom jag inte 
hann tillfriskna före återresan fick jag stanna i 
Gimdalen. Mamma däremot gav sig av till Jokk
mokk för att hitta den barack där pappa fanns, 
och där skulle hon vara kocka. Hon insåg att man 
inte skulle ge sig av ut i vildmarken tomhänt, så 
hon köpte med sig en uppsättning baslivsmedel. 
Det fanns en materielväg en bit från järnvägen. 
Mamma tingade en droska, och på kvällen bar 
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det ut i snö och mörker. Bilen stannade i den 
snödränkta skogen. 

- Här är det! 
Chauffören pekade ut riktningen och ombads 

vänta medan mamma pulsade iväg. Efter ett par 
hundra meter kunde hon se baracken, sitt nya 
hem. Hon var verkligen efterlängtad. Man hade i 
stort sett ingen mat där, så gubbarna fick bråttom 
att hämta matlådan i droskan. Den nya kockan 
fick börja sitt arbete omgående. 

Någon gång på vårvintern var jag återställd 
från kikhostan, och moster Ester skulle följa med 
mig hem. Vi hade under tiden flyttat till en 
annan barack 15 kilometer söder om Jokkmokk. 
Där pågick järnvägsbyggandet för fullt trots 
sträng vinter och meterdjup snö. Att utnyttja 
motorfordon var inte vanligt på den tiden, så vi 
började vår resa från Gimdalen med att åka i en 
rissla efter häst de åtta kilometrarna till Nyhem. 
Därifrån bar det norrut med tåg till Murjek. 
Sedan åkte vi buss till Jokkmokk, där vi över
nattade på något slags hotell. Tidigt nästa 
morgon bar det av till järnvägen där vi skulle få 
åka med ett materieltåg till Femton. Den vagn vi 
åkte i bestod av endast ett rum med väggfasta 
bänkar. Mitt på golvet fanns en kamin med ett 
rör upp genom taket. Ett par fotogenlyktor 
hängde i taket, och i det svaga skenet kunde jag se 
en massa gubbar i storvästar och de flesta med 
mustascher. Synen av denna interiör är det enda 
jag minns av resan, men den är oförglömlig. 

Livet i barack - Tretton, Tolvan och Femton 
Vistelsen i mitt nya hem blev kort. Redan 
följande dag var det dags att flytta igen, denna 
gång till Tretton. När vi bott där ett par månader 
stannade materieltåget en dag vid baracken och 
kopplade loss en vagn. Mamma frågade vad me
ningen med detta var, och fick då veta att vi skulle 
flytta två timmar senare. Det gick bra för 
packandet var enkelt. Vi hade två trälådor där 
våra kläder stuvades ner liksom våra tre ägodelar: 
tavlan med bron och de fyra husen som pappa 
köpt vid Kvarnbäcken av en kringvandrande 
konstnär (osignerad), träskrinet märkt Ingeborg 
Olsson som mamma fått av sin farmor och den 
ovala spegeln med gipsram, som var målad så att 



Kortspel var ett vanligt tidsfördriv i rallarbarackerna. Aven foifattarens baracker hade våningssängar. 

man kunde tro att det var en träram. Mina 
ägodelar var tre dockor, yxhammaren Per som jag 
kallade Huggen och en liten såg. Skidor, stavar 
och metspö lades också upp på vagnen, och så 
bar det av en kilometer till Tolvan. Vi bodde i 
Tolvan över sommaren och flyttade sedan till
baka till Femton, där jag hade bott en natt 
tidigare. 

Vi ägde alltså inga möbler, porslin eller hus
geråd. Vi vare sig behövde eller kunde ha några 
egna tillhörigheter eftersom det inte fanns plats i 
barackerna för sådana. Barackerna var möblerade 
med tvåvåningssängar, ett par bord och rätt 
många stolar med decimeterhöga "ryggstöd". 
Dessutom fanns det nödvändig köksutrustning. 
Jag gissar att det bodde mer än tjugo rallare i varje 
barack. 

Vi levde ett bra liv i dessa baracker. Pappa och 
mamma sa senare, att de aldrig haft det så bra 
som under den här tiden. Pappa var bas för ett 
arbetslag och tjänade på så sätt några ören mer 
per timme än de övriga. Mamma var kocka och 
lagade mat till alla som bodde i baracken. En 

kocka behövde inte betala för maten, och dess
utom hade hon ett eget litet rum med kamin i. 
Jag har inte hört talas om att hon fick någon lön, 
men något borde hon ha fatt. 

Att hålla alla dessa gubbar med mat kan inte 
ha varit lätt. Mamma skickade en lista över vad 
hon behövde med materieltåget till Jokkmokk. 
På något sätt hamnade listan på någon affär, och 
en låda med varor levererades med nästa tåg. 
Renkött borde ha varit en given del i dieten, men 
det förekom aldrig. Man fiskade däremot 
mycket, och vid en av barackerna gjorde man en 
liten damm i ett dike. I den dammen släpptes 
.fangad fisk ut, och på så sätt fanns det alltid 
tillgång till färsk fisk under sommaren. 

Mamma har berättat att hon en gång hade 
gott om rom. Hon rensade och saltade rommen 
och blandade i hackad lök. Hon ställde fram en 
skål med nymodigheten på middagsbordet. 
Gubbarna tittade misstänksamt på rommen, 
men några provsmakade. Skålen blev snabbt 
tom, och det blev den alltid när delikatessen 
serverades. Kalles kaviar var inte påhittad då. 
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Pappa fick betala sin del av matkostnaden, och 
det var i stort sett vår enda utgiftspost. Våra 
utgifter var alltså små, och det gjorde att man 
kunde spara nästan alla pengar. Femtio kronor 
satsades på en premieobligation, som vid en 
dragning gav den enorma vinsten 500 kronor. 
Det var meningen att vi skulle köpa två obli
gationer, men så blev det inte eftersom pappa 
spelade bort den ena femtilappen på poker 
kvällen före köpet. Femtio kronor var på den 
tiden nästan en månadslön. 

Rallarlivet gav i slutänden ett sparat belopp på 
närmare 2000 kronor, ett viktigt belopp skulle 
det visa sig. Mammas arbete som kocka var alltså 
grunden till att vi kunde leva som en familj i vårt 
lilla rum. Övriga "gubbar" i baracken fick leva 
utan sina kvinnor om de nu hade några. 

Utan lekkamrater 
Eftersom det inte fanns fler familjer så fanns det 
inte heller några barn. Jag visste inte vad lek
kamrater var för något, för jag hade inte träffat 
andra barn sedan jag var två år. Jag fick leka med 
mamma och "gubbarna''. Gubbarna byggde en 
liten lekstuga och en semafor åt mig. Semaforen 
var en stolpe med en arm upptill, och den armens 
vinkel kunde regleras med ett snöre. Lokförarna 
som passerade signalerade när min semafor stod 
på stopp. Det gällde då för mig att springa till 
semaforen och ställa om den till kör. Leken 
orsakade blodiga knän, eftersom blicken när jag 
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''storstationerna " 
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sprang var koncentrerad på loket i stället för på 
marken. Jag fick också sömnproblem eftersom 
grustågen också gick under de ljusa sommar
nätterna, och jag ville även då sköta mitt som jag 
trodde viktiga arbete. 

Mamma var annars min viktigaste kompis. 
Mina leksaker bestod av dockorna Karl-Magnus, 
Lisa och Sonja sam en liten spade, sågen och 
Huggen. Att köpa leksaksbilar var inte att tänka 
på, men mamma var både iderik och handlings
kraftig, så hon tillverkade de bilar jag behövde. 
När hon skulle göra en lastbil sågade hon av en 
decimeterlång bit av en lämpligt grov stock. Hon 
klöv den på mitten och fick på så sätt motorhuvar 
till två bilar. Hon spikade fast motorhuven på en 
bräda från en sockerlåda, och ibland kunde det 
bli så lyxigt att hon kapade till hjul av en kvist, 
nötte upp hål i centrum och spikade fast dem. 
Hon hade ingen borr utan använde en tillplattad 
spik när hon gjorde hål. Det var tidsödande, och 
därför blev bilarna i regel hjullösa. 

Radioköp 
Under tiden på Femton gjorde vi några inköp 
som i ett huj nästan fördubblade vårt innehav av 
prylar. Någon köpte hem en halvmeterhög gips
kvinna. Den tyckte jag var jättefin. Jag fick en 
färggrann boll. Men det verkliga lyftet var när 
mamma och jag en dag kom hem med materiel
tåget från Jokkmokk och satte upp en radio i 
baracken. Den drevs med ett jättestort torr-



batteri. Mamma klättrade upp på taket och 
fixade till en antenn av några trådar, och när 
pappa och gubbarna kom hem på kvällen hade 
hon fatt ljud i apparaten, som kröntes av gips
kvinnan. Vi kunde för första gången höra på 
"dagsnyheter från TT". Apparaten hade hon 
lånat hem på prov, men eftersom den fungerade 
blev den inköpt. Att driva radion med batterier 
var nog rätt dyrt, för så småningom blev en 
laddningsbar ackumulator kraftkällan. Elström 
fanns givetvis inte ute i vildmarken trots 
närheten till Porjus. 

På vintern fick jag för det mesta hålla till 
inomhus. Eftersom det fanns en kortlek fick jag 
lära mig att spela femhundra när mamma hade 
tid, och det gav tillfälle till mycket huvud
räkning. Bilarna fick jag ha inne och kunde 
dessutom sparka boll. När jag sparkade boll fick 
jag givetvis ställa undan gipskvinnan så att hon 
inte skulle skadas. En dag hittade jag en skyddad 
plats för henne på sängöverkastet, som jag dess
utom kunde vika över henne. Sparkandet gick 
bra, men jag glömde att ställa tillbaka gips
kvinnan när jag lekt färdigt. På kvällen när 
mamma skulle ta bort överkastet på sängen föll 
familjens skönhet i golvet och förvandlades till så 
små bitar, att det inte var att tänka på att försöka 
laga den. Jag kände alltför väl att jag orsakat 
olyckan, men mina kloka föräldrar gav mig som 
tur var tröst i stället för bannor. 

Perälä 
Av gubbarna minns jag Perälä. Han var sjuk 
ganska ofta, och var man så sjuk att man inte 
arbetade utan låg till sängs, då var man verkligen 
sjuk. Perälä hade en översäng. Jag klättrade ofta 
upp till honom, och vi var nog bra sällskap för 
varandra. Han kunde finska och lärde mig 
räkneorden på det språket. 

Dessutom tyckte han om att jag sjöng för 
honom. Jag hade två huvunummer på min 
sångrepertoar. Den ena visan, "Hälsa dem där 
hemma'', hade jag lärt mig när jag hade kikhosta 
i Gimdalen. Det var en riktig snyfcarlåt har jag 
senare förstått, eftersom innehållet passade in så 
bra på min egen belägenhet. Tanterna i Gim
dalen såg så konstiga ut, när jag först hade visat 

mina tår och sedan sjöng om svalorna som skulle 
flyga med hälsningar till mina föräldrar långt 
borta. Visan kanske även passade bra för den 
hostande Perälä. Min andra låt var en något 
omoralisk soldatvisa, "Vad ska vi göra med de 
blanka gevär", som pappa lärt mig. Dessa två 
visor fick jag dagligen framföra för gubbarna efter 
middagen, stående på en stol. Blandningen 
omoral och sentimentalitet var tydligen den 
rätta. 

Det är svårt att gissa vad det var för fel på 
Perälä, men en dag klättrade han upp på ett 
materieltåg och kom aldrig tillbaka. Lungsot? 
För mig blev det väldigt tomt när han försvann. 

På vårvintern kunde jag vara ute och åka 
skidor på skaren och titta på gubbarna, som 
grävde diken i snön längs järnvägen. Snödjupet 
måste ha varit ungefär två meter för gubbarna var 
helt dolda när de stod på botten av dikena. Vad 
dikandetvar bra för vet jag inte för snön smälte ju 
ändå bort. Fast banvallen torkade förstås upp 
snabbare. 

Pappa har berättat att man utnyttjade vintern 
till att dra järnvägen över myrmarker. Det gick 
visst till så att man placerade ut bräder, "bakved", 
som man lade räls på, varefter grusvagnarna 
backades ut på myrarna. När tjälen gick ur 
marken sjönk banvallen ner i myren, och slipers 
och skenor kunde läggas ovanpå. Arbetsmetoden 
verkar trolig, men jag har inte sett den. 

Appajokk, lekkamrater för första gången 
På våren 1936 var det dags att flytta igen. Denna 
gång bar det av tillAppajokk. Jag hade inte träffat 
andra barn sedan jag var två år, och de var 
glömda. Nu var det dags att fylla fem. I Appajokk 
fanns flera baracker på sandåsen intill den lilla 
älven och även några barn i min ålder. Jag hade 
fatt ta lekstugan med mig, och därför var det inte 
svårt att fa kompisar. Barbro Isberg och Sonny 
Hansson var två av dem. Sonny kom jag att träffa 
på under en kurs i Dalarna femtio år senare, och 
tack vare hans ovanliga namn kunde vi komma 
fram till att vi lekt tillsammans som barn en 
sommar. 

I Appajokk drabades mamma av blindtarms
inflammation och hamnade på sjukhuset i Jokk-
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mokk för operation. Barntillsynen var väl inte av 
dagens snitt, utan medan pappa var på jobbet 
fick jag klara mig själv. Eftersom övriga kvinnor 
visste att mamma var borta höll de alldeles säkert 
ett öga på mig under dagen. 

En dag tog jag Huggen och sågen med mig 
och gick upp en bit i en backe och försökte 
avverka en smal tall. Jag lyckades efter någon 
timme fa av den smala stammen och kunde ta 
hem min trofe. När pappa kom hem på kvällen 
kunde jag stolt visa vad jag åstadkommit. Det 
gjorde att han fick bekymmer eftersom han inte 
sysslat det minsta med min fostran tidigare. Nu 
hade jag huggit av en tall, och för pappa var 
tydligen skogen i det närmaste helig. Vad skulle 
han göra för att leda in sin son på den rätta vägen? 
Han drog av mig byxorna, lade mig över sitt knä 
och piskade mig med tallen. Upplevelsen var helt 
ny för mig, för någon form av bestraffning hade 
jag aldrig upplevt tidigare. Vem av oss, pappa 
eller jag, som lärde mest av händelsen vet jag inte. 
Min bak blev totalt prickig av de vassa barren, 
och sedan vidtog en längre stunds restaurerings
arbete med salva. Det var enda gången jag fick 
stryk, och jag har förstått att en mycket ångerfull 
far tyckte att det var en gång för mycket. Stryk 
var mycket vanligt på den tiden, och när jag så 
småningom hamnade i skolan var det ofta tal om 
hur mycket stryk var och en fick. Då var det 
skönt att kunna bräcka de andra med att tala om 
att jag fatt stryk med tallris, för det var jag ensam 
om. Det går alltså att hitta något positivt i allt. 

Vaimat - ensam igen 
Det blev höst 1936 och det var dags för nästa 
flyttning. Denna gång flyttade vi för första 
gången in i ett "riktigt" hus, det nybyggda 
stationshuset i Vaimat. Lekstugan och kompis
arna blev kvar i Appajokk, och eftersom det var 
långt till byn var jag åter ensam med mamma, 
som nu inte var kocka längre. Stationen i Vaimat 
hade en modernitet som jag inte upplevt tidigare. 
På alla ställen där jag bott eller hade sett gick 
vattenförsörjningen till så att vatten vinschades 
upp ur en brunn och bars in i huset. Spillvattnet 
samlades sedan i en slaskhink som bars ut och 
tömdes när den blev full. I Vaimat behövde man 
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inte bära in vatten, utan i köket fanns en hand
pump med en spak, som kunde vickas fram och 
tillbaka, och då kom det vatten. Om det mins
kade arbetet är svårt att säga. Moderniteten 
gjorde att slaskhinken blev full oftare, och den 
måste bäras ut. Det fanns alltså inget avlopp. Hur 
lägenheten var möblerad har jag inget minne av. 
Kanske var det då vi skaffade köksbord och stolar. 
Kanske hade vi lånat sängar från någon barack. 

Vi bodde i Vaimat över jul. Det var nog första 
gången vi var helt ensamma en julhelg. Vi 
brukade vara i Jämtland, i Gimdalen eller Dock
myr, på julaftonen men så blev det inte den här 
gången. Resan var kanske för invecklad. Tåg
trafiken hade inte börjat och landsväg fanns inte. 
I de här trakterna norr om polcirkeln fanns det 
inget riktigt dagsljus på vintern, endast ett slags 
gryning eller skymning. Jag kände till jultomten 
sedan jularna hos morfar i Gimdalen. Där hade 
byn gemensamma tomtar, som åkte i en kolryss 
efter häst mellan gårdarna. Jag spanade ut genom 
fönstret någon timme för att se om det skulle 
komma någon. Jag såg inte ett livstecken. Men 
tomten kom. Plötsligt bankade det på dörren, 
och mamma och jag skyndade dit och öppnade. 
Där fanns ingen tomte men på dörrhandtaget 
hängde ett paket. Det innehöll en röd, fin brand
bil av trä. Att tomten hade så bråttom att han inte 
visade sig hade ju sin naturliga förklaring i att 
pappa inte hade något att klä ut sig med. Huset 
hade två dörrar, så pappa smet in bakvägen sedan 
han gjort sin tomtegärning. 

Jag har besökt Vaimat senare. Stationshuset 
var borta. Det enda av värde som fanns kvar var 
en smidesdetalj. som fick följa med hem som 
souvemr. 

Hippasruova - blåmes, berguv och möbler 
Någon månad efter jul vintern 1937 var det dags 
att flytta igen, denna gång till Hippasruova, 17 
kilometer väster om Gällivare. Hippasruova 
ligger i kanten av Sjaunja, Sveriges största myr
område, och vi var fortfarande totalt ensamma i 
ett väglöst land. Det enda huset var en banvakts
stuga, utan handpump, där det hade bott en 
familj tidigare. Flyttlasset var de vanliga lådorna, 
som fortfarande rymde alla våra ägodelar. Vi fick 
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ett mycket oväntat mottagande när vi kom. Då vi 
skulle öppna dörren kom en liten flock blåmesar 
och satte sig på broräcket och tittade på oss. 
Mamma räknade ut att det var mat de ville ha. Så 
snart vi hade installerat oss gick vi ut på bron med 
en klick smör. Vi blev genast omsvärmade av 
fa.glar, som satte sig i den framsträckta handen 
och pickade i sig smör. De som hade bott i huset 
tidigare hade lyckats göra faglarna totalt orädda. 

Nu var det dags för familjen att använda 
sparkapitalet och göra investeringar i möbler. Vi 
åkte till Gothnells och köpte möbler till "salen". 
Det var mörkbetsad björk som tilltalade mest. 
Pelarbord med två iläggsskivor och fyra stolar 
med stoppad sits, en sekretär och en skänk in
handlades. Vi köpte dessutom en klocka i en 
uraffär. Jag hade ju sett riktiga möbler hos morfar 
tidigare, så jag imponerades inte så mycket av 
deras pampighet, men de var nya och blanka och 
våra egna. Dottern Lena har nu tagit hand om 
dessa möbler liksom klockan. 

En dag kom pappa hem med en berguv, som 
hade flugit ihjäl sig mot en telefontråd. Det 
verkade vara en riktigt gammal uv eftersom 

näbben var mycket sliten. Uven måste ju haft 
verklig otur som lyckats hitta en telefontråd i 
denna obygd. Den stoppades upp och kom att 
pryda vår sekretär många år framåt. När "grann
familjen" Anna och Valter Olsson besökte oss 
med sin fagelhund Pan för att inspektera det nya 
möblemanget, höll allt på att ramponeras. 
Forstern fick vittring på berguven, rusade till 
sekretären och hoppade med tassarna mot den 
uppfällda skrivskivan för att kunna nosa på den. 
Pan var inte vad vid så blankpolerade ytor, så han 
halkade med tassarna i sedled och spärrade 
givetvis ut klorna för att fa fäste. Resultatet blev 
några långa repor på den fina ytan. En tid senare 
hade mamma skaffat polityr och lyckades polera 
skivan så att skavankerna blev i det närmaste 
osynliga. 

Invignings tåget 
Inlandsbanan var nu färdigbyggd, och eftersom 
pappa haft ett basjobb i ett rallarlag fick han en av 
de eftertraktade banvaktstjänsterna. En riktig 
högtidsdag var det när invigningståget passerade 
vår stuga med loket dekorerat med flaggor, 
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många prydliga vagnar och en paraderande 
pappa, som gjorde honnör på banvallen med den 
SJ-märkta mössan på huvudet. 

Mamma var min givna lekkamrat. Hon lärde 
mig att både sy, virka och sticka. Hon köpte 
ibland någon veckotidning där man kunde 
klippa ut bilder, som skulle vikas och klistras 
enligt anvisningar. Vi gjorde klister genom att 
blanda vetemjöl med vatten. Det blev ladu
gårdar, djur och mycket annat. 

En klippserie var ett schackspel. Det var 
mycken vånda innan de 32 pjäserna var lim
made, och sedan var nästan problem hur de 
skulle användas. Mamma läste och instruerade, 
och vi lärde oss på det sättet båda två att spela 
schack. Hon kunde nog inte ana att spelet med 
dessa pjäser, som vid en häftig utandning trillade 
huller om buller, 35 år senare skulle orsaka den 
ryske stormästaren Viktor Kortjnoj ett av hans 
fåtaliga nederlag, mot sonsonen Per. Efter till
räckligt många utandningar inköptes riktiga 
pjäser och en vaxduksbräda. 

Skidåkning 
Skidorna användes flitigt. Pappa avverkade vårt 
vedbehov på en skogsholme, och en dag tidigt på 
morgonen fraktades veden hem med hjälp av en 
kälke, som drogs på skaren. Mitt intresse för att 
åka skidor på skare grundlades nog redan den 
dagen. Jag hade annars en given träningstur strax 
före klockan fem varje kväll. Mamma hjälpte mig 
då att sätta på skidorna och skickade iväg mig 
längs järnvägen i halvmörkret för att möta pappa, 
som kom från arbetet. Jag fick sedan som 
belöning åka med hem på hans trampdressin. 

En dag gjorde jag mitt första långlopp. Pappa 
hade blivit fördröjd på arbetet. När klockan blivit 
fem och mer än det, anade mamma att något 
särskilt hade hänt. Banvaktsstugor och järnvägs
stationer var sammanbundna till ett lokal
telefonnät. Varje telefon hade en kombination av 
långa och korta signaler. Den som ville tala med 
någon ringde med en handvev just den kom
bination den hade som man ville tala med. När 
man ringde till någon på den telefonen kunde 
vem som helst lyfta på luren och lyssna till 
samtalet. Tidigt varje morgon var det ett slags 
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upprop för banvakterna, en förman ringde en 
gemensam signal och banvakterna svarade i tur 
och ordning med sitt namn. Order och annan 
information delades sedan ut. 

Privatsamtal var förbjudna men det förbudet 
efterlevdes måttligt, och telefonen var en nyhets
källa som till innehåll i vissa fall vida överträffade 
radion. Mamma kunde alltså ringa och fick på så 
sätt veta, att pappa var mycket försenad. Hon 
ringde då till närmaste järnvägsstation och bad 
de som bodde där, att de skulle gå ut och hämta 
mig när jag passerade, och det gjorde de. Men en 
ordentligt lång skidtur blev det för den blivande 
sexåringen. 

En lekkamrat 
I Malmberget bodde en familj Karlman, som vi 
kände. De hade en pojke som jag brukade få leka 
med de gånger vi besökte dem. Nu tyckte tyd
ligen mamma och pappa, att jag hade så stor 
resvana genom våra färder till Jämtland, att man 
kunde våga sig på att släppa iväg mig ensam till 
Malmberget en dag i veckan. Resandet gick till så 
att mamma ringde till SJ och bad att tåget skulle 
stanna vid vår stuga. När det kom lyfte mamma 
upp mig på vagnen och jag åkte med till Gälli
vare, där jag steg av och bytte till ett annat tåg, 
som gick till Malmberget. Där vandrade jag upp 
till "stadsdelen" Hermelin. Jag fick leka några 
timmar. När det var dags för hemresa prome
nerade jag till stationen och åkte från Malm
berget till Gällivare. Där bytte jag till Jokk
mokkståget, som stannade vid vår banvaktsstuga 
och släppte av mig. 

Så här i efterhand är jag förvånad över, att man 
kunde skicka iväg en fem-sexåring på en så pass 
invecklad dagstur. Det fanns ju vissa möjligheter 
att stiga på fel tåg. Hur skulle dagens föräldrar 
göra? 

Samer 
Av livet i banvaktsstugan kommer jag mycket väl 
ihåg de få gånger främmande människor kom 
dit. Några gånger var det förbipasserande ren
skötare, som tittade in och tiggde vatten, och 
som givetvis inte tackade nej till en kopp kaffe, 
även om mamma serverade det utan salt. 



Julen 1937 åkte vi till Gimdalen, och när vi 
var på återresa bytte vi givetvis tåg i Gällivare. Det 
var en otroligt kall dag, och när vi steg av vid vår 
stuga hoppade även en samefamilj, två vuxna och 
en flicka i min ålder, av tåget. Vi undrade förstås 
vart de skulle ta vägen, för det fanns ju inga fler 
bostadshus än det, där vi bodde. De fick följa 
med in och berättade varför de stigit av tåget hos 
oss. Några släktingar från Jokkmokk hade varit 
och hälsat på dem. De hade följt släktingarna till 
tåget, ända in i vagnen. Plötsligt startade tåget in
nan de hann stiga av, och det stannade inte förrän 
efter 17 kilometer vid vår stuga. De hade mycket 
vackra kläder, säkert deras bästa, och mängder av 
silversmycken, men de var knappast rustade för 
någon vildmarksvandring i denna kyla. De 
kunde svenska och försökte prata även med mig, 
men jag höll mig blygt på behörigt avstånd. 
Pappa ringde till en banvakt i Gällivare, och de 
kom överens om att försöka skjutsa hem familj
en. Samerna fick låna några filtar och sätta sig på 
trampdressinen, och så trampade pappa iväg mot 
Gällivare tills han mötte den andra banvakten, 
som tog över resenärerna. När pappa sent omsid
er kom hem efter sin tvåmilafärd i 30-40 graders 
kyla hade han med sig betalningen, en tvåkrona 
och en cigarr. Filtarna som varit med på färden 
hade jag en väldig respekt för framöver, och jag 
såg till att jag aldrig fick "lappfilten" i min säng. 
Min respekt för samerna måste ha varit mycket 
stor. Var det kanske språket - men jag var ju van 
vid andra språk efter min lektid med Perälä. 

Slutet på historien kom efter någon månad, 
när mamma och jag var på inköpsfärd i Gällivare. 
Vi gick in på ett kafe sedan vi handlat, och där 
satt samen som varit hos oss. Han var synbart 
mycket glad över att träffa oss. Han ville tydligen 
betala rejält för dressinresan. Därför köpte han en 
stor påse chokladkakor till mig och mamma 
förärades en tiokronorssedel, ett stort belopp på 
den tiden. 

Pappsäng och gevär 
Uppe på vinden i banvaktsstugan fanns en unik 
kvarlämnad möbel. Det var en 2x2 meter stor 
säng i ett plan som stod vid ett fönster. Den var 
som ett rum och hade väggar och tak av papp och 

en gardin vid ingången. Finessen med den för
stod jag inte förrän det blev sommar. Sjaunjas alla 
myggor kom då till Hippasruova, och enda sättet 
att fä nattro var att krypa in i sängen, slå ihjäl alla 
myggor och sedan inte släppa in några nya. 

Pappa använde den också vid åskväder. Han 
var tydligen mycket rädd för åska, och det hade 
han kanske anledning att vara eftersom han 
barndomshem i Ramsjö brunnit ner efter ett 
blixtnedslag. Jag vet inte var det huset låg, men 
det hus som ägts av min farmors föräldrar, och 
där pappa föddes, finns kvar. Jag kommer ihåg 
det första åskvädret när han ville ha mig med till 
sängen för att söka skydd. Mamma tog då hand 
om mig, och vi satte oss vid fönstret och tittade 
på de fina blixtarna. Det var ett ståtligt skådespel 
med ett och annat nedslag i högspännings
ledningen från Porjus, som passerade hundra 
meter från huset. Mamma var totalt orädd för allt 
och lärde mig, att det inte fanns någonting som 
var farligt. 

Pappa hade köpt ett dubbelpipigt hagelgevär. 
Han var skicklig skytt och jagade änder och 
ekorre. Ekorrskinn gick att sälja. Timpenningen 
kunde dock inte vara stor, ty det krävdes mycket 
arbete med att flå ekorrarna och spänna upp 
skinnen för torkning. Varje ekorrskinn kostade ju 
dessutom ett hagelskott. En kväll när Karlmans 
från Malmberget var hos oss såg jag en uggla. 
Pappa sköt den, och Karlmans fick den för 
uppstoppning. 

Moskosel - jag vill bli flicka 
På vintern 1938 var det dags att flytta igen. Den 
här gången bar det av till Moskosel. Vi började 
vårt liv där med att bo i ett litet rum hos den 
barnrika änkan Johansson, vars man hade om
kommit i en sprängolycka under rallartiden. 
Sedan flyttade vi till andra våningen i stations
huset. Vi hade två rum och kök med cen
tralvärme, och lägenheten var helt ny. Det fanns 
vatten och avlopp, och jag fick för första gången 
uppleva en toalett inomhus i stället för utedass 
och pottor. Vilken lyx! Före avflyttningen från 
Hippasruova hade vi gjort ett besök på Gothnells 
och köpt en dubbelsäng till sovrummet, en 
lavoar, två stolar, en byrå och en spegel. 
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I Moskosel började en lekandets tid, för där 
fanns mycket gott om barn i alla åldrar. Ban
mästare Lundbergs dotter Elvy, som var lika 
gammal som jag, blev min favoritlekkamrat. Jag 
beundrade henne så till den grad, att jag ville att 
mamma skulle låta mitt hår växa, så att jag blev 
flicka. Efter en stund vid köksbordet fick jag så 
veta, att det inte bara var hårets längd som var 
skillnaden mellan pojkar och flickor. Jag var då 
sju år. Efter den informationen ägnade sig Elvy 
och jag åt ingående anatomistudier ett par dagar, 
och det visade sig att hon saknade både det ena 
och det andra. Hon hade till exempel inte 
sammanväxta tår. 

I skolan 
På hösten började jag skolan. Jag var då sedan 
flera år road av att läsa och skriva. Mitt skrivande 
hade stavningsmässigt stora brister, men de som 
läst vad jag skrivit hade inte några svårigheter att 
förstå vad jag menade. Ingen hade påpekat mina 
fel. Min lärarinna i småskolan var Anna 
Svensson, som vi kallade "tant Svensson''. Hon 
måste ha varit en mycket modern pedagog och 
använde sig av laborativ matematik, som övriga 
världen upptäckte några årtionden senare. 
Matteförståelsen fick en god grund. I övrigt var 
jag nog måttligt intresserad av skolarbetet efter
som jag tyckte, att jag redan kunde allt som 
förekom där. Stinsens flicka Kerstin som redan 
börjat sexan kollade mig, och det visade sig att jag 
var sist i klassen i allt, trots att jag kunde allt. Hon 
retade mig till ett slags uppryckning, så att jag 
passerade de övriga i matte på ett par dagar. Min 
stavning var en katastrof och högläsningen var 
knagglig. Min egenhändiga inlärning hade präg
lat in många felaktigheter, som det tog många år 
att komma till rätta med. 

Mamma hade varit en god allmänbildare, och 
eftersom vi hade ett visst antal gratisresor på SJ, 
fick jag en "världsvana'' som inga andra barn i 
min omgivning. Jag hade till exempel varit i 
Stockholm flera gånger. Jag kunde alltså glänsa 
utan att behöva följa med eller läsa läxor. 

Men jag gick på en nit som jag aldrig glöm
mer. Tant Svensson frågade en dag hur mycket 
ett ton var, och det var bara jag som räckte upp 
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Famiijen kom till Moskosel där fadern var forst 
banvakt och sedan rälsbussforare. 

handen och kunde svara, 100 kilo!!! Lärarinnan 
talade om att det var tusen kilo. Misstaget var 
grundat på Femton redan tre år tidigare. Jag lekte 
med mina bilar på golvet, och pappa låg på en 
säng och vilade efter en tung dag på jobbet. Jag 
körde runt och tog upp beställningar på varor, 
som jag levererade till mamma och pappa. Så 
beställde pappa ett ton snus. Jag frågade vad ett 
ton var för något, och han svarade halvsovande: 
100 kilo. Mamma hörde inte missen och kunde 
därför inte rätta misstaget. När jag kom hem från 
skolan efter mitt misslyckande frågade jag pappa, 
hur mycket ett ton var. Nu visade det sig att han 
visste, att det var tusen kilo. Tänk ändå hur 
viktigt det är, att man säger riktiga fakta till sina 
barn när de är små. 

Skolgången i Moskosel bestod mest av lättja, 
kvarsittning för att rätta stavfel och inlärning av 
de psalmverser jag inte läst på. Den skolstil som 
jag lade mig till med kom att följa mig mycket 
länge, och den ställde till en hel del både besvär 
och kostnader. 

Skolväg och lekar 
I Moskosel hade jag nästan två kilometer till 
skolan. När det var barmark gick vi. På hösten 
åkte vi spark och på vintern skidor. Vi levde på 
skidor: vi åkte till skolan, vi åkte på gymnastik
timmar och frukostraster, vi åkte hem och vi 
lekte på skidor på kvällarna. Det blev ett slags 
intervallträning att jaga varandra på skidor. 
Någon vidare skidåkare jämfört med mina 



kamrater var jag dock inte. På skoltävlingarna 
blev jag näst sist och min kompis Staffan Holm
qvist sist. Så småningom skulle det visa sig, att de 
enda som blev skidåkare var de två jumbo
männen. Staffan blev riksmästare för posttjänste
män, och för min del blev det bland annat en del 
DM-tecken. 

Lekandet bestod även av att kasta lasso. 
Många barn med samisk bakgrund bodde i det 
skolhem som låg nära skolan. De kastade lasso, 
och det skulle även vi andra barn göra. Jag fick 
alltså ett lättglidande specialrep, men skulle till
verka glidringen av renhorn själv. Någon hjälpte 
mig att såga av en cirka åtta centimeter lång bit av 
den platta delen av ett renhorn. Vi ägde ingen 
borr, utan jag gjorde två hål med en knivspets. 
Det ena var så stort att repet passade precis, och 
det andra var större eftersom linan skulle löpa lätt 
i det. "Borrandet" tog en enorm tid - försök själv 
någon gång! När allt var klart vidtog lekandet, 
som bestod i att man med lassot skulle fanga 
kamraterna. 

En kväll lekte vi i stationshusets väntsal. Räls
bussen från Arvidsjaur kom, och en besynnerlig 
man steg av. Han hade långt grått hår och en 
mycket vidbrättad hatt, trots att en pälsmössa 
nog hade passat bättre. Han hade ett slags lång 
päls på sig, men under den kunde man skymta 
kläder av ett snitt som vi aldrig sett tidigare. Han 
hade en stor låda med sig, och den tog han med 
sig in i väntsalen. I lådan fanns en apa. Vi tittade 
och förundrades, men så småningom övergick vi 
till lassokastandet igen. Den främmande man
nen tittade intresserat på oss. Efter en stund bad 
han att fa låna lassot. Han gjorde en ögla som han 
snurrade ovanför huvudet på cowboyvis. Sedan 
svisch - och den första av oss satt fast med 
armarna pressade mot kroppen. Sedan han hade 
rangat oss alla visade han oss, hur man skulle 
kasta med hans metod. 

På trälådan stod namnet BRAZIL JACK. Det 
namnet sa oss ingenting då, men i efterhand 
känns det verkligen kul att ha fatt träffa världens 
kanske största cirkuslegend på detta sätt. Men 
vad skulle han och hans apa göra en ensamma en 
kall vinterkväll i Moskosel? Var det kanske så att 
Trolle Rhodin tagit över cirkusen och skötte den 

under vintern, och att Brazil Jack försörjde sig 
som kringresande underhållare? Eller gjorde han 
av ren nyfikenhet en turne till bygder han inte 
besökt tidigare? 

Kyla 
Det var ofta mycket kallt på vintern. Kallast var 
den morgon då de flesta svenska köldrekord kom 
till. Rekordet blev 53 grader kallt. I Moskosel var 
det 52. Hur många lager kläder jag hade på mig 
är svårt att säga, men inifrån var det undertröja, 
livstycke, ett slags väst som knäpptes fram med 
ett otal knappar och nertill hade strumpeband 
som fästes i yllelångstrumporna. Sedan följde ett 
par tröjor och en rock. På huvudet hade jag en 
halsduk, som knöts under hakan, och över den 
mammas persianmössa. Halsduk nummer två 
gick över mun och näsa runt huvudet, och trean 
satt runt halsen på vanligt sätt. Kalsonger, byxor, 
vantar, sockar och lappskor gjorde att vandringen 
gick ganska bra trots kylan. Den dagen satt 
klassen runt den kamin som var klassrummets 
enda värmekälla. 

Persianmössan har en liten historia. Den var 
beställd på en herrekipering i Arvidsjaur. När den 
skulle hämtas ritade mamma en karta över 
gatorna i Arvidsjaur. På den var affären och huset 
där en bekant familj bodde inritade -Anna och 
Valter Olsson med Pan hade flyttat från Malm
berget till Arvidsjaur. Jag for dit med rälsbuss, 
och med kartans hjälp orienterade jag mig för 
första gången och spikade de två kontrollerna. 
Resan var inte särskilt upphetsande för en resvan 
nioåring, men intressant ändå genom kartläs
ningsövningen. 

En annan orienteringsbefrämjande detalj var, 
att jag fick en kompass i läderfodral som jul
klapp. Anledningen vet jag inte men man kan ju 
alltid gissa. Troligtvis var det så att det behövdes 
en kompass i familjen, eftersom vi ofta var ute i 
det stora vildmarksområde som vi bodde i. Be
hovet av en kompass hade givetvis varit ännu 
större i Hippasruova, där man kunde vandra 
åtminstone trettio mil i en riktning utan att stöta 
på en väg. Sporten orientering existerade inte i 
dessa trakter. Den jul jag fick kompassen hade vi 
besök av en ungdomskamrat till pappa, Rikard 
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Åkerström. Han hade tydligen kommit i kontakt 
med kompass tidigare, för han lärde mig att ta ut 
kompassriktning redan på julafton. Kompassen 
finns kvar. 

Andra världskriget 
Jag förde en ganska sorglös tillvaro, som dock 
förändrades över en natt. En dag satte man 
nämligen upp ett anslag på dörren till stationens 
väntsal. Den handlade om allmän mobilisering. 
Våra grannländer hade ockuperats av Tyskland. 
Det rörde sig många oroliga tankar i huvudet på 
en liten pojke, när han såg sin pappas födelseår 
bland de uppräknade årskullar, som omedelbart 
skulle inställa sig för militärtjänst. Jag blev dock 
lugnad när jag kom in och fick veta, att eftersom 
pappa arbetade vid järnvägen var han undan
tagen från krigstjänst. Vi hade åter blivit en 
privilegierad familj, som kunde leva tillsammans 
när andra var splittrade. Pappa kom hem med 
mausergevär, bajonett och ammunition. Jag 
trodde nog det var som han sa, att det var skytte
föreningens, men varför hade han bajonett? Jag 
hörde när de vuxna pratade om den och visade 
skåran, där blodet skulle rinna när man hade 
stuckit den i någon. Jag mådde nog inte heller så 
bra av att höra, när man diskuterade vilken sorts 
kulor som var mest effektiva. 

Nu gällde det att skydda sig. Alla fönster 
utrustades med svarta heltäckande mörklägg
ningsgardiner, som skulle vara fördragna efter 
mörkrets inbrott om vi skulle bli anfallna. På 
stationshuset satt en skylt med stationens namn, 
och för att namnet inte skulle synas från luften 
spikades en bräda snett ovanför. I väntsalen sattes 
propagandaaffischer upp.Två minns jag: "Spion
en lägger pussel- behåll din bit!" och "En svensk 
tiger", som det stod på en affisch med en blågul 
tiger. 

Till stationen kom ytterligare en man på 
kontoret. Han sades vara en farlig kommunist, 
som flyttats från något ställe där han kunde göra 
större skada än i Moskosel. Kommunisten visade 
sig så småningom vara verkligt mån om det 
svenska försvaret. Han blev luftvärnslottornas 
specielle favorit. Lottorna kom från Stockholm, 
och eftersom de flesta av byns män utom de vid 
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SJ var inkallade, så fick kommunisten duga. På 
en affär hade man byggt ett luftvärnstorn där 
!ottorna spanade enligt ett uppgjort schema. 
Kommunisten verkade de också ha schemalagt. 

Egen kanon 
Inom stationsområdet fanns ett hus där han
mästaren och en förman bodde. De var heller 
inte inkallade, och familjerna träffades lite då och 
då. I samband med krigsutbrottet i Finland 
slutade den dagens sammankomst med att vi 
sjöng Finlands nationalsång, "Vårt land". 
Mamma, som i regel tänkte ett steg längre än de 
övriga, undrade om det inte var så att vi också 
borde sjunga vår egen nationalsång, "Du gamla, 
du fria''. Och så blev det. En karta över Europa 
satt på väggen i de flesta hem. Den byttes lite då 
och då eftersom gränserna ofta förändrades 
under Hitlers framfart. Jag liksom de flesta andra 
undrade, hur det skulle bli när vi blev tagna. 

Skomakarns pojke, vem annars kunde vara 
lämplig, blev pojkarnas ledare i byn. Han orga
niserade oss i lämpliga förband och såg till att vi 
utrustades med trägevär, en del av armborsttyp. 
Han försökte till och med tillverka en slang
bågskanon. Det var en stor slunga som drevs med 
gamla cykelslangar. Den fungerade aldrig, efter
som det var svårt att finna på hur man skulle fa en 
sten att ligga i den spända slangen, och hur den 
skulle kunna avfyras. De vuxna i byn såg så 
småningom till att armen upplöstes. Kanske 
befarade man att den svenska skomakarpojken 
skulle ställa sig på Hitlers sida, eftersom de två 
hade samma bakgrund. 

Det kom många flyktingar från det ocku
perade Norge. De åkte skidor över fjällen och 
kom så småningom fram till Inlandsbanan i 
Jokkmokk. Därifrån åkte de rälsbuss söderut och 
passerade då Moskosel. Jag hörde de vuxna 
berätta om de strapatser flyktingarna gått 
igenom, och jag hade många och långa fun
deringar över vart vi skulle fly, när det blev vår 
tur. Det fanns ju inga fria länder kvar utom 
Finland, som det också kom flyktingar ifrån. Av 
en flykting köpte pappa den skidutrustning som 
denne inte behövde längre. Det var ett par 
fjällskidor av hickory, vallade med ett mycket 



tjockt vaxlager. Modellen hette Birger Ruud, ett 
namn som vid den tiden var helt okänt för mig. 

Permittenttrafiken 
Oron för framtiden var alltså mycket stor i krigets 
inledning, men det lugnade ner sig efter en tid. 
Tyskarna gjorde ett avtal med Sverige om att 
deras soldater i Norge skulle fa förflyttas på 
Inlandsbanan mellan norr och söder när de skulle 
på permission. I Moskosel fanns en vattenhäst, 
och därför stannade tågen i regel där. Från en 
tjärn pumpades vatten upp i ett vattentorn, och 
från det leddes det till vårt hus och till 
vattenhästen, som var en hög ståndare med 
svängbar arm. Den vreds över loket och fyllde 
vatten i tendern. 

Tyskarna åkte på olika sätt. Officerarna reste 
alltid andra klass i personvagnar. Soldaterna åkte 
i tredje, och en del gånger låg de i godsfinkor med 
halm på golvet. Det var ju luftigt och bra på 
sommaren, men på vintern kan det inte ha varit 
så skönt. Ibland bodde de tillsammans med 
hästar i godsfinkorna. Jag var förbjuden att ha 
kontakt med tyskarna. Krig var förknippat med 
epidemier som spanska sjukan, och man var rädd 
för att bli smittad om man kom i beröring med 
soldaterna. En varm sommardag hade dricks
vattnet tagit slut i ett tåg, och då gjorde man ett 
längre uppehåll i Moskosel. Soldaterna fick 
lämna tåget och fylla på vattenförrådet med hjälp 
av en slang, som drogs ut från vår tvättstuga i 
källaren. Jag kunde se att tyskarna faktiskt såg ut 
som vanliga människor och även betedde sig som 
sådana. Efter den dagen var min rädsla för 
tyskarna borta, och jag såg alltid till att jag fanns 
på "andra sidan tåget" när det kom till stationen. 
Där kunde jag gå längs vagnarna och inkassera 
chokladbitar och annan godis, men ingen fick 
någonsin veta att jag varit där. 

Några särskilda tåg 
Tysktågen blev rutin, men det är ändå ett par tåg 
som sitter i minnet. 

Det ena var ett tåg som passerade mitt i 
natten. Det var skvallervägen förvarnat, så vi satt 
uppe och väntade. Det var ett tåg som var lastat 
med krigsmateriel. I finländarnas andra krig mot 

Tjsktågen är ett uppmärksammat inslag i Sveriges 
järnvägshistoria och politiska historia. Här ett 
tyskt tåg mot Norge i Östersund 1942. Foto 0. 
Ekman. 

Sovjet var de allierade med Tyskland och fick 
därför hjälp med krigsmateriel och soldater. Det 
här tåget tror jag gick under det första kriget mot 
Sovjet och tycker mig minnas att man sa att det 
var engelsk materiel, men det är kanske fel. Det 
var i alla fall ett måttligt neutralt tåg. Det var ett 
kusligt tåg med massor av vagnar lastade med 
jättestora kanoner och annan utrustning, som 
pustade förbi. Det kändes tryggt att ha pappa och 
mamma hos sig den natten. 

Det andra tåget jag aldrig glömmer rullade i 
andra riktningen. Det var ett lasarettståg med 
sårade tyska soldater, som måste ha kommit från 
Finland via Boden-Gällivare. Det var många 
personvagnar, som alla var utrustade med sängar 
i tre våningar. Det betydde att andra våningen 
var i fönsterhöjd. Tåget gjorde vattenuppehåll i 
Moskosel, så det fanns gott om tid att prägla in 
vad man såg. Alla soldater hade bandage, och de 
flesta av dessa hade levrat blod på utsidan. En del 
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soldater verkade chockskadade och smått tokiga. 
De gapade och stirrade, en del skrek. Mest in
tryck gjorde en sårad som tydligen var fast
bunden i en överslaf. Han hängde från sängen 
med huvudet neråt och skrek hela tiden. Det 
fanns sjukvårdspersonal på tåget, men de måste 
ha haft en fullständigt hopplös arbetsuppgift. Jag 
har svårt att tänka mig en bättre antikrigs
propaganda än detta tåg. Mina föräldrar kunde 
nog inte tänka sig vad tåget skulle visa upp, för då 
hade de säkert sett till att jag inte skulle finnas vid 
stationen när det passerade. 

Ett tredje tåg som sitter i minnet passerade 
helt odramatiskt. Det bestod av plomberade 
godsfinkor. Att jag tittade lite extra på det be
rodde på, att jag hade hört de vuxna tala om att 
de fatt en skvallerrapport (lokaltelefonen) norr
ifrån om att man hört ljud inifrån en av 
vagnarna. De vuxna talade om att det kunde vara 
judar, som fraktades från norr för att sedan föras 
till Tyskland. Jag fattade nog inte hela 
innebörden av vad jag hörde, men de vuxnas 
allvar kunde jag avläsa och på det sättet förstå, att 
det kunde vara något speciellt otrevligt med 
tåget. Låg det kanske bundna, munkavleförsedda 
judar i vagnarna? 

En dramatisk händelse utspelade sig vid en 
vanlig permittenttransport. På tåget som kom 
norrifrån hade en soldat insjuknat i blindtarms
inflammation. Det fanns läkare och operations
utrustning på tåget så man skulle kunna göra ett 
akutingripande, men man saknade gummi
handskar. Man ringde till Moskosel och bad 
stinsen Manne Andersson försöka skaffa ett par 
handskar. Han visste att droskchauffören Gustav 
Nyströms hustru Ida hade eksem, och att hon 
därför alltid hade handskar när hon diskade. 
Manne ringde alltså till Ida och bad henne 
komma med ett par gummihandskar, för att man 
skulle kunna operera blindtarmen på en tysk 
soldat. Ida svarade att hon inte hade några. Hon 
ägde givetvis ett par helt nya reservhandskar, men 
hon kände den skojfriske Manne alltför väl. Det 
var ju första april, och hon hade väntat ända 
sedan morgonen på att Manne som vanligt skulle 
försöka narra henne. Det blev alltså inga 
handskar, och när tåget kom till Moskosel var 
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läget för soldaten så kritiskt, att man måste spara 
minuter. Man sprang in till granngården efter 
Gustav, som kom med sin gengasdroska för att 
göra sitt livs snabbaste körning till Arvidsjaur. 
Han kom fram i tid, och soldaten överlevde 
åtminstone den delen av kriget. 

Hamstring 
Vi hade bytt den ackumulatordrivna radioappa
raten mot en nätdriven. I den kunde vi höra när 
olika matvaror beslagtogs för att fortsättningsvis 
säljas mot ransoneringskuponger. Mamma och 
kanske framför allt pappa kom ihåg vilka 
svårigheter med försörjningen det hade varit 
under första världskriget. Nu blev det hamstring. 
När det kom meddelande om ransonering, och 
de meddelandena kom vad jag kan minnas alltid 
på kvällen, så bar det av till någon av byns tre 
affärer. Nu kom de sparade pengarna väl till pass. 
Vi kunde lägga upp ett reservlager av allt som 
behövdes. När de tunga varorna socker och mjöl 
ransonerades körde en av handelsmännen runt i 
byn, och lastade av mjölsäckar och sockerlådor 
hos de som hade råd att betala. Problemvaran var 
kött, som vi visserligen konserverade i glasburkar, 
men det blev en ganska begränsad mängd. 
Frysen var inte uppfunnen. 

Kläder kom också att ransoneras, men det blev 
aldrig något problem. Vi kunde köpa lappskor 
direkt från sömmerskan Ångström. De mest 
påkostade skorna kostade en femma. Strumpor 
och tröjor stickade mamma av garn, som hon 
fick genom att repa upp gamla utslitna tröjor. 
Det fanns ju stora mindre slitna delar av tröjorna, 
som gick att använda en gång till. Stövlar och 
cykelslangar var det knepigare med, eftersom 
man var tvungen att lämna in gamla för att fa 
köpa nya. Min kännedom om gamla soptippar 
kom väl till pass, så vi kunde fa lite extra av dessa 
produkter. 

Vi kunde också fa med oss mat när vi åkte 
hem från Gimdalen. De producerade ju egna 
produkter och ägnade sig åt en del svartabörs
handel. En jul skulle de skicka en julskinka till 
oss. Det gick så till att pappa sände en fribiljett till 
morfar, och den kunde han använda till att 
skicka fraktgods. Det gick ju inte att skriva på 
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fraktsedeln att det var en julskinka, utan man fick 
hitta på någon icke ransonerad produkt. Pappa 
visste att det skulle komma ett paket och höll koll 
på godsmagasinet, men inget paket syntes till. 

En dag kom en stationskarl och undrade om 
vi inte tänkte ta hem paketet. Det hade placerats 
i en uppvärmd lokal eftersom det stod på frakt
sedeln att det innehöll rotfrukter. Skinkan var sur 
och luktade verkligt illa. Mammas kunnighet om 
det mesta kom nu väl till pass. Hon behandlade 
den på allehanda sätt. Den fick bland annat till 
min förvåning ligga i mjölk en tid. Otroligt nog 
hade vi en god skinka på julbordet, och det var 
det många som saknade. Skinkmetoden var dock 
såpass osäker att vi skaffade oss en egen gris, som 
fick bo i en prydlig svinstia som pappa och 
Manne byggt i en skogsdunge intill stationen. 
Det blev Sveriges förmodligen spänstigaste och 
köttigaste gris, eftersom jag lekte med den hela 
dagarna, så den fick aldrig tillfälle att bli riktigt 
fet. 

Fiske 
Pappa var en verkligt duktig fiskare. De gånger 
han gick ner till Abmorälven kom han i regel 
hem med en femlitershink med harr och öring. 
Någon gång hände det att vattenregleringen 
gjorde älven svårfiskad, men det var sällan. Han 
hade ett långt bambuspö med rulle. Oftast fiska-

de han med en liten spinnare. Han kastade ut på 
bortre sidan av strömfaran och lät spinnaren följa 
med strömmen över till den egna sidan, det blev 
en naturlig gång som gav mycket fisk. 

Mamma och stinsfrun Göra var även de goda 
fiskare, men de fiskade med nät. Göra rodde och 
mamma skötte näten, eftersom hon hade fiskat 
mycket som barn i Gimdalen. En höst när de 
hade lagt ut nät i ett sel i Abmorälven, hade det 
blivit is över natten. Göra ville fara hem efter 
hjälp, men mamma var inte den som gav upp 
utan kamp. De "sjösatte" båten på isen och 
började smyga sig utåt. Den sista biten var isen 
för svag, så de blev tvungna att kliva i båten och 
slå upp en ränna. De fick tag i stickan som var 
fäst i nätet och började dra upp. Det blev en 
vittjning som mamma kom att tala om hela livet. 
Nätet var fyllt med stora harr och sik. Istäcket 
gjorde att sikten i vattnet var perfekt, och de 
kunde därför se det oändliga silverbandet med 
fiskar. Men kampen in mot land blev svår. När de 
kom till starkare is orkade de inte dra upp båten 
på den, och de vågade inte heller lämna den och 
bära fisken till land. Ingen av dem var nämligen 
simkunnig. De fick göra en ränna ända till 
stranden. De lastade fisken i en säck som de 
kunde placera över pedalerna på en damcykel, 
och sedan var de tvungna att gå den sex kilometer 
långa vägen hem. Allt detta tog tid, och de blev 
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därför så försenade att Manne, som var den enda 
vuxna personen hemma, var djupt orolig när 
pappa kom hem. De var redo att ge sig av på en 
räddningsexpedition när de fick se de mycket 
trötta men stolta fiskarna komma borta på 
landsvägen. De hade så mycket fisk att de var 
tvungna att sälja större delen till en restaurang. 

Ett annat fiskafänge är även värt att minnas. 
Också denna gång hade de lagt nät. När mamma 
drog upp nätet fick hon se att en mycket stor 
gädda hade bitit sig fast i en sik, men den satt inte 
fast i nätet. Mamma tog då tag i nedre kanten på 
nätet för att försöka föra in det under gäddan, 
men gäddan blev tydligen så oroad att den 
släppte greppet om sitt byte. I nästa ögonblick 
fick mamma se, att gäddan stod vid vattenytan i 
skuggan av båten. Hon släppte nätet och högg till 
med bägge händerna över ryggen på gäddan och 
kastade in den i båten. Den låg på lastbryggan vid 
stationshuset och högg efter träpinnar flera 
timmar sedan den f"angats. Även gäddan slutade 
sina dagar på restaurangen. 

Jag fick ett mindre metspö och fiskade ganska 
ofta abborre i ett par olika tjärnar. Jag fick även ta 
med spöet till älven de gånger hela familjen 
följdes åt för att fiska. Jag lyckades aldrig ta någon 
fisk i älven utom en abborre som förirrat sig dit, 
men tekniken hade jag fattat så fiskefram
gångarna har kommit senare i livet. 

Nedre våningen i Moskosels järnvägsstation 
har blivit Rallarmuseum, och i godsmagasinet 
ligger pappas långa metspö kvar uppe på några 
takbjälkar. På museet finns även den snöraka jag 
använde som liten, liksom en bild från en 
tågolycka. Det verkar som att det är pappa, 
mamma och jag som är med på bilden. 

Jakt 
Pappas intresse för jakt höll i sig. Vi hade ingen 
hund, och därför var hans möjligheter att jaga 
begränsade. Bytet blev ekorre för skinnförsälj
ning och en och annan tagel. Andra jägare sköt 
många rävar och harar. Två gånger fick jag följa 
med på jakt. Det första tillfället handlade om 
andjakt. Meningen var att jag skulle ro, så att 
pappa kunde koncentrera sig på att spana och 
skjuta. Jakten gick riktigt bra och vi hade några 
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änder, trots att vi missat en som skadad dykt ner 
och bitit sig fast i sjögräset. Vi skulle på grund av 
naturbehov gå iland, och när det var några meter 
kvar till stranden kom en and flygande och 
landade inom skotthåll. Pappa ställde sig upp och 
siktade. Båtens stöt mot stranden, skottet och 
pappas fall kom i ett enda dramatiskt ögonblick. 
När vi hämtat oss efter den chockartade upp
levelsen kunde vi konstatera, att alla tre 
inblandade klarat livhanken. 

Min andra medverkan var som hund vid har
jakt. Det var spårsnö, och jag fick en grundkurs i 
hur jag skulle bete mig. Jag skulle följa harspåret 
och skälla med jämna mellarum, så att pappa 
kunde höra hur drevet gick och inta en lämplig 
position för att skjuta. Han lärde mig harens 
taktik, och hur jag skulle överlista den. När haren 
är jagad vänder den, springer tillbaka i sitt eget 
spår, gör ett långt avhopp åt sidan och fortsätter i 
en annan riktning. När jag följde spåret tog det 
också mycket riktigt slut, och då gick jag en bit 
bakåt och sedan i en cirkel tills jag stötte på 
avhoppsspåret. Jag sprang, skällde, sökte avhopp, 
skällde och sprang. Det var höst och ett ganska 
tunt nysnölager, så det var inte så krävande till en 
början. När det blev för mörkt avbröts den 
resultatlösa jakten. Jag hade gjort mitt yttersta för 
att lyckas, och det var första gången jag fick 
känna på verklig trötthet. Jag skulle dock komma 
att ta uppleva ännu tuffare övningar senare i 
andra sammanhang. 

Pappas arbete och ekonomi 
Vi led ingen nöd på något sätt under vår tid i 
Moskosel. Rallartidens sparkapital hade givetvis 
naggats i kanten, men pappa hade arbete även 
om det var lågavlönat. I Moskosel kunde vi tjäna 
pengar på bärplockning. Främst mamma och jag 
plockade stora mängder lingon. Vi kunde 
leverera bären direkt i trälådor, som uppköparen 
lämnade kvar i stationens godsmagasin. Mamma 
var alltid listig, och därför utrustade hon mig 
med en enliterskorg. Jag fick tömma ofta och 
greps därför av ett slags tävlingshets, som gjorde 
mig till bärplockare resten av livet. 

Vi levde mycket sparsamt, men jämfört med 
många andra familjer med inkallade pappor hade 



vi det bra. Ett bevis på detta kom när bespisning 
infördes i skolan. Första året fick alla äta på 
bespisningen utom två, kronojägarens son och 
jag. Vi hade längst till skolan. Kronojägarpojken 
hade redan awerkat några kilometer på skidor 
när han passerade där jag bodde. Hans mjölk
flaska var säkert frusen redan då, och smör
gåsarna var hårda. Vi gick i olika klasser. När de 
andra gick för att äta varm lagad mat, satt vi i 
skilda klassrum, knaprade på våra smörgåsar och 
drack den ibland isblandade mjölken. 

Andra året fick de som ville äta anmäla sig 
genom att räcka upp handen. Vår lärare upp
fattade tydligen inte min - och tack vare det fick 
jag lov att gå och äta! Det kom nämligen besked, 
att alla som anmält sig skulle fa äta, så därför gick 
även jag till bespisningen. Misstaget uppdagades 
efter en tid, och pappa fick använda sin skriv
förmåga i brev i skolstyrelsen och insändare i 
Norra Västerbotten. Han förlorade kampen, 
men jag fick fortsätta äta och föräldrarna beta
lade. Det året var det alltså bara en som satt i 
skolan med mjölkflaskan, och det var den som 
förmodligen bäst av alla behövde den varma 
maten. 

Pappa blir rälsbussförare 
Pappa gick en del kurser på Hermods, och han 
blev en såpass skaplig skrivkarl att han då och då 
fick besök av personer som hade problem med 
att skriva ansökningshandlingar och annat. Han 
ville gärna avancera till förman och banmästare, 
men den möjligheten försvann när han fyllde 
fyrtio år. Han ansågs vara för gammal för att satsa 
på. Den enda möjligheten att fa högre lön var att 
utbilda sig till rälsbussförare. Han åkte iväg på 
lämplighetstest som han klarade utan svårighet. 
Han ville nog innerst inne ha sitt gamla arbete 
kvar och kunde därför göra de psykotekniska 
proven utan nervdallring. Många sökte och 
gjorde bort sig, men han kom med i den lilla 
skaran som godkändes. När kursen skulle börja 
ångrade han sig och lämnade återbud. 

Nästa år hade han ångrat sig igen. Han gjorde 
proven på nytt och blev antagen. Den här gången 
fullföljde han utbildningen och kunde börja söka 
nytt arbete. Anledningen till att han övergav sitt 

banvaktsarbete var säkert, att man var mån om 
att jag skulle fa möjlighet att fortsätta min skol
gång på en större ort efter folkskolan. 

Arbetet förde oss till Örnsköldsvik via Arvids
jaur. Rälsbussjobbet var inte bra. Det var dåliga 
arbetstider och många övernattningar i överligg
ningsrum på andra orter. Men vad utstår man 
inte för sina barn. 

Bostads problem 
Pappa blev alltså rälsbussförare och stationerad i 
Arvidsjaur. Eftersom det var svårt att fa tag på 
bostad fick vi bo kvar i Moskosel en tid. Den nya 
banvakten skulle ha vår lägenhet efter oss, men 
eftersom det inte fanns någon ledig bostad gjorde 
vi en kompromiss. Familjerna fick ett rum var 
och köket använde vi tillsammans. Det blev ett 
väldigt omstuvande av möbler och städande 
innan den nya banvakten anlände. Inledningen 
på samboendet blev inte så lyckad, eftersom han 
tyckte att vi lagt beslag på det bättre rummet och 
krävde att vi skulle byta. Vi vägrade givetvis, och 
förmannen tillkallades för avgörande. Han be
stämde att vi skulle byta rum. Jag fick nu för 
första och jag tror enda gången se min mamma 
riktigt arg. Förmannen fick en ordentlig ut
skällning och besked om att mamma inte tänkte 
flytta en enda pryl. Slutet blev att några han
arbetare beordrades att sköta flyttningen. 
Mamma satt på en stol och dirigerade var varje 
sak skulle placeras, hur den långa ytterkants
garderoben skulle disponeras och hur skurning 
och övrig städning skulle utföras. Denna flytt
ning är dessutom det enda tillfälle jag sett min 
mamma vara passiv, när något skulle uträttas. 

Den nya banvaktens fru, lille son och flytt
lasset anlände. Nu utbröt nästa stora konflikt. 
Frun skulle absolut ha det rum som vi nu bodde 
i. När hon fick klart för sig vilket flyttande det 
redan varit, blev det hennes mans tur att fa en 
rejäl utskällning. Förmannen tillkallades på nytt, 
och han förklarade att nu var det färdigflyttat. 
Det var alltså en katastrofal start på samboendet, 
och det var heller inte helt problemfritt i det 
gemensamma köket. 

Pappa passerade med rälsbussen en del dagar. 
Den gång jag minns är på julaftonen 1942. Han 
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kom då rätt sent på kvällen på sin tur från Gälli
vare till Arvidsjaur. Bussen hade inte en enda 
passagerare, och han hade hållit ett högt tempo så 
han hade lite tid till godo. Mamma hade dukat 
ett litet julbord, så han kunde fira jul en halv
timme medan jag skötte den gengasdrivna räls
bussen. Kvällen var jättekall, och jag skulle hålla 
dörren stängd och rapportera om motorn 
stannade. Sedan gick pappas färd vidare till 
vägglössen i rummet i Arvidsjaur. 

Arvidsjaur 
Några månader senare var bostadsfrågan i 
Arvidsjaur löst, och vi flyttade in på andra 
våningen i skomakare Bror Johanssons (hustrun 
hette Systra!) nybyggda hus. Den lägenheten var 
så pass rymlig att vi kunde hyra ut ett rum och på 
så sätt hålla kostnaderna nere. 

Jag fick alltså gå ett par månader i femman i 
Arvidsjaur innan sommarlovet kom. Jag tror att 
jag skötte mig hyfsat (läraren Uno Skarrin höll 
oss i schack) utom när det gällde läxläsningen, 
som jag inte ägnade stor möda. Det gick så pass 
bra att jag vid vårterminens slut i sexan fick 
premium. Standardproven hade premiär, och de 
var så intressanta att jag där jobbade för fullt. Det 
var på våren i sexan även dags att tentera in i 
realskolan. Jag var sjuk under provperioden, så 
min lärare Tage Hålam kom hem till oss och 
övervakade proven. Uppsatsen blev innehållslös 
och jättekort och underkändes. Man trodde att 
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det var sjukdomen som gjorde att jag inte orkade 
skriva, och därför blev jag antagen. Alla fick inte 
chansen. Staffan Holmkvist, som var kompis 
sedan tiden i Moskosel, fick av ekonomiska skäl 
inte ens tentera fast han var en av klipskaste i 
skolan. 

I Arvidsjaur fanns två hem för barn. I det ena, 
skolhemmet, bodde barn från ensligt belägna 
gårdar. En del besökte inte sitt hem på hela 
terminen. I det andra, barnhemmet, bodde barn 
som var omhändertagna av skilda anledningar. 
Många av dem hade inte ens något eget hem att 
besöka och bodde alltid på internatet. 

Före jul i sexan hade vi klassfest, och där tog 
lärarna en gruppbild av alla deltagarna. Vi fick 
sedan beställa kort som kostade 25 öre. Korten 
kom och delades ut, och den utdelningen är ett 
starkt minne. Eskil bodde på skolhemmet, och 
han tillhörde dem som bara åkte hem vid 
terminssluten. Han hade lappade vadmalsbyxor, 
var alltid allvarlig och mycket tystlåten. När vi 
fick korten hördes han ordentligt för första 
gången, då han utbrast i en hejdlös gråt. Alla 
stirrade på honom, och magistern gick lite 
undrande och villrådig till honom för att komma 
underfund med vad som hade hänt. När gråten 
efter vad jag tyckte var en evighet bedarrade, 
kunde jag höra mellan snyftningarna: "Jag har 
inga pengar." Jag tror att alla övriga i klassen drog 
en suck av lättnad, i alla fall gjorde jag det, när 
magistern sa att han skulle fa kortet av honom. 



Jag kunde åter konstatera att jag hade det otroligt 
bra. 

Allvetaren 
I femman i skolan gick en "allvetare". Några av 
oss i sexan kom underfund med att han visste 
allt. Rasterna under våren blev intressanta. Vi 
ställde frågor och han svarade- på allt. Vi i sexan 
var oerhört imponerade, och varje rast samlades 
en stor krets elever runt allvetaren. När vi tömt 
vårt gemensamma kunskapsförråd och fatt svar 
på allt, började de som hade tillgång till böcker 
hemma söka efter nya, ännu svårare frågor. Nu 
hände det att allvetaren blev svarslös. För oss i 
klungan blev det ett kunskapslyft den våren. På 
terminens sista dagar fick allvetaren så svåra 
frågor på detaljer, att han missade de flesta. Trots 
det så tror jag att vi alla beundrade detta 
fenomen. 

Sommaren gick, och när höstterminen skulle 
börja fick vi alla en chock. Allvetaren var död! 
Och det var inte en död vilken som helst. Han 
var ensam hemma dagen före skolstarten. Han 
tog fram en långpanna, som man brukade steka 
pannkaka i. Han ställde den på golvet i köket. 
Han tog fram pappans hagelgevär och laddade. 
Han lade sig på golvet med huvudet i lång
pannan, satte gevärsmynningen i munnen och 
fyrade av. Den syn föräldrarna mötte i köket kan 
man ju bara tänka sig. 

Dagen efter var det upprop i realskolan. Jag 
kan tänka mig den genomgång lärarna hade före 
uppropet. Man kollade säkert igenom de nya 
eleverna med avlämnande lärare för att utröna 
om det var någon annan som kunde tänkas göra 
likadant. Ett förstämt upprop hölls i en skola 
som nog hade tillräckligt med problem ändå. 
Halva skolan var nämligen fylld av finska 
flyktingar som var helt isolerade, förmodligen av 
hälsoskäl. Entren gick inte att använda, utan vi 
fick klättra in balkongvägen via en stege. 

Efter uppropet blev jag ombedd av klass
föreståndaren att stanna kvar. Jag trodde det 
berodde på att jag skulle flytta en månad senare, 
men så var det inte. Det gällde i stället en av 
klasskamraterna. Det blev en grundlig utfråg
ning om kamrater. Lärarna hade tydligen lagt 

märke till att en pojke var ensam för det mesta. 
Jag fick det klara beskedet att man var orolig för 
honom på grund av det som hänt. Läraren bad 
mig att alltid vara i hans närhet, prata med 
honom och omedelbart rapportera om det var 
något oroande. Slutligen fick jag lova att inte säga 
något om samtalets innehåll utan i stället säga att 
det gällde flyttningen, om någon frågade. 

Nu efteråt har jag förstått att jag redan då hade 
en "bry sig om andra'' -inställning. Under som
maren hade jag till exempel samlat flaskor som 
jag skulle sälja till en skrothandlare. Det var en 
hel säck som skulle balanseras på ramen till en 
damcykel. Det givna hade varit att Kurt, som jag 
berättar mer om nedan, hade hjälpt mig. Men så 
blev det inte. I stället bad jag en pojke från 
barnhemmet hjälpa mig. Honom kände jag inte 
alls. Han hjälpte mig, och vi delade pengarna fast 
han inte samlat en enda flaska. Jag har senare 
funderat över om det var Alfs 25-öring som låg i 
det undermedvetna. 

Allvetaren blev genom mitt specialuppdrag 
inpräglad i mitt medvetande för tid och evighet. 
När jag så småningom som skolledare började 
jobba med att motarbeta mobbning, kunde jag 
se honom med en klarare blick. Vi hade mobbat 
honom utan att veta om det. Vi skolkamrater 
hade helt enkelt mobbat livet ur den vi be
undrade mest. Han måste ha upplevt oss som 
tyranner med alla dessa knepiga frågor och ville 
inte möta oss igen. Det var tufft att komma till 
den insikten. Men samtidigt fick Allvetaren möj
lighet att göra en samhällsinsats. Jag berättade 
om honom vid genomgångar med de nya 
sjuorna på Geneskolan och för föräldrarna de 
gånger jag kände att jag klarade av det. Det blev 
alltid dödstyst så när som på ett antal snyftningar. 
Jag tror att berättelsen verkligen ledde till 
eftertanke och stannade kvar hos åhörarna. 

Kurt 
Jag fick trevliga klasskompisar även när jag 
flyttade till Arvidsjaur, och fritiden blev aktiv. 
Våren blev ett enda stort äventyr när jag var bästis 
med klassens idol, Kurt Sundkvist. Han var bäst i 
all idrott, störst och starkast. Brännboll var det 
stora nöjet. Kurt slog längst och sprang fortast. 
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Slutligen hamnade familjen i backhopparstaden Örnsköldsvik. På bilden är stationen nybyggd 

Jag slog kort och sprang sakta. Däremot kastade 
jag boll bra och kunde ta lyra. Jag hade ett 
snärtigt tillslag som jag troligen fatt av det livliga 
kastandet med träspjut, gjorda av små lövträd, på 
bangården i Moskosel. Bollrangandet hade jag 
lärt mig genom att kasta upp tennisbollar på 
stationstaket och ranga dem när de rullade ner. 
Taket var gjort av träpanel. Det var ojämnt, och 
därför kunde man inte veta var bollen kom 
rullande. Jag fick alltså stå långt bak vid bränn
boll och försöka ta lyror och kasta bollen till 
brännaren. 

Men Kurt kunde mera. Han samlade på fagel
ägg. Han klättrade uppför de kvistfria furorna 
och kollade bon. Han hade en påse med sig, och 
hittade han ett ägg som han inte hade tidigare så 
tog han det. Han pickade två hål på det och 
blåste ut innehållet. Han var varsam och sabbade 
aldrig några bon. När det så småningom blev 
ungar i bona gjorde han nya klättringar för att 
titta på dem. Jag försökte men kom aldrig upp i 
något träd, fast vigheten tränades och mina smala 
armar orkade med min kropp riktigt bra. 

Kurt födde upp kaniner och bidrog på det 
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sättet till försörjningen under köttbristens tid. 
Hans familj bodde i ett ruckel i "Bonnstan". De 
hade det nog inte så fett, men Kurt och hans 
tvillingsyster Irene var alltid hela och rena, och 
det var inte självklart på den tiden. 

När det blev vinter var det skidåkning som 
gällde. Fjället Vittjåkk låg lagom långt från 
Arvidsjaur, så det blev i regel målet för våra 
skidturer. Vi följde en kryssmarkerad led till 
Vittjåkkstugan. En tur blev lite dramatisk då vi 
överraskades av en snöstorm uppe vid stugan. 
Fjället är litet, men det var ändå viktigt att vi inte 
villade bort oss. Det var milsvida vidder åt fel håll 
så att säga. Vi kunde inte se kryssmarkeringen i 
det täta snödrevet. Vi såg första krysset men inte 
mer. Vi gjorde då så att vi åkte ett tiotal meter åt 
det håll vi trodde var det rätta, men inte längre än 
vi kunde se krysset. Där stannade jag och Kurt 
fortsatte. När han så upptäckte nästa märke 
stannade han och gav tecken att jag skulle komma. 
Vi åkte så fram till märket och gjorde på samma 
sätt till nästa. Eftersom fjället var litet var vi 
ganska snart nere i skogen, och då var det inga 
problem att hitta. 



Backhoppning 
Det var gott om branta backar i Arvidsjaur så vi 
började hoppa backe, något som fick kon
sekvenser av skilda slag. För det mesta hade jag 
ett par gamla björkskidor och ville gärna ha ett 
par nya. Jag åkte på de mest vågade sätt för att fa 
dem att gå av. Jag lånade ut dem till andra för all 
vild framfart, men det hjälpte inte - skidorna 
höll. Slutligen fanns det bara en möjlighet att fa 
av dem och det var med hand.kraft. Kurt och jag 
hittade på en myr två smala tallar, som växte helt 
nära varandra. Vi trädde in skidans brätte mellan 
stammarna och bröt, men skidan var så sur och 
smidig att den böjde sig så vi kunde linda den 
runt stammarna. Vi vände skidan och gjorde ett 
nytt försök, som även det misslyckades. Också 
den andra skidan var osårbar så vi fick ge upp. 

En annan följd av hoppandet var, att när vår 
familj efter drygt ett år i Arvidsjaur flyttade till 
backhopparstaden Örnsköldsvik, skulle jag 
givetvis bli backhoppare. Av hoppandet blev det 
klent resultat. Om det berodde på bristande 
talang eller på att jag inte hade backskidor som de 
övriga utan hoppade med de norska flykting
skidorna vet jag inte. Det enda som var bra med 
fjällskidorna var att det stod Birger Ruud på dem. 
I Övik visste alla att det var namnet på världens 
hittills bästa backhoppare. 

Mitt backhoppande fick ett tvärt slut när jag 
fick höra i radion att den lovande backhopparen 

Kurt Sundkvist i Arvidsjaur hade brutit nacken 
och avlidit efter ett hopp i backen i Lillberget. 
Den genompräktige Kurt blev alltså inte ens 
semor. 

Farväl Arvidsjaur 
Efter drygt ett år i Arvidsjaur var det så dags att 
flytta igen. Jag hade lärt mig tycka om hjortron
myrarna, som gett oss goda extrainkomster. Jag 
saknade givetvis Kurt och de andra pojkarna. Jag 
saknade Essy och Gunvor, och då främst Gunvor. 
Jag beundrade henne på behörigt avstånd, kan 
man säga. Vid tagningen av klasskortet hade jag 
lyckats sätta mig intill henne, där hon satt i den 
fina klänningen med den stora kragen. Så kortet 
hade jag att titta på. 

Något särskilt farväl blev det inte när jag 
lämnade samhället. Av klasskompisarna träffade 
jag bara Staffan två gånger under de kommande 
femtio åren. Men så 1994 tog några av 
klasskamraterna i Arvidsjaur initiativ till en träff 
för vår klass och parallellklassen. De två klass
föreståndarna var med. Det var förvånansvärt 
många jag kände igen och kunde namnen på, 
trots att jag inte sett dem på så lång tid. Med var 
även den, näst min fru Greta, sötaste kvinnan av 
alla, Gunvor. När vi möttes sa hon: "Jag var så kär 
i dig, när jag gick i sexan!" Och så fick vi till sist 
vår första kram, femtio år försenad. Det var väl en 
söt historia? 
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Thina Segerström 

Släktspår i Västmanland 

Min morfar Johan Axel Frimanson föddes i Heds 
församling i Uttersberg den 24 april 1873. 

Hans föräldrar var Maria Charlotta Broman, 
född 1837 i Yxnerum, Östergötland, och Nils 
Johan Frimanson, född samma år i Österplana, 
Västergötland. Dennes far Adam Frimanson 
(1803-1866), född i Skara, var kontraktsprost 
där. Modern var Anna Sofia Wenblad, 1798-
1857. Charlotta Bromans far var Carl Jacob 
Broman, född vid Alströms bruk i Värmland den 
9 mars 1804. Hennes mor var Ulrica Charlotta 
Holmberg, född i Stockholm den 28 juli 1798. 
Hon dog redan 1839 i Ryds socken, Öster
götland. 

Carl Broman var bruksinspektor i Uttersberg, 
och när järnvägen Köping-Uttersberg anlades 
övergick han 1865 till en stationsinspektors
befattning, som han hade fram till sin pen
sionering 187 6, vid en ålder av 72 år. Han levde 
till 1888. Ett fotografi över den första stations
byggnaden, byggd i trä, är från hans tid. Huset 
flyttades till Nyängen 1897, och samma år bygg
des i sten Uttersbergs nya station, ritad av 
arkitekt Teodor Dahl. Nu är stationsbyggnaden 
sedan flera år Galleri Astleys hemvist. 

Nils Johan Frimanson var bruksförvaltare vid 
Uttersberg och Charlotta Broman hade som ung, 
när hon kom från Stockholm, varit guvernant 
där. En liten skrivbok finns bevarad med 
inskriptionen "Anteckningar öfver Föreläsningar 
i Religion, Lotten Broman 16.10.1862". En 
annan bok, "Blommor och tårar", fick Carl 
Broman 1858 som gåva av friherrinnan 
Charlotta Nieroth "i anledning af sonen Axel 
Bromans frånfälle". Denne Axel Jacob var född i 
mars 1836. 

Den 20 april 1870 skriver friherre C.F. 
Nieroth ''å lagtima Wintertinget med Skinn
skattebergs Bergslags Härad å tingsstället i 
Bysala": "Såsom en gärd af sann erkänsla för 
under lång följd af år städse oss visad tillgifvenhet 
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och gjorda tjenster, öfverlåta vi härigenom en 
under vårt innehafvande Uttersberg Säteri och 
därtill hörande Flodhammars Hemmans ägor i 
Skinnskattebergs Socken och Härad belägen 
ägorymd . . . Dessutom behöfligt jordutrymme 
för en Materialbod om 110 fots längd och 60 fots 
bredd. Till Jernvägs Stations Inspektoren Herr 
Carl Broman samt hans dotter Charlotta 
Broman och hennes fästman Johan Frimansom 
att af dem i hela deras lifstid, utan afgift, bebos 
och efter godtfinnande odlas och brukas." Det 
här var "Järnvägsbyggningen" i Flodhammar, 
som ligger vackert vid Hedströmmen än i dag. På 
fotografi syns materialboden längs med vattnet 
och räls som löper mellan bod och hus. 

Den 31 oktober 187 4 föds Carl Adam 
Frimanson, min morfars bror. Där finns också en 
syster, Anna Maria, född den 24 augusti 1871, 
som dock dör mycket ung, den 27 april 1897. 

Axel Frimanson blev efter avslutad skolgång 
vid Köpings läroverk elev vid Köping-Utters
bergs järnväg 1889. Året därpå är han stations
skrivare vid Uttersbergs station medan brodern 
Carl är elev. Axel arbetade även vid Stockholm
Västerås-Bergslagens järnväg och utsågs, enligt 
ett protokoll fört på rådhuset i Sala den 18 april 
1900, till stationsinspektor i Tärnsjö. Under det 
året kan man genom Charlotta Bromans brev till 
sin son följa hans förberedelser inför den nya 
tjänsten på Tärnsjö station, som då öppnas för 
trafik. 

Axel gifter sig med Thekla Lovisa Holmström, 
född den 23 september 1876 i Sennevads för
samling vid Haddebo bruk, Örebron län. Hon 
har växt upp inte så långt från Axel Frimanson, 
närmare bestämt i Bernshammar där hennes far 
Gustaf Wilhelm Holmström, född 1837 i 
Motala, år 1879 tillträder som stationsmästare. 
Han hade dessutom varit bruksförvaltare i 
Haddebo. Theklas mor heter Carolina Augusta 
Pettersson, bonddotter och född den 24 juli 



Det ursprungliga stationshuset i Uttersberg, med all sannolikhet ritat av järnvägens entreprenör, Claes 
Adelsköld. Ersattes kringforra sekelskiftet med en byggn,ad i sten, och flyttades då till Nyängen. Artikelns 
foton är skänkta till Sveriges Järnvägsmuseum av foifattaren. 

1849 i Svennevads församling, Närke. Theklas 
äldre bror Gustaf Edvard föds den 27 september 
1874 och dör redan 1911. 

Om en liten syster, Eva Maria, född den 26 
november 1878, står det skrivet i den stora 
familjebibeln: "Eva Maria, död den 17 april efter 
20 veckors svåra plågor." Theklas andra yngre 
syster Alma Maria föds den 4 december 1879 
och rar leva till den 31 mars 1898. Då har deras 
mor Augusta redan gått bort i sjukdom, den 19 
januari 1895. 

På ett av våra gamla fotografier står Gustaf 
Wilhelm Holmström utanför stationen, där ett 
fönster är smyckat med eneris och ett sorgflor är 
svept runt en broderad bild med ordet FRID. 
Kanske var det då, 1895. Ett senare fotografi, 
också tryckt som vykort, visar en sommardag. 
Vid kaffebordet sitter Gustaf Wilhelm, hus
hållerskan Karin, Thekla och brodern Gustaf 
Det är taget omkring 1899 och fotograf var 
Pontus Anderson i Kolsva. 

Thekla och Axel gifter sig 1901 och flyttar in 
på övervåningen i det nybyggda stationshuset i 
Tärnsjö. Tågen på Sala-Gysinge-Gävle järnväg 
har börjat gå och ska göra så fram till 1970-talet. 
Axel anlägger med tiden en vacker frukt- och 
rosenträdgård. I ett av breven från modern 
beskriver hon hur han kan gå tillväga och har 
fullt av goda råd. Genom breven som sändes från 
Uttersberg till Tärnsjö under 1901-1912 kan vi 
utläsa mycket omsorg och höra om hur det är 
med det dagliga arbetet och därutöver om årliga 
besök, då även de gamla Charlotta och Johan 
reser med tåget och hälsar på Thekla och Axel. 

Äldsta barnbarnet Nils Gustav, född den 31 
december 1901, kommer på sommarbesök och 
är ute och fiskar med sin farbror Carl, och när 
Carl Axel, född den 29 september 1904, också är 
med skickar Charlotta en extra hjälp när 
pojkarna hälsar på morfar Holmström i Berns
hammar. Charlotta berättar också att hon träffar 
Holmström på söndagar vid gudstjänsten i Heds 
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kyrka, och Holmström skriver själv på ett vykort 
över Bernshammars station: "Hoppas komma 
juldagen 5.19. Hj. hälsningar Pa." Kortet är 
stämplat den 23.12.1902, så nog gick posten 
fort! 

Den 22 november 1910 rar Thekla och Axel 
en dotter, Margit Elisabeth. Hon har berättat 
mycket om sin barndom för oss, och om sin 
morfar G.W Holmström skriver hon: "Morfar 
dog 1914 och jag var fyra år, den enda av de 
gamla som jag satt i knä hos och drog i skägget! 
Minns jag!" Margit kommer ihåg hur hon och 
hennes pappa gjorde turer med dressin och ofta 
vandrade i skog och mark. 

Axels bror Carl efterträder G.W Holmström 
som stationsinspektor 1912, då Holmström 
begär avsked på grund av ålderdom. Han var då 
75 år, och redan på sin sjuttioårsdag hade han 
tilldelats Patriotiska sällskapets stora guldmedalj 
för lång, trogen och oförvitlig tjänstgöring. Han 
erhåller sedan i pension 1000 kr om året. Samma 
år, 1912, dör Nils Johan Frimanson och några 
månader senare går också hans hustru Charlotta 
bort. Carl Frimanson blev 1915 stations
inspektor i Riddarhyttan och verkade där fram 
till sin pensionering 1938. Kusinerna for och 
hälsade på varandra, och Margit tog snart tåget 
till Riddarhyttan med byte i Sala och Köping till 
sin farbror Carl och faster Hilda eller till Carl 
Johan och Maja. Åren gick, och ur den uppväxta 
och prunkande trädgården hämtades frukt och 
bär till sylt och saft. Axel for om tillfälle gavs till 
Norrland och jagade ripor, som sändes i en stor 
säck med tåget till Thekla att tas om hand. 

Utanför Tärnsjö, vid Dunsjön, ligger Fager
heden där syskonen Janne och Karin bodde. Där 
samlades man, Janne spelade dragspel och Axel 
fiol. Ett par notböcker är fulltecknade med 
vackert för hand inskrivna noter och texter: 
"Polska från Westmanland", "Hogdalspolska'', 
och "Evergreen-waltz". Musik spelades också på 
vevgrammofon. 

Under många år hyrde Frimansons den gamla 
skogvaktarbostaden vid Sevedskvarn, Gysinge, 
strax intill Dalälven på cykelavstånd från 
Tärnsjö, beläget i en vild och vacker trakt, nu 
ingående i Färnebofjärdens nationalpark. 

54 

Axels och Theklas son Carl Axel bor sedan 
1928 i USA, där han har mött Solveig Osnes från 
Norge. Den 21 mars 1932 reser Margit med m/s 
Axel Johnson från Göteborg till brodern i 
Hollywood, avvinkad av sin far Axel som skickar 
med en stor kruka lingon och säger åt kaptenen 
att ta väl hand om hans dotter. Resan tog fem 
veckor och Margit stannar där i ett och ett halvt 
år. På hemresan med ml s Buenos Aires den 24 
november skriver hon i dagboken: "Min första 
dag på havet. Det har varit en underbar tid och 
en upplevelse av största betydelse. Det finns 
ingenting så lärorikt som att resa och göra 
jämförelser." Hon har i två år haft hand om Bobo 
som senare rar två systrar, T urid och Svanhild, 
som många gånger besökt Norden och Tärnsjö. 

På båtresan hem till Sverige möte Margit sin 
blivande man, Eric Segerström, som arbetar som 
kock och även var med på överfarten till Amerika 
1932. Margit flyttar till Göteborg och blir där 
tillsammans med Eric och barnen Margareta, 
Axel och Christina västkusten trogen, men med 
starka band och kontakter genom åren med 
vänner och skolkamrater i Tärnsjö. 

Axel Frimanson pensioneras 1933, och året 
därpå bosätter sig Thekla och Axel i Uppsala, där 
också äldste sonen Nils bor med sin hustru Ally 
och barnen Bosse, Nils, Håkan och Gertrud. Det 
innebär något nytt att komma till en ombonad 
och varm lägenhet i staden. Thekla skriver till sin 
dotter: "Du må tro att jag badar och njuter om 
kvällarna." 1937 erhåller Axel Pro Patrias guld
medalj för lång och trogen tjänst. 

Den 15 april 1939 dog Axel. Mormor Thekla 
hälsade vi barnbarn på i Uppsala, och hon gjorde 
under åren många tågresor till sin dotter i 
Göteborg. Då kunde hon använda sig av sitt 
fribiljettsbrev, utfärdat av Kungl. Järnvägs
styrelsen, där hon som änka efter stations
inspektor A. Frimanson årligen kan utfa "två 
biljetter till fria resor i 2 klass fram och åter över 
statens järnvägar". 

Thekla blev 91 år och dog den 13 augusti 
1967. 

Tärnsjö station står välbevarad kvar. I träd
gården finns ännu jordkällaren och flera frukt
träd. Stationen inrymmer nu bland annat Olof 



Bernshammars station som forestods av en annan anforvant, foto från omkring 1900. Märk mittspåret 
som slutar mot p!,attformen utan stoppbock. 

Tärnsjös stinspar i sin matsal 1901. Se mer om Tärnsjö i Rolf Stens artikel om SGGJ 
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Krans-museet. Krans utvandrade från Nora
trakten och kom att skildra det dagliga livet i 
Bishop Hill i Amerika. Där finns också ett 
emigrations- och släktforskningsmuseum. 

Bernshammars vackra station revs sorgligt nog 
1958. Den hade en alldeles speciell arkitektur 
och snickarglädje. Där på banan gick sista tåget 
1968, och på 1970-talet anlades en cykelväg där 
spåren gått. Längs den promenerade min kusin 
Gertrud Frimanson-Karlsson och jag en höstdag 
1999, i samband med Kulturhusens dag som det 
året ägnades järnvägen, och vi besökte Tärnsjö 
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'Järnvägsbyggningen" i 
Kolsva. Spåret löper 
ftamfor huset och i 
bildens högra kant 
skymtar en godsvagn. 

'Järnvägsbyggningen" i 
Flodhammar vid 
Hedströmmen, med 
kanalled på den ena 
sidan och järnväg på 
den andra. 

och Hedströmsdalen. Förgäves försökte vi finna 
något spår efter det gamla stationshuset. Det var 
ju inte så länge sedan - och ändå så långt borta. 
Desto gladare blev vi i Uttersberg, där stationen 
står kvar och vi kände igen huset Flodhammar 
från vårt medhavda fotografi från 1902, pietets
fullt bevarat, så vackert! 

Det blev startpunkten för den här släkt
berättelsen, som nu med sina knutpunkter i 
Bernshammar, Uttersberg, Tärnsjö och Riddar
hyttan har nått sitt slut. 



Stig Sval/hammar 

Ett projekt som stannade på ritbordet ... 

Treskensspåret som skulle förena Kalmar län 

Relativa fördelar - relativa nackdelar 
Kalmar län är ett av de områden i vårt land som 
genom åren fatt en njugg behandling av stats
makterna i järnvägssammanhang. Trots ihärdiga 
strävanden under 1850- och 1860-talen ham
nade länet vid sidan av den omfattande stadiga 
satsningen på transportinfrastrukturens område 
- stambanebyggandet. Länge närdes hoppet om 
att Östra stambanan skulle fa en östligare sträck
ning genom Småland. När det beslutats att linjen 
skulle dras väster om sjön Sommen stod det 
klart, att den allmänna uppryckningen av de 
nationella transporterna inte skulle komma Små
landskustens invånare till del. Principerna för hur 
stambanorna drogs fram genom landet - och att 
det "blev som det blev" - speglar i mångt och 
mycket tidsandan: järnvägen betraktades, trots 
ambitionerna att skapa ett nationellt järnvägsnät, 
länge som ett komplement till sjöfarten. 1 

Ganska snart stod det klart att de områden 
som fick järnväg på det allmännas bekostnad 
åtnjöt relativa fördelar av detta, medan de som 
ställdes vid sidan av det nationella projektet 
skördade relativa nackdelar. Under högkonjunk
turen i slutet av 1860- och början av 1870-talet 
skärpes förhållandena i och med industrins 
gradvisa övergång till kontinuerlig drift, vilket 
förutsatte regelbundna transporter av råvaror och 
färdiga produkter samt en stor kapacitet. På den 
tiden var det bara järnvägen som kunde förmedla 
sådana transporttjänster. 2 

Utmed Östersjökusten hade förhållandena på 
transporternas område inte förändrats nämnvärt 
under 1800-talet. Ångbåtarna hade visserligen 
gjort sjöfarten mindre beroende av vädrets 
nycker, men stora delar av året stod hamn
städerna - Kalmar läns viktigaste orter - utan 
förbindelse med omvärlden. Vägtransporter var 
inte ett fullgott alternativ och järnvägsfrågorna 
hamnade därför snart på den regionala och lokala 

dagordningen. Med 1860-talets representations
reform uppstod en ny politisk majoritet i riks
dagen, en majoritet som ivrade för enskilt före
tagande och som ville minska det stadiga 
byggandet och drivandet av järnvägar. Stats
makterna skulle i stället uppmuntra enskilda 
järnvägsprojekt genom understöd i form av 
bidrag eller lån. Mot slutet av 1860-talet tillkom 
därför flera enskilda järnvägsprojekt, ofta med 
primärt syfte att lösa industrins transportbehov. 
Dessa projekt, av vilka flera slutligen genom
fördes med hjälp av primärkommunala insatser, 
var främst ägnade att lösa lokala transport
problem. 3 

Vissa av det östsmåländska järnvägsnätets 
linjer kom till i denna anda, men med tiden 
började man på länsnivå att engagera sig mer i 
transportfrågan. Det gällde att skapa samman
hängande förbindelser över längre sträckor och 
samtidigt underlätta förbindelsen med stambana 
och kust: ett regionalt perspektiv anlades. För 
Kalmar läns del stod problemet med de nord
sydliga förbindelserna i centrum och på 1880-
talet engagerade sig landstinget i frågan om 
understöd till järnvägsprojekt från Kalmar ut
med kusten. När Kalmar-Bergabanan slutligen 
började byggas fanns också ambitionen att på sikt 
förbinda den med järnvägsnätet i den norra 
länsdelen.4 Av olika skäl blev visionen om att 
förena Kalmar läns norra och södra smalspårsnät 
aldrig verklighet. Genom tillkomsten av Östra 
Värends järnväg och förlängningen av Växjö
Åseda-Virserumsbanan till H ultsfred skapades 
visserligen en långväga spårförbindelse mellan 
bannäten, men denna omväg var knappast det 
man hade hoppats på för de genomgående 
persontransporterna. Behovet av snabba för
bindelser Västervik-Kalmar kvarstod ännu otill
fredsställt i slutet av 1940-talet, samtidigt som 
den tilltagande bilismen ställde krav på ett 
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förbättrat landsvägnät. Önskemål om en kust
autostrada fanns redan vid 1930-talets slut, och 
en ny nord-sydlig huvudväg kunde ses som ett 
framtida hot mot de östsmåländska järnvägs
näten. En järnvägsresa mellan Västervik och 
Kalmar måste företas med två byten - ett i 
Hultsfred och ett i Berga på grund av banornas 
olika spårvidd. 

Samsyn om sydöstra Sveriges undermåliga 
kommunikationer 
År 1939 hade riksdagen fattat ett principbeslut 
om att förstatliga huvuddelen av det svenska 
järnvägsnätet. Genom statligt huvudmannaskap 
skulle den fortsatta trafiken på de olönsamma 
banorna tryggas. Orsakerna till systemskiftet var 
många, men en viktig faktor var att man med en 
gemensam huvudman för landets järnvägar nu 
kunde skapa ett svenskt järnvägsnät värt namnet 
och driva verksamheten utifrån ett nationellt 
systemperspektiv. Som en följd av beslutet om 
förstatligandet tillsattes 1943 en statlig kommitte 
- 1943 års järnvägskommitte - med förre 
kommunikationsministern Albert Forslund (s) 
som ordförande. Kommitten kom i huvudsak att 
arbeta med förslag till hur det enskilda järnvägs
nätet kunde göras mer enhetligt. Av historiska 
skäl engagerade sig kommitten först i transport
frågorna i Blekinge, men snart framstod det att 
även andra delar av södra Sverige drogs med 
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Om treskensprojektet 
Berga-Hultsfred 
blivit av, hade detta 
rälsbusståg kunnat 
fortsätta direkt till 
Västervik - och 
teoretiskt till Örebro. 
YCo4p + UDFo5p + 

YCo4p i Kalmar 
juni 1950. Samtliga 
foton från Sveriges 
järnvägsmuseum. 

liknande problem. Orsaken till en svag utveck
ling i de slumrande regionerna sågs i olikheter i 
transportinfrastrukturen. Bristen på normal
spåriga järnvägar och spårviddsskillnader hade 
hindrat den industriella utvecklingen på flera håll 
i landet. Den mest verksamma medicinen ansågs 
vara breddning av smalspåriga järnvägslinjer till 
normalspår. Efter detta skulle skillnader i 
transportstandard inte bidra till skevheter i 
samhällsutvecklingen. 5 

Det rådde en samsyn mellan Kungl. Järn
vägsstyrelsen och 1943 års järnvägskommitte om 
att kommunikationerna i sydöstra Sverige inte 
var tillfredsställande och att starka närings- och 
befolkningspolitiska skäl talade för att de borde 
förbättras. Hur problemen skulle lösas var där
emot en annan fråga. Järnvägskommitten hade 
föreslagit att statsmakterna skulle fatta ett prin
cipbeslut om att snabbt genomföra omfattande 
förbättringsarbeten av sydöstra Sveriges smal
spårsbanor. En breddning till normalspår ansågs 
vara den bästa lösningen för de någorlunda tra
fikstarka bandelarna. 1947 års trafikutredning 
och Statens järnvägar var dock inte av samma 
uppfattning, särskilt som efterkrigstidens utveck
ling inte bjöd på den allmänna depression och 
massarbetslöshet som befarats. Breddningsar
betena hade varit tänkta som lämpliga bered
skapsarbeten, men den växande industrin kom 
att sysselsätta fler än förväntat. Det industriella 



uppsvinget och andra angelägna stadiga sats
ningar skapade dessutom brist på tillgängligt 
kapital för att snabbt genomföra de av 1943 års 
järnvägskommitte föreslagna ombyggnaderna. 
Från kritikerhåll fanns också synpunkter om att 
inte genomföra alltför snabba och stora investe
ringar i breddning av smalspårslinjer. I takt med 
att kristidsrestriktionerna försvann förutspåddes 
en snabb ökning av landsvägstrafiken och många 
av krigsårens transportuppgifter skulle återtas av 
bilismen. Järnvägskommitten förde å sin sida 
fram argumentet att en breddning av smalspårs
banor skulle förhindra eller i vart fall minska 
utflödet av transportuppdrag. 

1943 års järnvägskommitte framhöll i sitt 
betänkande i början av 1945, att det ur järn
vägsteknisk och -ekonomisk synpunkt var nöd
vändigt att statsmakterna inom en "mycket nära 
framtid" fattade beslut om breddning av vissa 
järnvägar med 1067 mm spårvidd i Blekinge. 
Medan Blekingelinjernas breddning kom igång 
relativt snart kvarstod problemen hur man skulle 

Kalmar-Berga (891 mm) 
Kalmar-Torsås (891 mm) 
Norsholm-Västervik-Hultsfred med 

76,6 km 
38,0 km 

Vimmerby-Spångenäs (891 mm) 202,3 km 
Växjö-Hultsfred (891 mm) 116,0 km 
Sävsjö-Målilla (891 mm) 80,4 km 
Oskarshamn-Älghultsby (891 mm) 79,5 km 
Mönsterås-Fagerhult (891 mm) 69,0 km 
Älghultsby-Brittatorp (891mm) 43,0 km 
Ljungbyholm-Påryd (891 mm) 18,4 km 
Eksjö-Österbymo (891 mm) 34,6 km 
Gullberna-Torsås-Bergkvara (1067 mm) 49,8 km 
Summa 807,6 km 

Man konstaterade samtidigt, att 1943 års järnvägs
kommitte i ett betänkande från oktober 1947 före 
slagit att följande linjer skulle byggas om till 
normalspår: 
Karlskrona-Torsås-Bergkvara (1067 mm) 
Kalmar-Torsås (891 mm) 
Kalmar-Berga (891 mm) 
Växjö-Hultsfred (891 mm) 
Åtvidaberg-Västervik-Hultsfred (891 mm) 
Sävsjö-Vetlanda (891 mm) 

göra med det småländska järnvägsnätet. Inom 
Kalmar län var staten innehavare av ett bannät 
med tre olika spårvidder - 891, 1067 och 1435 
mm. Det norra linjenätet, Norsholm-Väster
viks-Hultsfreds järnvägar (NVHJ), var dessutom 
fortfarande i enskild ägo. Det senare problemet 
löstes dock relativt snart genom NVHJ:s för
statligande 1949. 

Kungl. Järnvägsstyrelsen konstaterade i en 
PM 1951 att SJ bedrev trafik på följande smal
spårslinjer i Småland (nedan t.v.): 

51,2 km 
41,5 km 
78,9 km 
114,5 km 
143,7 km 
30,0 km 

4,7 Mkr 
2,7 Mkr 
6,9 Mkr 
9,5 Mkr 

12,3 Mkr 
1,6 Mkr 
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De angivna kostnaderna hade beräknats efter 
1939 års priser+ 40%. För linjen Ljungbyholm
Påryd föreslogs en fortsatt smalspårig godstrafik, 
eventuellt kompletterad av persontrafik med 
rälsbussar. Oskarshamn-Älghultsby-Brittatorp
linjens öde skulle avgöras först när breddningen 
av linjen Växjö-Hultsfred var nära förestående. 
Linjen Mönsterås-Fagerhult skulle behållas 
smalspårig, men för att förbättra de lokala 
transporterna skulle banan förlängas till Åseda till 
en kostnad av 2,5 Mkr. Vetlanda-Målilla skulle 
behållas smalspårig även sedan linjen Sävsjö-
Vetlanda breddats, medan trafiken på den trafik
svaga bibanan Spångenäs-Vimmerby skulle 
läggas ned. 

Beträffande den genomgående trafiken utmed 
Blekinge-Smålandskusten hade 1943 års järn
vägskommitte diskuterat en inspikning av banan 
mellan Torsås och Karlskrona från 1067 till 891 
mm för att skapa snabba direktförbindelser 
Kalmar-Karlskrona. Man diskuterade i sam
manhanget också att bygga en smalspårig för
bindelsesträcka mellan Kalmar-Bergabanan och 
Norsholm-Västervik-Hultsfreds Jarnvägar 
(NVHJ), även om en breddning av de båda 
näten ansågs vara den bästa lösningen: 

Det är givetvis teoretiskt tänkbart att giva linjen 

Karlskrona-Kalmar-Berga bättre förbindelse norrut 

genom att sammanbinda Berga med Målilla och 

Hultsfred genom ett särskilt smalspår utmed den 

redan befintliga normalspåriga järnvägen. Då erhölles 

en direkt spårförbindelse från Karlskrona i söder till 

Örebro i norr och järnvägen Sävsjö-Målilla finge 

direkt utfartsväg till Kalmar, och norra Kalmar län 

vunne väsentligt förbättrade förbindelser med sin 

residensstad. Emellertid skulle en dylik ändring i av

görande hänseende icke vara tillfyllest. Omlastningar 

vid övergång till och från angränsande normalspåriga 

linjer komme fortfarande att kvarstå med alla de 

olägenheter detta innebure. 6 

Järnvägsstyrelsen yttrade sig den 30 april 1948 
över kommittens förslag. Man frågade sig om det 
verkligen behövdes eller ens var lämpligt att 
snabbt ta ställning i breddningfrågan, eftersom 
det var osäkert när ombyggnaden kunde på
börjas. Innan statsmakterna beslutade att bredda 
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Spårviddsfloran i det småländska järnvägsnätet 
var ett stort problem for rationaliserarna på SJ 
Här den berömda växeln for tre spårvidder på 
bangården i Växjö. 

Smålandsbanorna måste angelägenheten att 
bredda samtliga smalspårsbanor i landet ses i ett 
sammanhang. Skulle statsmakterna trots allt fatta 
ett principbeslut om breddning i Småland borde 
banorna rangordnas efter prioritet. Järnvägs
styrelsen hade sin ståndpunkt klar och förordade 
ombyggnad av Åtvidaberg-Västervik, Vetlanda
Sävsjö och Kalmar-Berga i nämnd ordning. 
Däremot kunde en ombyggnad av sträckorna 
Kalmar-Torsås-Karlskrona och Växjö-Hults
fred-Västervik anstå tills vidare, menade järn
vägsstyrelsen, som vidare ansåg att en förläng
ning av linjen Mönsterås-Fagerhult till Åseda 
inte var försvarlig.7 

Regeringen hade ännu i september 1950 inte 
framställt någon proposition i frågan om bredd
ning av de småländska smalspårsbanorna. Bredd
ningsfrågans lösning lät av olika skäl - kanske 
främst statsfinansiella - vänta på sig, samtidigt 
som de trafikala problemen kvarstod och kon
kurrensen från biltrafiken ökade. 



Med treskensspår och en 
koppelvagn, med såväl 
smalspårskoppel som 
normalspårskoppel och 
-buffertar skulle man 
kunna koppi,a smal
spåriga godsvagn-ar sist i 
normalspåriga tåg. NK!J 
använde sådana vagn,ar 
- på bilden Q 687 på 
Karlstad Ö den 31 juli 
1963. Foto Frank 
Stenvall 

Treskensspår Berga-Hultsfred 
- alternativ till breddning? 
Inom Järnvägsstyrelsen hade man inte lagt 
breddningsfrågan på hyllan, men uppenbarligen 
försökte man hitta temporära lösningar i väntan 
på framtida breddningsbeslut. Pressen på SJ som 
monopolistisk trafikutövare ökade samtidigt. 
Kalmar stad hade under 1951 bildat en stads
kommitte, vars uppgift var att definiera stadens 
och länets transportproblem samt att presentera 
lösningar. Genom den samma år bildade Kalmar 
läns kommunikationskommitte, senare Kalmar 
läns kommunikationsråd, ökade trycket ytter
ligare på SJ-ledningen att försöka lösa länets 
transportfrågor, häribland samtrafiken mellan de 
olika smalspårsnäten. 8 

Otvivelaktigt representera trafik.förhållandena längs 

sydöstra kusten en Akilleshäl för SJ. En breddning av 

smalspårssystemen ligger långt i framtiden. 

Jag fick i fredags ett uppslag till partiallösning, som 

jag aldrig hört förut. Jag frågade förslagsställaren om 

iden framkastats förut. Han svarade, att han själv 

gjort det en gång, men att han av sin lokalbetonade 

styrelse fatt frågan nedhyssjad med den motiveringen 

att förslaget skulle bli en käpp i hjulet vid den önskade 

breddningen. Förslaget innebär helt enkelt treskens

förbindelse Berga-Hultsfred ... 9 

Detta är inledningen till en anmodan från SJ:s 
generaldirektör Erik Upmark den 24 oktober 
1951 till ett antal chefer i Kungl. Järnvägs-

styrelsen att göra en snabbskiss kring vad som 
fordrades för att skapa en treskensförbindelse 
mellan Berga och Hultsfred. På så vis fick man en 
efterlängtad direktförbindelse mellan de södra 
och norra småländska 891-näten, i första hand 
för persontrafiken. Anläggningen skulle göras så 
enkel som möjligt och i hastigheten hade kost
naden för treskensbygget, enligt Upmark, upp
skattats till 750 000 kronor. 

I ett svar från överingenjör Sandström vid 
bantekniska byrån redan dagen därpå konstate
ras, att tanken om treskensspår Berga-Hultsfred 
hade diskuterats av 1943 års järnvägskommitte, 
som kommit fram till att en smalspårsförbindelse 
bäst skedde med en separat smalspårig linje 
parallell med den normalspåriga Nässjö-Oskars
hamnsbanan (fd. NOJ). Ett treskensspår för 
både person- och godstrafik borde, enligt kom
mittens uppfattning, inte byggas på den 37 km 
långa sträckan. Att bygga treskensspår utan 
mötesmöjligheter mellan smalspåriga tåg sins
emellan eller mellan normalspåriga och smal
spåriga tåg ansågs olämpligt med hänsyn till 
tågföringen. Att bygga mötesmöjligheter på 
några av de fyra mellanstationerna var heller inte 
så enkelt, bland annat för att säkerhetsan
läggningarna på stationerna blev komplicerade. 
Projektet med treskensspår var, ur bantekniska 
byråns horisont, högst tveksamt. För person
trafikens del var vinsterna marginella, eftersom 
smalspårstågen i Berga och Hultsfred i första 
hand borde passa anslutningarna på normal-

61 



spårsbanan Nässjö-Oskarshamn. Om genom
gående persontåg Kalmar-Västervik inrättades 
behövde man utvidga tågplanen med nya direkt
tåg, obundna av tåglägena på Nässjö-Oskars
hamnsbanan. Sandström konstaterar vidare att 
SJ, sedan kommitten redovisat sitt betänkande, 
hade anlagt överföringsramper i både Hultsfred 
och Berga för att överbrygga godstrafikens spår
viddsproblem: 

För att underlätta godstrafiken mellan berörda 

smalspårslinjer genom smalspårsvagnarnars fram

förande på normalspåriga överföringsvagnar. (!) 10 

Byråchefen Jonson vid godstrafikbyrån av
fattade den 1 november 1951 ett yttrande, som 
innehöll en längre utläggning om trafikala frågor: 
Styckegodstrafiken mellan å ena sidan Kalmar
Bergabanan och å andra sidan stationer vid f d. 
NVHJ leddes över Berga-Hultsfred. Godset 
lastades om vid Berga respektive Hultsfred. 
Statistiken visade att Hultsfred ställde ut en frakt
styckegodsvagn till Berga varje vardag med en 
genomsnittlig godsmängd om 4,5 ton. I omvänd 
riktning rullade också en vagn per vardag, men 
här uppgick godsmängden till endast 1,8 ton. 
Dessutom tillades att en väsentlig del av det 
omlastade styckegodset ankom från eller var 
adresserat till stationer vid angränsande normal
spårslinjer. Därför var det tveksamt om det ur 
vagnhushållningsynpunkt verkligen var moti-
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verat med en genomgående smalspårig stycke
godsvagn Kalmar-Berga-Hultsfred-Västervik 
om treskensspåret byggdes. Det skulle av allt att 
döma röra sig om jämförelsevis obetydliga 
styckegodsmängder som inte behövde lastas om i 
Hultsfred och i Berga. 

Vad gällde vagnslasttrafiken kontaterades, att 
genomgående vagnar mellan Kalmar- och 
Västerviksnäten gick på egna hjul över Hults
fred-Brittatorp. Detta medförde visserligen en 
omväg på åtskilliga mil, 11 men den genom
gående transporten av vagnslastgods mellan 
smalspårsnäten var ringa. Under perioden april
juni 1951 uppgick dessa transporter till 27 netto
ton per vardag, motsvarande cirka 50 bruttoton. 
Räknade man in tomvagnsdragningen, vilken 
var störst i samband med betkampanjen på 
Öland, 12 ökade visserligen transportarbetet men 
inte tillräckligt för att motivera treskensspår: 

Av det anförda torde slutsatsen kunna dragas, att 

antalet smalspåriga vagnar, som skulle kunna be

fordras över den tänkta treskeniga förbindelsen 

Berga-Hultsfred skulle i vardera riktningen utgöra i 

medeltal 2-3 vagnar (tomma och lastade) per vardag 

- vid stora tillfälliga tomvagnsbeordringar dock ett 

något större antal. 

Om SJ byggde treskensspår mellan Berga och 
Hultsfred kunde man med fördel använda sig av 
befintliga godståg på normalspåret och "akter-

Berga station i april 
1964. Som synes råder 
fall verksamhet vid 
magasinen for 
omlastning mellan 
spårvidderna. 



För att rationalisera 
godshanteringen hade 
godsmagasinet i 
Mörlunda flyttats intill 
och sammanbyggts med 
stations huset. 

koppla'' smalspåriga godsvagnar genom att an
vända koppelvagnar som på treskensspåret Karl
stad Ö-Skoghall. Då slapp man att anordna sär
skilda smalspårsgodståg och behövde inte heller 
ändra godstågstidtabellen, menade godstrafik
byrån. 

ByråchefJonson konstaterade vidare, att 1943 
års järnvägskommitte varit inne på frågan om att 
bygga ett separat smalspår Berga-Hultsfred, men 
att denna lösning inte var tillfredsställande, bland 
annat för att omlastningen till och från an
slutande normalspårslinjer ändå skulle kvarstå. 
Dessutom ansågs att treskensspår inte borde 
komma ifråga på sträckan. 13 Jonson anförde slut
ligen att Berga redan hade en överföringsramp 
för normalspåriga vagnar och att en ramp 
planerades även i Hultsfred. När den senare var 
färdig kunde man använda normalspåriga 
överföringsvagnar litt. Q37 för transport av 
smalspårsvagnar mellan bansystemen: 

Så snart den normalspåriga rampen är klar i 

Hultsfred, komma vi att överväga i vilka relationer 

det är fördelaktigare ur befordrings- och kostnads

synpunkt att framföra smalspårsvagnar på över

föringsvagn Berga-Hultsfred och omvänt i stället för 

den likspåriga bansträckan över Brittatorp. 14 

Slutsatsen blev alltså att det ur godstrafik
synpunkt knappast fanns något intresse av att 
bygga treskensspår på sträckan Berga-Hultsfred. 

I drifttjänstbyråns yttrande den 27 mars 1952 
konstateras, att generaldirektörens anbefallda 
undersökning om ett treskensspår Berga-Hults
fred hade föranlett samråd mellan de berörda 
byråerna. Vid ett sammanträde den 5 november 
1951 beslutades gemensamt, att den fortsatta 
undersökningen skulle läggas upp enligt fyra 
alternativ: 

1) En tredje genomgående räl mellan Hultsfred 
och Berga med mötesmöjlighet mellan ett 
normalspårigt och ett smalspårigt tåg genom att 
normalspårståget togs in på sidotågväg. 
2) En tredje räl som i alt. 1, men på vissa stationer 
med tredje rälen lagd i sidotågväg, med mötes
möjlighet mellan ett normalspårs- och ett smal
spårståg genom att smalspårståget togs in på 
sido tågväg. 
3) En tredje räl enligt alt. 2, men dessutom 
treskensspår i huvudtågvägen i Mörlunda och 
Lillsjödal, där man även skulle anlägga last
ningsanordningar för smalspårsgodstrafik. 
4) En förbättring av tidtabellen mellan Kalmar 
och Västervik i det fall treskensspår inte byggdes. 
Normalspåriga rälsbussar skulle sättas in mellan 
Hultsfred och Berga med anslutning till smal
spårstågen i lämpliga lägen. 

Bantekniska byrån hade i november 1951 
överslagsmässigt kommit fram till kostnaderna 
för de tre första alternativen, varefter man gjort 

63 



en priskorrigering med hänsyn till samtidens galopperande löne- och prisnivåer. 

Alternativ I 

Bantekniska anordningar 1400 000 

Signal- och säkerhetsanläggningar 100 000 

Summa 1 500 000 
Priskorrigering 1800000 

Slutsatsen var att ett treskensspår skulle kosta i 
runda tal två miljoner kronor - dvs vida mer än 
generaldirektör Upmark tidigare uppskattat -
oavsett vilket av de tre alternativen som valdes. 
Då hade man ändå inte räknat in alla kostnader 
för den modernisering och förnyelse av normal
spårets äldre signal- och säkerhetsanläggningar 
som måste genomföras vid en utbyggnad av 
treskensspår. 

Hur stor nytta skulle SJ och dess trafikanter fa 
av treskensspåret om det byggdes? Större änd
ringar av Nässjö-Oskarshamnsbanans tidtabell 
var inte möjliga med hänsyn till flertågsmötena i 
Hultsfred, där fyra järnvägslinjer strålade sam
man. Dessa möten måste prioriteras även i fort
sättningen, menade persontrafikbyrån, som upp
skattade antalet genomgående resenärer på den 
tänkta treskenan till ett tiotal per dag i vardera 
riktningen. Fler än så skulle inte kunna till
godogöra sig det minskade antalet omstigningar. 
Genom en ny förbindelse i vardera riktningen 
Kalmar-Västervik kunde resenärerna visserligen 
fa en restidsförkortning med 30 minuter, men 
detta skedde till priset av 222 rälsbusskilometer 
per dag på smalspåret mellan Berga och Hults
fred. Kostnaden för denna ytterligare trafik be
räknades till kr 80 000:- per år. Sammantaget 
med vad som framkommit beträffande gods
trafiken kunde man alltså inte motivera tre
skensspår mellan Berga och Hultsfred. 

I den interna SJ-diskussionen hade man även 
lekt med tanken att lägga treskensspår endast 
mellan Berga och Målilla, så att smalspårstrafiken 
kunde ledas över Målilla-Gårdveda. Detta skulle 
dock leda till ytterligare rundgång eller i vart fall 
förarbordsbyte i både Målilla och Gårdveda och 
dessutom en förlängning av vägsträckan med sex 
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Alternativ Il Alternativ III 

1 475 000 1540000 
175 000 235 000 

1650000 1 775 000 
2 000 000 2 130 000 

kilometer. Proceduren medförde längre gång
tider med upp till en halvtimme om rundgång 
krävdes. Tanken om treskensspår endast på 
sträckan Berga-Målilla avfärdades därför snabbt 
eftersom det bar "halvmesyrens prägel", som 
persontrafikbyrån uttryckte det. 15 Huvud
alternativet, med treskensspår på hela sträckan 
Berga-Hultsfred, avfördes härefter med följande 
motivering: 

Detta alternativ har sitt raison d'etre enbart i de 

bortfallande tågbytena. Det möjliggör inga som helst 

tidsvinster.Tvärtom måste man såsom en konsekvens 

av växlingsarbetet i Berga och Hultsfred räkna med 

restidsförlängningar inte endast för förbindelserna 

Kalmar-Västervik utan även för normalspårstågen. 

Det är emellertid tämligen ofruktbart att ge sig in på 

några tidtabellsspekulationer, innan närmare utretts 

dels förslagets konsekvenser i ban- och maskin

tekniskt hänseende med avseende på bl.a. ban

gårdarnas utformning i Berga och Hultsfred samt 

lämpliga överföringsvagnar, dels dess förutsättningar 

ur säkerhetssynpunkt. 16 

Ar 1913 ersattes det ursprungliga stationshuset i 
Rosenfors med ett nytt och större av en modell som 
användes på ytterligare några NO]-stationer. 



Snabbussar Kalmar-Västervik 
- ett alternativ? 
De dagliga tågförbindelserna Kalmar-Västervik 
hade länge varit en källa till irritation beroende 
på tågbyten och långa restider. Biltrafikbyrån 
hade därför tidigt kopplats in i ett försök att lösa 
de nord-sydliga transportproblemen med hjälp 
av landsvägsbuss. Våren 1951 hade byrån skissat 
på genomgående bussturer längs kusten. På 
sträckan Kalmar-Oskarshamn hade SJ linjetra
fiktillstånd, men avsnittet Oskarshamn-Väster
vik trafikerades av det privata bussbolaget Trafik 
AB Oskarshamn-Västervik. Någon organiserad 
samtrafik mellan de båda trafikutövarna exi
sterade inte. SJ hade tagit kontakt med det 
privata bussbolaget för att diskutera viss sam
trafik men dittills fatt undvikande besked.17 SJ 
hade från sin sida en ide om att inrätta snabb
bussturer på sträckan Kalmar-Västervik, varvid 
det privata bussbolaget skulle fa halva intäkten 
för varje biljett som såldes i trafiken Oskars
hamn-Västervik. SJ räknade med att snabbussen 
kunde avverka de 17 milen Västervik-Kalmar på 
tre och en halv timme vilket, enligt biltrafik
byrån, kunde jämföras med den kortaste restiden 
med tåg - 4 timmar och 42 minuter! 18 Trafik AB 
Oskarshamn-Västervik ställde sig tydligen kall
sinnigt till ett samarbete, men hade hösten 1951 
- efter ytterligare påstötningar från SJ - beslutat 
tillkalla en rådgivare. Experten 19 var dock strängt 
upptagen med annat, och lagom till ett utsatt 
sammanträffande vid jultid 1951 hade SJ:s 
ansökan om turisttrafiktillstånd på sträckan 
Kalmar-Stockholm blivit känt, vilket gjort bo
lagets ledning ytterligare misstänksam. SJ bil
trafikbyrå meddelade därför följande till gene
raldirektören: 

Vi ha f.n. icke velat ta en ny kontakt med hänsyn till 

det ovissa ifråga om vår turistlinjetrafik. Turistlinjen 

Kalmar-Stockholm skulle ju komma att gå över 

bolagets sträcka. Detta gör att utgångsläget för oss att 

nu diskutera lokaltrafiken Västervik-Kalmar icke är 

det bästa ... 20 

Positionerna på vägtrafiksidan var alltså låsta och 
det återstod att försöka hitta en lösning på annat 

sätt. För att fa ned tågens gångtider så att de 
motsvarade landsvägsbussens krävdes att SJ satte 
in snabbgående rälsbusståg på hela sträckan 
Kalmar-Västervik med uppehåll endast på några 
fa stationer. Detta var en stor apparat som krävde 
pengar, samtidigt som vägbussalternativet ändå 
behöll konkurrensfördelen med lägre taxa. Det 
kunde även mot denna bakgrund ifrågasättas om 
det verkligen var motiverat att lägga ned stora 
belopp på att bygga treskensspår mellan Berga 
och Hultsfred. 

Generaldirektören avfärdar treskensspåret 
Den 22 april 1952 sammanfattar generaldirektör 
Upmark, överbevisad om det framkastade för
slagets förträfflighet, följande om treskensspåret 
Berga-Hultsfred: 

Enligt min uppfattning bör, då creskensiden icke är 

framkomlig, snarast möjligt någonting göras an

tingen på järnvägs- eller landsvägssidan inom detta i 

kommunikationshänseende missgynnade område. 

Samarbete Pbr-Blbr21 ger vid handen vilken väg som 

bäst och snabbast leder till ett även ekonomiskt 

någorlunda acceptabelt resultat. 

Den som hade fatt Erik Upmark in på tanken 
om att diskutera treskensspår Berga-Hultsfred 
var otvivelaktigt NVHJ :s förre trafikchef Hugo 
Westeson, Västervik. Denne delgavs nämligen en 
kännedomskopia av Upmarks skrivelse till de 
underlydande cheferna med påteckningen "för
trolig". Därefter hamnade korrespondensen och 
utredningsmaterialet om treskensspåret i en 
bland Upmarks otaliga arkivmappar där det 
finns än i dag. Inom SJ-ledningen fanns det dock 
all anledning att finna lösningar på "Kalmar läns 
kommunikationsproblem" fast med mer tradi
tionella metoder. Hoppet på snabbare nord-syd
liga förbindelser stod till moderna stålrälsbussar, 
som kunde sättas in i snabbtågstrafik på smal
spåret. Av en skrivelse från persontrafikbyrån 
framgår följande: 

När rälsbusstillgången det medgiver, bör vi söka 

ordna en snabb reselägenhet i vardera riktningen 

mellan Kalmar och Västervik såväl på förmiddagen 
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som på eftermiddagen. Detta kan genomföras 

tidigast till tidtabell 153. 

I avvaktan på eventuella förändringar inför 1953 
års tidtabellsskifte skulle man inom person
trafikbyrån undersöka möjligheten att med be
fintlig materiel skapa en tågförbindelse på efter
middagen i vardera riktningen redan under kom
mande vinter. Restiden mellan Kalmar och Väs
tervik skulle därmed minska till cirka fyra 
timmar.22 

SJ förlorar initiativet till regionala aktörer 
På länsnivå hade man, som tidigare nämnts, 
redan organiserat sig för att driva på utvecklingen 
av Kalmar läns transporter. Lavinen var redan i 
full gång och Järnvägsstyrelsen försökte under 
1952 besvara och parera de allt mer initierade 
och detaljerade tidtabellsfrågor som ställdes av 
Kalmar stadskommitte och Kalmar läns kom
munikationsråd. I en skrivelse till generaldirektör 
Upmark från persontrafikbyrån redovisas det 
kommande svaret till stadskommittens och kom
munikationsrådets primus motor, rådman Sune 
Hellroth i Kalmar, angående östra Smålands 
järnvägsförbindelser: 

Det järnvägsekonomiska läget tvingar till största 

restriktivitet ifråga om inläggande av nya tåg. Alldeles 

särskilt gäller detta när nya tåg kräver tilldelning av ny 

rälsbussmateriel, vilket innebär att det uppgjorda 
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I Målilla skulle 
kontakt etableras 
även med de smal
spåriga Vetlanda
banorna. På smal
spåret ett rälsbusståg 
vänt mot Vetlanda
Sävsjö. I bildens 
högermarginal 
skymtar ett normal
spårståg. 

programmet för utbyte av loktåg mot rälsbusståg 

rubbas och möjliga rationaliseringsvinster följaktligen 

eftersättas. Trots detta överväges vissa förbättringar, 

för vilka redogöras i den mån de nu kunna över

blickas. Övriga icke berörda önskemål kunna icke nu 

föranleda åtgärd men skola upptagas till förnyad 

prövning när tillgången på rälsbussar medger nya tåg 

utan eftersättande av angelägna rationaliserings

uppgifter. 23 

Det SJ föreslog för smalspårstrafikens del var 
bland annat att inrätta ett nytt, snabbgående 
rälsbusståg från Hultsfred omkring kl 20.00 till 
Västervik, vilket skulle ge en snabb kvälls
förbindelse Kalmar-Västervik. En motsvarande 
snabb morgonförbindelse fanns redan i andra 
riktningen och därmed ansågs förbindelserna i 
relationen Västervik-Kalmar någorlunda till
fredsställande. Persontrafikbyrån tillägger: 

Förbindelserna Kalmar-Västervik är åter ännu ej bra 

men häråt är för ögonblicket intet att göra. 

Förbindelserna i motsatt riktning torde vara de mest 

angelägna. 

Persontrafikbyrån ville också sätta in ett nytt 
rälsbusståg från Västervik kl 15.00 till Hultsfred, 
där man fick anslutning med ett tåg mot Nässjö, 
som i sin tur hade snälltågsförbindelse med 
Malmö, Halmstad och Göteborg. Flera andra 
förbättringsförslag hade dock fatt stå tillbaka, 



antingen beroende på det allmänna järnvägs
ekonomiska läget eller för att de saknade grund 
vad gällde trafikunderlaget. 

Arbetet med att förbättra och snabba upp 
tågförbindelserna i länet fortgick sedan under 
1950-talet, men med tiden övertog landsvägarna 
- som väntat - en allt större del av både person
och godstransporterna. Den första järnvägslinjen 
som lades ned i länet under efterkrigstiden var 
Spångenäs-Vimmerby, 1958. På 1960-talet 
följde fler järnvägsnedläggningar, av vilka linjen 
Kalmar-Torsås kanske är den mest uppseende
väckande med tanke på tidigare resonemang om 
linjens sammanlänkande funktion som normal
spårig bana. 

Epilog 
Kalmar läns transportproblem har ännu fram till 
idag inte fatt någon acceptabel lösning. De 
många förslagen om en sammanlänkning av 
länets norra och södra järnvägsnät genomfördes 
aldrig. Den "kustbana'', som fortfarande disku
terades i början av 1950-talet, byggdes aldrig och 
den efterlängtade breddningen av de större smal
spårslinjerna i länet kom på skam eller sköts på 
framtiden. Treskensspåret mellan Berga och 

Hultsfred var ett intressant försök att hitta en 
temporär lösning för några av transport
problemen i den nord-sydliga axeln. Västervik 
fick visserligen normalspårig förbindelse med 
omvärlden 1964 genom breddningen av 
sträckan Åtvidaberg-Västervik, men den södra 
linjen - (Västervik)-Jenny-Hultsfred - blev 
aldrig ombyggd. Kalmar-Berga blev heller aldrig 
breddad under den tid som persontrafiken fort
farande pågick. I början av 1970-talet byggdes 
sträckan Kalmar-Mönsterås om till normalspår 
och i ett senare skede breddades även sträckan 
Sandbäckshult-Berga, främst av beredskapsskäl. 
På senare år har dock Kalmar-Bergabanan 
rustats upp för persontrafik och trafikeras nu av 
"Kustpilen", vilken har bidragit till bättre för
bindelser från Kalmar norrut mot Berga, Hults
fred och Vimmerby. Fortfarande ligger dock 
Västervik ur järnvägssynpunkt i "kommunika
tionsskugga'', isolerat från resten av länet. 
Framtida satsningar på järnvägar i Kalmar län ses 
ännu idag som önskvärda, möjligen i form av 
den tidigare diskuterade "sydostkustbanan". Den 
som lever fa se - kanske far länet del av fram
tidens satsningar på transportinfrastruktur? 

Annu i början av 1960-talet var styckegodshanteringen omfattande vid en station som Hultsfred 
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Tåg i tiondel 
Robert Sjöö 

En modellsamling utöver det vanliga 

Från utställningen Tåg i tiondel Foto Tom Sandstedt. 

Det är ingen nyhet att vår samling av lok- och 
vagnmodeller i skala 1: 10 är av mycket god 
kvalitet, men efter att ha umgåtts intensivt med 
den inför arbetet med utställning och katalog så 
har jag fyllts av en än större beundran och 
ödmjukhet inför den hantverksskicklighet och 
den noggrannhet som lett till ett så fantastiskt 
fint resultat. Mina, kanske något subjektiva, in
tryck bekräftas av dagens skickliga modell
byggare, Bengt Lindberg och Lennart Svensson, 
som delar med sig av sina erfarenheter av 
renovering av ett antal modeller i anslutning till 
denna inledning. 

Lika fantastisk som samlingen är egentligen 
huvudanledningen till varför de flesta modeller
na byggdes. De var helt enkelt skrytbyggen för 
mässor och utställningar runt om i världen. I 
Europa vid sekelskiftet 1900 så var ingenjörerna 
tidens hjältar och de tekniska framstegen lades 
fram som exempel på nationell ära och be-

römmelse. Industri- och slöjdutställningar var 
etablerade sedan mitten av 1800-talet och antalet 
accelererade en bit in på det nya seklet till årliga 
stora internationella mässor. En av dessa var 
Baltiska utställningen i Malmö 1914 (se Bernt 
Forsbergs artikel i SPÅR 1995). Statens Järn
vägar lät uppföra en stor utställning inomhus 
vars yta inte stod dagens järnvägsmuseum långt 
efter och till detta disponerade man 18 000 m2 

utomhus. Moderna fordon som ånglok av E-, F
och S-typ visades, liksom det nya elektriska P
loket samt ett antal person- och godsvagnar. Trots 
detta imponerande fordonsgalleri ville SJ visa 
upp mer av den rullande materiel man förfogade 
över, och Järnvägsstyrelsen beställde därför ett 
antal modeller i skala 1: 10 från den egna central
verkstaden i Örebro. Tre lok och tre vagnar hann 
bli färdiga i tid till utställningen, medan några 
färdigställdes nästföljande år. Kraven på model
lerna var att allt skulle finnas med och vara helt 
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Modellbyggarna vid Örebro huvudverkstad 1923. 
Bakom modellen av F-loket som skall levereras till 
Göteborgsutställningen står från vänster 
formannen Hugo Vilgot Blomqvist och 
instrumentmakarna Otto Larsson och Törnqvist. 
Foto TGO], Örebro. 
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skalriktigt samt dessutom fungerande om det 
fanns en funktion på originalet. Detta innebar att 
det lades ner 10-20 000 timmar på varje fordon. 

Timlönerna för en skicklig verkstadsarbetare 
låg vid den här tiden på runt en krona så arbets
tiden var inte avskräckande för vidare modell
produktion. I princip årligen fram till slutet av 
1920-talet kunde en färdig modell levereras ofta 
direkt till någon ny utställning i Köpenhamn, 
Paris, Köln, Geneve eller någon annanstans i 
Europa. Kulmen i modellbyggandet nåddes med 
det elektriska dubbelloket, typ 06, på vilket Öre
broverkstaden och elektrotekniska laboratoriet 
lade ned 58 000 arbetstimmar. Då konstruerades 
också den fungerande elektriska motorn helt 
enligt originalet. Eftersom modellerna förvarades 
på Järnvägsmuseum när de inte visades på ut-

Modellen av SJ-s forsta loktyp, i skala 1 :8, byggdes 
redan 1866 vid Södra stambanans 
maskinverkstad i Malmö for industriutställningen 
i Stockholm och utgör därmed samlingens 
forhistoria. Foto ur museets samlingar. 



ställningar så föddes iden om att också 
bygga modeller av äldre, historiska 
fordon. Först ut blev en modell av 
Förstlingen och därpå följde det första 
snälltågsloket av A-typ och de första 
vagnarna för första och tredje klass. 

Det sista modellbygget som SJ 
gjorde blev ångloket av Gb-typ. 
Beställningen lades redan 1928 men 
loket stod inte färdigt förrän 1943. En 
ekonomisk medvetenhet hade vaknat i 
början av 1930-talet och man började 
räkna på hur mycket det här 
modellbyggandet egentligen hade 
kostat. Antalet modeller i samlingen 
uppgick till ett 30-tal och man nöjde sig med att 
räkna ut hur många timmar som lagts på varje 
modell. I rapporten konstaterades att ingen ny 
modellbeställning låg, vilket fick generaldirektör 
Granholm att med stor stil och rödpenna lägga 
till "OCH SÅ FÅR EJ HELLER SKE!!" 

Vilka var de då som utförde dessa storverk 
under tjugotalet år? Det enda namn vi hade i våra 
egna arkiv var instrumentmakaren vid huvud
verkstaden i Örebro, Hugo Vilgot Blomqvist 
(1876-1939). Han hade anställts som telegraf
arbetare vid SJ vid 12+ års ålder 1889 och han 
kom att bli den som fick uppdraget att bygga 
Förstlingen. Det var så vi fann honom i arkivet. I 
Örebro finns ett antal glasplåtar bevarade och på 
en av dem återfanns tre personer runt F-loket 
som byggdes till Göteborgsutställningen 1923. 
Mannen längst till vänster kunde identifieras 
som Blomqvist. Det var också allt vi kände till 
när utställningskatalogen gavs ut. På museidagen 
2000 blev jag uppsökt av en man från Enskede, 
Lars-Göran Larsson, som kunde meddela att han 
kände till bilden mycket väl för den hängde på 
hans sommarstugedass. Mannen i mitten var 
hans farfar Otto Larsson (1885-1940) och till 
höger om honom står hans medarbetare som 
hette Törnqvist. Otto var ursprungligen vapen
smed och hans sonson kunde bekräfta, att 
Larssons och Törnqvists enda jobb på SJ var att 
med Blomqvist som förman bygga modeller och 
att det var denna trio som i stort sett skall ha 
byggt alla. Skall man fa timmarna att gå ihop så 

A-loket var den forsta modellen i skala 1: 10 som 
fardigställdes 1911 for Baltiska utställningen i 
Malmö tre år senare. Foto] an Carlsson. 

Vagnsinteriörerna ger onekligen ett intryck av 
äkthet. Golvmattan i andraklassvagnen, Bo3, 
byggd 1913, har forsetts med sedvanlig slityta. Foto 
Jan Carlsson. 
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f°ar man förutsätta att det låg en hel del annan tid, 
för till exempel lärlingar i varje modell. Varken 
Blomqvist eller Larsson fick uppleva Gb-lokets 
färdigställande då båda avled i förtid. 

Järnvägsmuseum önskade fortsätta modell
byggandet även efter Granholms beordrade 
stopp inom SJ. Utländska fabriker och Tekniska 
museet byggde ett par modeller, men en förut
sättning för nya beställningar var att kostnaderna 
kunde hållas till ett minimum. Mölndals yrkes
skola utgjorde en billig och utmärkt möjlighet 
och där byggdes tre modeller kring 1940. Under 
efterkrigsåren var utländska modellbyggare 
intressanta alternativ, och då är det på sin plats att 
erkänna ett fel som smugit sig in i katalogen. 
Museum fur Hamburgische Geschichte byggde 
en personvagn, typ Co6, åt museet för ersättning 
i form av plywood och inte metall. Historien blir 
ju inte sämre för det. Inför SJ :s 100 årsjubileum 
1956 lät fordonstillverkare, men också andra 
branschföretag, tillverka några vagnar hos AB 
Sverre i Göteborg, vilka överlämnades som gåva 
till det jubilerande statsverket. Andra skänkte 
medel öronmärkta för ett modellbygge. 1968 
tillverkades de sista, något förenklade modell
fordonen för Järnvägsmuseum med hjälp av 
medel från den hastigt avlidne museichefen Kurt 
Högmans minnesfond. Samlingen bestod efter 
detta av 5 5 modeller. 

Det är endast i Tyskland och Ungern man har 
storskaliga modeller i samma klass och till och 
med i större omfattning. Det var bara stats
förvaltade järnvägar som kunde unna sig denna 
lyx att bygga upp sådana samlingar. Det som en 
gång började med stolthet och lite f°afänga har 
under alla omständigheter förvandlats till ett 
omistligt kulturarv. Det kändes därför angeläget 
för oss på museet att tillgängliggöra samlingen 
för allmänhet och intresserade i största möjliga 
mån. Många modeller har funnits utspridda i 
utställningen medan ett flertal varit utlånade och 
många har stått i magasin. Genom att ta hem 
utlån och samla flertalet modeller i den femte 
utställningshallen i nya montrar kunde vi 
erbjuda mångfald och samtidigt återskapa en del 
av stämningen från Baltiska utställningen. För 
den genuint fordonsintresserade finns möjlig-
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heten att studera olika typer och framför allt 
originalkonstruktioner. Ena långsidan på de 
flesta personvagnar visade sig vara möjlig att ta av, 
vilket inte verkar ha gjorts inom överskådlig tid. 
Genom att visa dem utan ena sidan förvandlas de 
till rena dockskåpen, något som andra kategorier 
av våra besökare givetvis uppskattar. Detalje
ringsgraden är givetvis lika anmärkningsvärd i 
vagnarna som i loken: skalenligt vävda tyger, 
fungerande gångjärn och fjädringar. Allt finns 
där. Något som är ovärderlig kunskap om en 
generation vagnar, byggda mellan 1891 och 
1925, från vilken väldigt f°a, och i förekommande 
fall kraftigt ombyggda, finns bevarade. 

Det räckte inte bara med en utställning för att 
lyfta fram denna samling när den nu åter skulle 
fram i ljuset. Det måste också tas fram en rätt
visande utställningskatalog. Fotografen Jan 
Carlsson har tagit nya färgbilder på de allra flesta 
av modellerna, i profil och från olika vinklar och 
även interiörer i möjligaste mån. Katalogen 
fungerar också som en liten fordonshistorik, då 
nästan varje modell presenteras på en eller två 
sidor med faktaruta och text. Den kostar 80 
kronor och kan beställas från museet med tillägg 
för portokostnad. 

Hantering under transporter och utställningar 
har tillsammans med tidens tand inneburit att 
många modeller dragits med en del skavanker. 
Inför utställningen passade vi därför på att både 
rengöra och renovera ett större antal, liksom 
belysning i förekommande fall återinsattes. Till 
vår hjälp hade vi de yrkesverksamma modell
byggarna Bengt Lindberg och Lennart Svensson 
samt inte minst vår frivillige allt i allo, Bertil 
Pettersson, som också är kunnig i den mindre 
skalan. Bengt och Lennart är de som trängt 
djupast in i modellernas inre och de delar därför 
med sig av sina erfarenheter från denna märkliga 
samling. 

Motstående sida: 
Tåg i tiondel har varit ett lagarbete. Gruppen 
bakom utställning och katalog: Göran jäderholm, 
Bertil Pettersson, Bengt Lindberg, Robert Sjöö, Jan 
Carlsson, Lennart Svensson, Gunilla Lundberg och 
Rolf Jansson. Foto Anders Larsson. 



Bengt Lindberg 

En modellbyggares drömjobb 

Jag fick förfrågan om jag var villig att göra en 
översyn och renovering av de modeller som var 
tänkta att ingå i den kommande utställningen 
Tåg i tiondel. Vilken utmaning som modell
byggare, att fa en inblick i hur man byggde 
modeller för nästan ett helt sekel sedan! 

Modellerna är byggda i första halvan av 1900-
talet, så det har uppkommit en del skador på 
dem, framförallt på de delar som är utskjutande 
från vagnskorgarna, som fotsteg och buffertar. I 
loken och vagnarna finns det en inbyggd 
belysning som vi ville fa fungerande. Detta 
medförde att man måste öppna vagnarna på 
något sätt. På Tekniska museet i Stockholm där 
vagnarna varit utställda, har man försökt att 
komma på hur man öppnar, för att fa belys-

ningen att fungera, men har inte lyckats ta sig in i 
vagnarna. Här ställdes vi inför ett problem. Vi 
antog att det fanns någon form av låsanordning. 

Vi började med vagn Ao2b nr 2420. Som de 
flesta av personvagnarna är den byggd på SJ :s 
egen huvudverkstad i Örebro och av samma 
modellbyggare. Så konstruktionen av modeller
na borde vara lika på alla som de har byggt, det 
underlättar renoveringen med de resterande 
modellerna. Efter att med extra belysning och 
speglar ha undersökt modellerna efter någon 
form av låsanordning, diskuterades det hur vi 
skulle gå vidare för att finna en lösning på 
problemet. Det enda vi inte hade kunnat 
undersöka var undersidan. Vad händer om vi 
vänder på vagnen? Hur mycket är det som sitter 
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fast, kommer alle att vara löst och fara runt? Men 
eftersom det inte var någon oreda i vagnarna efter 
så många år, bedömde vi att det mesta var fast 
monterat. 

En stor skumgummidyna letades fram för att 
användas som stöd. Vi ställde vagnen på ena 
kanten och vek sedan dynan runt modellen för 
att slippa att lyfta den och fa problem med 
eventuellt löst underrede och boggier. Det var 
alldeles tyst bland de deltagande när vi rullade 
den runt. Inget hördes från den upp och ner
vända vagnen som tydde på att det var något löst 
som for runt inuti den. 

Med vagnen på rygg var det dags att under
söka den även på undersidan. Man blir mer och 
mer häpen över den noggrannhet som modeller
na är byggda med, man har tillverkat allt som är 
under en vagn. Boggierna är uppbyggda som före
bilden, vartenda stag, led, mutter med låsande 
sprint är med. När man vevar på handbroms
veven går bromsbackarna mot hjulen och broms
ar. Underredet med alla balkar, tvärstag, rör, rör
anslutningar och fungerande kranar finns med. 

Hela ramverket med boggier lyftes av korgen 
för att vi lättare skulle kunna undersöka under
sidan efter låsningsanordningar. Efter den ena 
sidan såg vi nu tre små rektangulära bleck med en 
vinklad mässingplåt. Efter samma sida syntes en 
smal springa mot golvet av vagnen. Den vinklade 
mässingplåten försökte vi lyfta lite på för att se 
om den hade något med låsningen att göra. Det 
ena av de tre fästblecken gick det bra att dra upp 
med fingrarna, men de andra satt fast. Vid försök 
med en skruvmejsel som vi försiktigt vickade lite 
med började de dock att släppa sitt grepp. När 
alla fästblecken var uppdragna lossnade sidan lite 
motsträvigt, den hade förmodligen inte varit 
öppnad på många år. 

Den syn jag möttes av när sidan öppnades var 
underbar. Alla detaljer som man inte kan se när 
modellen är hel kom nu fram. På den avtagna 
vagnssidan finns alla detaljer med, såsom ask
koppar, gardiner och läderstroppen till de öpp
ningsbara fönstren. Vilstolarna efter sidan går att 
fälla ner, och när man släpper taget om sitsen så 
far den upp igen, precis som på originalet. 
Dörrarna till kupeerna är öppningsbara skjut-
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dörrar, fönsterglaset är fasettslipat, de små plats
bokningsskyltar som sitter mellan kupedörrarna 
går att skjuta åt sidan för att markera vilka platser 
som är upptagna. 

På dessa kontinentvagnar finns det en dörr 
mellan kupeerna. Det lilla handtaget på dörren 
går att vrida om och dörrarna går upp. 

Detaljeringen på tygerna är fantastisk, de är 
vävda i rätt mönster och i skala. Träarbetena med 
profilfrästa lister, speglar och paneler är gjorda 
med en känsla av exakthet. Dörrarna i korridoren 
är upphängda på gångjärn som fungerar åt båda 
hållen. 

De modeller som byggdes på SJ huvudverk
stad i Örebro håller en mycket hög standard. 
Renoveringen inskränkte sig till fastsättning av 
lösa detaljer på utsidan av vagnarna, damm
sugning invändigt och tvättning av fönster. På 
sovvagn Ao 1 nr 1717 var toalettfönstret intryckt. 
När jag tittade in genom fönstergluggen såg jag 
detaljeringen, tvättställ och toalettstolen med 
den blå dekormålningen och det gulnade toalett
papperet som har suttit på sin hållare sedan 
modellen byggdes 1911. Den elektriska belys
ningen i vagnarna är i förhållandevis gott skick, 
alla lampor och vissa lamphållare har bytts ut. 
Det elektriska kopplingsschemat är olika för varje 
vagn, i en del är det både serie- och parallell
kopplad belysning. 

Restaurangvagnen ABo3a nr 2769 var i sämre 
skick än väntat. Buffertar, fotsteg, lejdare och 
handräcken var lösa eller saknades, och även en 
gaveldörr hängde löst. Allt detta åtgärdades. 
Taket var repigt och buckligt och behövde 
renoveras, så det beslutades att ta upp en öppning 
över köket så även den delen av vagnen kan 
beskådas. 

Till sist tar vi en titt på lokaltrafikvagnen Co6 
nr 4075, en modell som byggdes i Tyskland strax 
efter kriget. Det var stor materialbrist vid den 
tiden i de krigshärjade länderna, så man fick ta 
det man hade tillgång till. Vagnen är helt byggd i 
trä förutom hjul, handräckshållare och en del 
små detaljer. Den ena av boggierna saknade en 
fjäder och fjäderfästena så detta nytillverkades i 
samma material som tidigare, alltså trä. För 
övrigt var vagnen i gott skick. 



Besöker ni Sveriges Järnvägsmuseum 
så ta en extra noggrann titt på de utställda 
modellerna av loken och vagnarna. De är 
unika med sin detaljrikedom. 

Bertil Pettersson och 
Bengt Lindberg under 
arbete med att 
återställa belysningen 
i S-loket. Foto Tom 
Sandstedt. 
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Lennart Svensson 

Kd-loket och snöslungan A 3 

1: 10-modellen av Kd 701 var utlånad till 
Göteborg C som deposition, daterad 4 mars 
1983. Hur detta avtal följdes enligt Järnvägs
museums anvisningar kan man undra, för 
modellen var med i en fyllefest och tog snabbaste 
vägen ner till golvet med dunder och brak. Resan 
skedde inte på hjulen utan modellen landade 
upp och ner eller på huvudet eller taket eller vad 
man nu säger om ett ånglok som kraschlandar. 
Vad som mötte golvet var i huvudsak fyra 
punkter: skorsten, ångdom, tak och tendervägg. 
Oj vad det måste ha låtit med den vikten och alla 
lösa delar! Den ansvarige på Pullman Bar & Grill, 
Centralens Restaurang, var alltid oanträffbar 
både per brev eller telefon för att informeras om 
vad kostnaden beräknades bli. Så där stod 
Sveriges Järnvägsmuseum med en Kd-modell i 
Vislandautförande. 

Jag åkte ner till Göteborg den 20 mars 1994 
för att samla ihop modellen, som då stod på 
golvet under en trapp tillsammans med en massa 

76 

tomglas och skräp, och transporterade hem den 
till spår 17 på Järnvägsmuseet där blev den 
stående tills reparation beslöts 1999. Ni ser på 
bilderna hur den såg ut när den kom upp till 
Gävle. Var börjar man? 

Jag valde att börja med tendern, som påminde 
om en havererad ostsuffle efter en brakfest. Den 
tillknölade framväggen återbockades med hjälp 
av trämellanlägg, tving, hammare och en stor 
polygriptång så den återfick sin ursprungsform. 
Det fick tas i långsamt, klämmas, knackas för att 
inte fa några nya veck och dragningar i material
et. Mitt i bocken satt ett av de runda fönstren 
med sarg och mycket små frästa M I -gängade 
hakar som hade ändrat form. I mitten fanns det 
en dubbellucka med fyra gångjärn. Här blev det 
nytillverkning, och som kronan på verket var 
väggens insida mot lokhytten konstådrad. 

På samma arbetssätt blev den krokiga och 
böjda kandisten på tendern behandlad. Till
sågade träbitar för tvingar, hammare och mot-



håll, därefter mjuklödning så även den återfick 
sin form. Nu lockade det ovala sotskåpet med 
tillhörande frontlucka. Det är inte fråga om 0,5 
mm mässingplåt, utan skorsten och gnistf'angare 
är svarvade i tjockt stål och sotskåpet gjort av 
kraftig stålplåt. 

Frontringen mot luckan är svarvad i spröd 
mässing eller brons, och även den hade fatt sig en 
dubbelbockning med vridning. Här ville inte 
materialet återgå som jag ville, men för det ovala 
sotskåpet gick det bättre. För att trycka upp den 
ovala formen tillverkade jag en skruvbar dom
kraft som stoppades i sotskåpet och ställdes på en 
formsågad träbit efter bottenformen/ radien. 
Sedan började en långsam vrida, skruva och 
trycka -process. Domkraften stod stadigt i botten 
och gnistf'angaren var stumm så sotskåpet änd
rade långsamt form mot runt med tryck uppåt 
och ett hjälptryck med en tving horisontellt 
utifrån. Vrida lite inne, lite ute. Hela tiden måste 
jag vara observant så att det inte släppte någon 
annan stans. Domkraften står kvar i sotskåpet 
med tryck, den vågade jag inte plocka bort. 

Ångdomen var även den en landningspunkt. 
Högst upp sitter eller satt armaturer som snabbt 

försvann. Det blev nytillverkning. På domens 
topp sitter en kalott som är skruvad med en 
mängd spårskruv M 1,4 mm. Den ville jag lossa 
för att vända upp och ned och knacka ut 
bucklan, men det ville inte skruvarna. Skruv
dimensionen har jag men huvudet finns inte, och 
går då tredje skruven av. Borra alla och byta 
skruvtyp eller? Men då kom jag på att det med ett 
ännu ej uppfunnet verktyg, i princip ett ko
fotsliknande kläm/lyftverktyg, gick att fa upp 
bucklan till acceptabel form! 

Nu återstod bara den skadan som vid första 
påseende många skulle kalla lätt, taket. Här kom 
det faktum att material som knäcks inte blir sig 
likt. När en form blir bra så blir en annan fel åt 
något annat håll, och så kan det fortgå. En stor 
tur var att de handmålade riksvapnen på tender
sidorna hade klarat sig och även det mesta av 
snobblinjerna. 

Utöver detta var det en mängd småsaker som 
fick rättas till. Lokmodellen blev inte som ny
tillverkad men med rimlig kostnad och tid blev 
den ganska bra i alla fall. 
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Snöslungan A3 
Efter en allmän genomgång av elmotor och drift 
utförd av Bertil Pettersson skulle modellen stå på 
och i någonting. Den gamla originalmontern 
fanns kvar trots att den tidigare var märkt att 
skrotas och kastas. Den som spar den har! 
Montern var byggd i T-form, tillverkad i kraftig 
vinkelmässing och tjockt glas samt med en 
bastant bottenplatta och mycket tung. Efter 
många år på Nynäs och tidigare förråd var den 
smutsig, ärgad och allmänt sjabbig. 

Nu började ett arbete med skrapa, stålull och 
en massa puts och polermedel så att montern 
kom slutligen fram. Montern måste stå på 
någonting! Ett podium blev det beslutat om och 
jag började mäta och skissa på ett sommaren 
2000. Det inhandlades närmare trettio meter 
45x70 mm råplan som börjades kapas, hel, och 
halvtappas, och efter ett par dagar stod där ett 
limmat fackverk klart utan en enda spik. Sånt här 
gillar jag! Därpå kläddes fackverket med 10 mm 
spånskiva, som dock är småspikad och limmad. 
En lucka tillverkades för att komma in under. 

När allt var klart i UGJ-stallet blev det 
transport till museistallet och ilyftning av snö
slungan. Här börjar snöhindren att hopa sig. 
Redan från modellens tillverkning 1928 har det 
varit problem med "snön" i modellmontern. 
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Den snö som fanns kvar var hålslag eller konfetti 
med dimension 1-5 mm så jag skaffade hålslag 
från Esselte. Vi kunde fa hur mycket som helst 
bara vi betalade frakten. Konfettin kom och snö
slungan sprutade ur sig snö mycket naturtroget, 
men det fanns ett litet problem. 

Problemet hade funnits hela tiden av brev
växling att döma, och enligt de som minns 
modellen från Torsgatan i Stockholm så kom det 
inte mycket snö där heller. Det syns tydliga spår 
av i botten på montern hål och kanaler efter 
otaliga försök att fa tillbaka konfettin till 
snöintaget. Jag har provat med skakbord, olika 
skruvar, kompressor, bakvänd dammsugare och 
brantare skärning. 

Nu återstod att testa ett annat material, 
cellplastkulor 3 mm, samma sort som finns i 
sittpåsar. Jag kontaktade några säljställen i Stock
holm. Den första förstod nog inte vad jag skulle 
använda det till, den andre blev tyst en stund 
efter att jag hade beskrivit det hela. Sedan sade 
han att det kan aldrig gå för plastkulorna 
kommer att bli mycket aggressiva och fastna 
överallt. Men jag beställde i alla fall minsta volym 
250 liter; frakten kostade mer än kulorna som 
väger nästan ingenting. När speditören kom ner 
på verkstaden och höll en säck med 250 liter som 
om det vore knappt en liter mjölk suckade han 

och sa: Ibland kommer man med en 
inslagen meterlång brädbit som väger 
femtio kilo (200 stansstål), suck. 

Nu blev det dax att suga ur (och 
spara) konfettin i halva säcken och det 
fungerar ganska bra, men efter en tid då 
börjar cellplastkulorna bli aggresiva. När 
snön/kulorna har kommit ur snö
slungan och är på väg tillbaka, fungerar 
det bra, men en del svänger av bakåt i 
montern på snöslungans vänstra sida, 
svävar långt bak och bygger upp en snö
hög på fel ställe. Fastnar på monterglas 
och modellens vänstersida. Där är vi nu. 

Snöslungan, SJ A 3, levererades .från 
ASEA 1924. Fyra år senare var modellen 
fardigbyggd vid S]'s huvudverkstad i 
Örebro. Foto j an Carlsson. 



Gunnar Sandin 

Nordens cowboys. 
Skönlitterära svenska rallarskildringar 

Transport av decauvillemateriel över myr. Ett exempel på det råslit som rallarna utsattes for. Inte alla bär 
den slokhatt som myten och litteraturen har gjort till ett sign,um for järnvägsbyggarna. 

Tyvärr minns jag inte vem det var som karaktäri
serade rallarna som Nordens (eller om det var 
Sveriges?) cowboys. Jämförelsen är i alla fall 
träffande. Det handlar om en manlig arbets
kultur med starka inslag av både individualitet 
och solidaritet, om hårt arbete i det fria, om 
umbäranden i vildmarken, om stadsresors fres
tande kvinnor och alkohol, om nävrätt. Och, för 
att lekfullt tala jargong, om mötet med den 
Andre, om än inte lika våldsladdat i samernas och 
finnarnas fall som i indianernas och mexikan
ernas. 

Gränsen är inte knivskarp mellan de skön
litterära skildringarna och de nedskrivna eller 
upptecknade rallarbiografier som de förra ofta 
har hämtat stoff ur. I det här sammanhanget 
betyder "rallare" järnvägsbyggare, men de 
klassiska rallarna tillhörde den vidare kategorin 

anläggningsarbetare och växlade i praktiken ofta 
mellan banbygge, vägbygge, dammbygge och 
annat. Åke Runnquist använder beteckningen 
för alla verksamheterna, och vi har som bekant 
uttrycket "vattenrallare". Och med "svensk'' 
menas här svensk miljö, vilket diskvalificerar 
Carl-Henrik Wijkmarks fantastiska roman 
Dressinen som börjar på ett järnvägsbygge i 
Kongo. 

Rallarvisorna, vare sig de "äkta'' eller "litterära'' 
(av Albert Engström och andra) ska inte 
behandlas här. Men de interfolierar och ger 
stämning åt många av prosaberättelserna, och de 
utnyttjas i flera fall som vinjetter. 

Det började (nästan) med Riksgränsbanan 
De första rallarskildringarna hänfördes av 
samtiden till en särskild kategori, "Norrlands-
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Inga romaner eller noveller handlar om de många skånska järnvägsbyggena. Inte ens agitatorn och 
foifattaren Fabian Månsson använde miljön litterärt, trots att han arbetade som rallare på Malmö
Kontinentens järnväg och skrev tidningsreportage däri.från i Malmö-Tidningen. Fotot är från korsningen 
MKont]/M}J. Sv]vm. 

litteraturen''. Det har byggts svenska järnvägar 
sedan 1840-talet, men det var först under 1900-
talets första decennium och med Riksgräns
banebygget (1898-1903) som rallarromaner och 
-noveller börjar uppträda. 

Mats Eklöf skisserar i sin avhandling Norr
landslitteraturens rötter och uttryck. En inspira
tion var den amerikanska nybyggar- och vild
markslitteraturen med en företrädare som Jack 
London, vars böcker gick ut i stora svenska 
upplagor. Vildmarksromantik blandades med 
nationell pionjäranda. De stora norrbottniska 
järnmalmsgruvorna med tillhörande malmbana 
var denna pionjärandas påtagligaste manifesta
tion. Skånes många järnvägsbyggen har däremot 
inte lockat någon skönlitterär skildrare. Fabian 
Månsson arbetade visserligen som rallare på 
Malmö-Kontinenten men det avsatte bara tid
ningsreportage, inte romaner eller noveller. 
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Som den första rallarnovellen kan kanske 
betecknas August Törnbloms (signaturen Elf 
Norrbo) novell "4711. En idyll i 'Fläsklådan'" i 
hans debutsamling med det genretypiska namnet 
I norrsken och sol från 1908. En olycklig rallare 
berusar sej på Eau de Cologne sedan denna och 
han själv försmåtts av barackens vidlyftiga kocka. 
Året därpå återkom Norrbo utförligare till motiv
kretsen i samlingen Rallare och litet till. "Litet till" 
syftar på fem berättelser ur annan miljö, men lika 
många ägnas just åt rallarna. Boken har ( av 
Runnquist) kategoriserats som "indignations
litteratur", och för det finns det visst fog. I den 
primitiva sjukbaracken dör rallaren Måsse sedan 
den okunniga sköterskan behandlat hans lung
inflammation med liniment (novellen "Inter
neras"). Kuskpojkarna far frysa och i ett fall för
frysa ute i iskylan medan ingenjörerna svirar 
("Pälsar och mollskinnsrockar"). I två andra be-



Ral/,arkoja med kocka på 
banbygget Gällivare
Porjus 1910--12 - al/,a 
övriga foton i artikeln är 
tagna där och tillhör 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

rättelser står brännvinet i centrum. Rusiga rallare 
håller för hög fart med trallan på väg till ett 
brobygge och dör i forsen ("En nykterhets
predikan"), medan den svikna lappkvinnan an
ger sin före detta fästman som smugglat sprit från 
Rombaksbotn till X-pakte ("Liter-jakt"). Även i 
"Tippen går!" hamnar rallare i det våta men fiskas 
upp denna gång. 

Norrbo tål att läsas än idag, också för sitt 
expressiva språk med många ljudhärmningar. Jag 
har inte full överblick av hans omfattande pro
duktion men han har skrivit åtminstone en 
rallarnovell till, "Första loket" ur samlingen 
Brännvin från 1912. 

Fredrik Aarnseths noveller i samlingen 
Ral/,arliv ( 1911) är svagare och delvis poänglösa 
men även han driver nykterhetsfrågan med 
patos. Som i inledningsnovellen "Röda Lasse": 

Men då langaren kommer, då är det slut med allt. 

Och med kallt mod börjar detta odjur sitt 

förstörelsevärk. Vad gör det langaren att arbetarne 

genom supning förlorar den dyrbara arbetstiden? Vad 

gör det honom, att de förlorar sina surt förvärvade 

pengar? 

En sådan langare krossar Röda Lasses ben, 
varefter denne f°ar ordna sin knappa försörjning 
med att linka fram mellan anläggen och sälja 
rallarvisor, en inte ovanlig figur i rallarskild
nngarna. 

Didrings dialektik 
År 1914 publicerade Ernst Didring reportage
romanen Männen, som gjorde det, hans genom
brottsbok. Det var den första delen i trilogin 
Malm, vars andra del främst utspelar sej i 
malmfälten medan den tredje, mera löst till
fogade, tilldrar sej bland börsspekulanter i Stock
holm, "männen som fingo det". En förstudie till 
en av episoderna var "En berättelse från Lapp
land", publicerad 1908 i järnvägsmännens 
jultidning Dopparedagen. "Malm I" blev en 
framgång bland kritiker och läsare, vilket bidrog 
till att Didring kunde sluta sin anställning som 
tjänsteman i Järnvägsstyrelsen och helt börja leva 
på sin penna. 

Den första rallarromanen, ja, men det handlar 
om ett slags episodroman som i formen inte står 
så långt från novellsamlingen. Detta var bland 
annat Jack Londons berättarteknik, och Didring 
själv uppger att han som stoff utgått från en 
mängd historier som han fatt sej till livs av en 
rallarveteran. Ett annat tidtypiskt drag som också 
det finns hos London är antropomorfismen, det 
vill säga att naturen besjälas och far formulera 
tankar om de människor som stör vildmarken 
med den nya verksamheten. 

Av Mats Eklöfs studie om Didrings Malm
serie framgår inte om denne hade tjänstgjort vid 
Malmbanan, men hur som helst var han en god 
kännare av Norrbotten. Förutom uppteckningar 
kunde han stödja sej på den omfattande teknisk-
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ekonomiska beskrivning av bygget som utgavs 
1903. Och banbyggnadsarbeten hade han möj
lighet att studera på andra håll i landet. Men 
beskrivningen av myggorna kunde knappast ha 
gjorts utan erfarenheter från platsen: 

Med värmen levde myggplågan upp i hela sin fasa. 

Alla människors humör försämrades av de stickande 

odjuren. Rallarnas myggflor blevo blodprickiga på en 

dag av de tusentals mygg, som daskades ihjäl mot 

ansiktet. På sömn var icke att tänka. Det var ett enda 

stickande, kliande och svärjande inne i barackerna 

nätterna igenom, och när rallarna tumlade ut om 

morgnarna med sömnlusten ännu hängande i 

ögonlocken var det bäst att hålla sig undan för dem. 

Sammanhållande "huvudperson'' i Männen, som 
gjorde det är alltså själva Riksgränsbanan. Boken 
börjar med några ingenjörers rekognoscering på 
Kirunavaara och slutar med den högtidliga 
invigningen. "Männen'' är både ingenjörer och 
rallare (kvinnorna skildras nästan bara i sin 
relation till männen). Ett grundtema är kampen 
mot vildmarken, som visserligen besegras av 
kollektivet men utkräver många individuella 
offer: "Om man ser till det episka stoffet i de 
femton kapitlen i Malm I, kan man knappast 
undgå att lägga märke till att Didring i anmärk
ningsvärt stor utsträckning skildrar ett händelse
förlopp som leder till nederlag, undergång, bråd 
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Kojans inre. Kockan hade 
/,ämpligt nog en egen 
säng, som i gengäld nog 
kunde vara kal/,are än 
gemensamhetsbädden. Att 
kockorna står for en stor 
del av dramatiken i 
ral/,arskildringarna säger 
sej självt. 

död", skriver Eklöf, och exemplifierar med för
frysning, överkörning, tyfusepidemi, självmord, 
vådaskott, passionsdrama. Vi såg något liknande 
hos Elf Norrbo och inslagen återkommer (till
sammans med sprängolyckor) i en mycket stor 
del av rallarlitteraturen. Det är ofrånkomligt att 
författare använder sej av sådana dramatiska 
höjdpunkter, men det fanns naturligtvis en 
materiell bakgrund i järnvägsbyggarnas arbets
förhållanden. 

Didring blev som sagt flitigt läst. Inte minst av 
rallarna själva, verkar det, och i en dialektisk 
process influerades deras egna minnen av 
Didrings framställning. Men han har också haft 
ett märkbart inflytande på flera senare rallar
skildrare. 

Småland-Norrland och retur 
Fattig torparpojke från Småland blir illa be
handlad av storbonde men ansluter sej till rallar
lag som om våren drar norrut till norrländska 
järnvägsbyggen. Den första kontakten med 
arbetstakten chockar honom men han lär sej 
snabbt att hänga med. Under en fest i baracken 
blir han tråkad av någon, men genom några 
rejäla knytnävsslag vinner han både antago
nistens och kamraternas respekt. Bravaden upp
repas på en av traktens dansbanor och vinsten 
blir denna gång en av byns flickor. Han avancerar 
till lagbas och blir uppskattad för sitt hårda men 



rättvisa regemente. Med ett antal sparade tusen
lappar återvänder han till hembygden, tryggar de 
gamla föräldrarnas ålderdom och etablerar sej 
som bonde och allmänt betrodd man. 

Så skulle en arketypisk historia kunna syn
tetiseras ur J .A. Göths berättelser i samlingen 
Rallare (1932). Liksom det talades om Norr
landslitteratur i Ernst Didrings fall, fanns det 
recensenter som använde genrebeteckningen 
Smålandshistorier när det gällde Göth. Han 
utgav en lång rad böcker med liknande motiv 
och grundton fast det då inte handlade om 
järnvägsbygge. 

Men liknande berättelser kan också vaskas 
fram ur Mats Rehnbergs etnografiska antologi 
Rallarminnen (1949). En betydande del av den 
svenska rallarkåren var rekryterad från Småland. 
Eller för att tala med en veteranen "Ryssen" i 
Göths inledningsnovell: 

Är det småsaker, att de flesta av Sveriges och en stor 

del av Amerikas järnvägar är byggda av smålänningar? 

Inte för att vi är bättre än annat folk. Nä si saken är 

den, att det var fattigt i Småland på den tiden. Där var 

för mycket folk och inga förtjänster, och de bästa 

pojkarna fick ge sig ut för att kunna leva. Det var i 

regel sådana som inte var rädda av sig, varken för 

arbete eller slagsmål. De kom ut och fick sig en viss 

sorts hyfsning, som rallarlagen framtvingade. 

Det skymtar också några småländska järn-

Baracker var trots allt 
vanligare än kojor vid det 
tidiga 1900-talets 
järnvägsbyggen. Här 
marketenteri och 
rallarbostäder vid 
Hippasruova. 

vägsbyggen hos Göth, men slagsmålen beskrivs 
oftast med större omsorg än arbetet. Ändå hade 
Göth prövat på rallarlivet en smula på 1890-
talet, och den övertygande skildringen i be
rättelsen "Gropa-Kalle" tyder på att han hade 
varit med om grusning. Annars tycks han ha fatt 
mycket av sitt stoff genom intervjuer med rallare, 
och trots romantiseringen präglas berättelserna 
av autenticitet. 

Rallarmotivet i mästarhänder 
Visst kan man uppleva Göths och andras be
rättelser som något valhänta, men alla kan ju inte 
skriva som en blivande Nobelpristagare i littera
tur. Som Eyvind Johnson i hans rallarnovell "Svår 
stund" från 19 34. 

Också Fridlöv vänder åter till Småland efter 
decennier på norrländska banbyggen. 

Det är nog så att jag talt ve handlarns jänta, 

Klementina, och hon har nu väntat i snart tjuge år. 

Det är en rejäl jänta på förci, och när hennes gubbe 

dör är väl boden, med alle som däri är, hennes. Men 

gubben vill ha nåt finare än en rallare till måg, fast 

Klementina har sagt: att blir det inte Fridlöv, som kan 

sjonga och är så glad och trevlig, då blir det ingen, ve 

min själ och pina. Det har hon sagt. Hon skriver 

ibland och jag har svarat att vi tar väl vänta några år 

till. Kanske gubben dör. Kanske jag får ihop en 

ordentlig slant, fast man vet ju aldrig med såna ackord 

laget tar nu. Men om du ser till henne så säj så här: att 
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Fridlöv han kommer nog nerdansande den dag, han 

sköter sej och super inte. 

Detta hade sagts till den yngre arbetskamraten 
Kalle Strand, som for till Småland i förväg. Men 
Kalle hade inte bara sökt upp Klementina, han 
hade lagt beslag på henne och affären och fortsatt 
det sociala avancemanget. Vilket Fridlöv fått veta 
redan på nedresan och fått honom att stanna till i 
Stockholm och supa upp tjugo års bespa-ringar 
som kanske ändå inte var så stora. Sedan hade 
han ändå fullföljt resan för att säga de båda 
trolösa ett sanningens ord, men i sanningens 
stund domnar armarna och pistolen blir liggande 
i fickan. 

Så Fridlöv fattar sitt beslut och går åt den 
nattliga skogen med ett sockertoppssnöre i 
fickan. Men det sista steget är svårt att ta och i 
den inre monologen rullas historien upp. Och 
sveket tuggas: hur kunde Kalle, som ändå hade 
räddats till livet av Fridlöv när han låg under en 
decauvillevagn? Och hur kunde han smila sej 
före Fridlöv och bli lagbas? 

Fridlövs nederlag är stort. Till rallarlivet kan 
han knappast återvända, och förresten tycks en 
ny och annan tid vara på väg. Den smalspåriga 
Smålandsbanan har fått ett Agaljus som blinkar 
irriterande. De sista tobaksmulorna är upprökta 
trots att storvästens fickor genomsöks noga. Men 
livhanken är seg och på den suveräna novellens 
sista rad lever Fridlöv ännu. 

Brobyggare 
I Spår 2000 berättade Bengt Spade om de tre 
generationerna broar över Öre älv på Stambanan 
genom övre Norrland. Den mest bemärkta var 
den mellersta, på sin tid med världens längsta 
spann i armerad betong. Det gjordes en särskild 
skrift om den efteråt. Brons tillkomst är också 
ämnet för Sune Jonssons roman Brobyggarna 
(1969). 

Begreppet dokumentärroman är på sin plats, 
även om det är en dokumentation långt i efter
hand. Sune Jonsson har ju som fotograf fört 
dokumentationen till poesins höjder. Jämförel
sen med Ernst Didring ger sej osökt. Hos båda är 
själva projektet, bygget, grundtema. Hos båda 
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växlar perspektivet mellan arbetare, arbetsled
ning och omgivning - samer hos Didring, 
traktens lantbrukare hos Jonsson. Båda använder 
sej av övernaturliga inslag i kombination med det 
sakligt dokumentära. Men det senare inslaget är 
ännu starkare i berättelsen om bron över Öre älv 
genom de insprängda samtida tidningsnotiserna 
och de utförliga citaten ur arkiverade arbets
rapporter. 

Båda är uppenbara hyllingar till "männen som 
gjorde det", men Jonsson är ännu mera mån om 
att rädda dem ur den glömska som åberopas 
genom mottot från berlinaren Kurt T ucholsky: 
"Keena wandert schneller wie die dooten", inga 
färdas snabbare än de döda. Han stannar upp 
deras färd ett ögonblick genom att avslutningsvis 
spåra och förteckna de ännu kvarlevande bro
byggarna, och de döda, inklusive deras döds
orsaker. Och medan stockholmaren Didring 
skrev om en för honom exotisk landsända, 
handlar det i Jonssons fall om den egna hem
bygden, dess minnen och dess dialekt: 

Och dom tog och släpa opp mej på slänten. Och det 

där var ju i snösmältningen jag sa. Snön hadd ju börja 

tina och däri slänten hadd he ju strömma ner som en 

jordvälling. Det var-n Elof Lindberg och Adolf 

Molin. Och dom hadd tage mej unner var sin arm 

och släpa mej genom jordgröten där. Men då skull jag 

liksom ha vakna opp och sagt: "Henna vill jag ligg, för 

henna är-e mjukt." Men ser du: dom rådd väl med att 

övertala mej. Och jag hadd ju ingen minsta reda på 

nånting. Alltihopen var som i en dröm. 

Ett rallarliv summeras 
Johnson och Jonsson i all ära: min favorit bland 
de skönlitterära rallarskildringarna är Walter 
Dicksons Storbasens saga (1951). Den är första 
delen i en trilogi men det kan vi bortse från här. 
Och det ska genast erkännas att favoritpositionen 
beror på behandlingen av gamla frågor som 
människors kärlek och skuld och nåd, inte på 
några rallarinteriörer. 

Men nog har bokens huvudperson och 
huvudberättare Per varit rallare, sprängarbas 
närmare bestämt. Huvudberättare: döda hustrun 
Kajsa har också sitt att relatera. Nu ligger han i 



Svagdricksbryggeri vid Siäkajoki. En vällovlig service fån statens sida, men man forstår av den tröstlösa 
yttre miljön att det även kunde behövas andra drycker. 

slutet av 1930-talet och ska dö och gör bokslut 
med sitt liv inför en lyssnande sonson. Mycket är 
svårt eller åtminstone komplicerat att minnas, 
saker som sades fel eller gjordes fel, eller 
älsklingssonens död i difteri. Drömmarna om en 
ny samhällsordning slocknade. Men några 
minnen av Kajsa skimrar, och kamraten Höken 
räddades till livet i sista stund efter snöraset i 
skärningen. 

Ett långt arbetsliv brukade föra rallarna vida 
omkring men här anges bara två trakter: utanför 
Hudiksvall ( vilket torde innebära breddningen 
av banan till Ljusdal) och stambanan i trakten av 
J örn. Slagsmål skildras och fylleri, men också 
arbete och arbetsglädje. Därtill en ceremoni som 
av allt att döma var vanlig: 

Frampå eftermiddan kom då fotografen och det blev 

plåta av. Några gick bort i skärningen och ställde sig. 

Sträckte sig i söndagskoscymerna. Det var ju inte alla 

som höll sig med söndagsstass, så det blev en brokig 

samling. Vi ska ha arbetskläderna, sa jag ... Så vi drog 

. på oss stövlar och arbetsställ. Ja, på den tiden var det 

inga ställ. Det var omväxling i jobbarklädseln. 

Åtminstone vi rallare visste vad som var kväsigt. Vi 

kunde bära upp en skjorta och ett par byxor, du, hur 

lappade och lerstyva dom än var. Kunde bära dom så 

att det såg något ut ... Och de bredbrättiga hattarna. 

Tror du inte det var revolution och konst i de där 

hattarna. Och hur vi satte dom. Det syns på en karl 

hur han sätter hatten om han har vänt sig om i 

världen. Den där lilla stukningen, det där lilla svajet, 

det är erfarenhet det, det är stil. 

Dicksons rallare känner sej (och det åter
kommer hos flera andra författare) i pakt med 
tiden. Banan bröt bygd, lokomotivet var en 
framtidssymbol. "Vi byggde vägen för ångan." 

Svarta Björn 
En maskulin miljö och kultur, ja. Men natur
ligtvis förekom kvinnor, både som arbetare och 
som drömda eller förverkligade kärleksobjekt. 
Ibland bådadera. 

Redan Didring berättar den sorgliga historien 
om Svarta Björn, rallarkockan med ett dunkelt 
förflutet hemma i Norge, som förvred huvudet 
på många rallare men snart nog dukade under 
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och begravdes vid stranden av Torne träsk. I hans 
bok blir hon ihjälslagen av en rival. Hennes 
romantiska öde har fängslat både forskare och 
skönlitterära författare och skulle säkert passa för 
en opera. Staty står hon redan, i Narvik. Må det 
tillåtas en utvikning om fakta och myt i fallet 
Svarta Björn. 

Den senaste forskaren i ämnet är Jan-Erik 
Johansson. Han redovisar noga (om än en smula 
rörigt) tidigare forskning i ämnet, egna studier, 
ett rikt traditionsmaterial och även de skön
litterära avtrycken. Det fanns en kvinna vid 
namn Anne Rebecka Hofstad, för övrigt syssling 
till Sigrid Undset, som stämmer med många drag 
i den bild som kan fogas samman, men då f°ar 
åtskilliga vittnesmål utelämnas. Det försäkras 
nämligen i vittnesmålen att Svarta Björn var 
mörk och blond, att hon var mycket vacker och 
ful som stryk, att hon var flitig och lat, att hennes 
stora kärlek var skåning och värmlänning, att 
hon hette Anna och Margot och Jensen och 
Simonsen . . . Slutsatsen blir att namnet Svarta 
Björn torde ha häftat vid flera kvinnor och att det 
mycket tidigt, redan innan Didring skrev, upp
stod en rik myrflora kring gestalten. 

Så mycket tacksammare då för roman
författare att spinna vidare. Det gjorde efter 
Didring Nils A. Ytreberg 1954 med Svarta Bj@rn. 
De norska och svenska järnvägsbyggena förenas 
för övrigt på fler sätt än genom mellanriks
banorna. Norska och (mest) svenska rallare rörde 
sej över gränsen. Svenskarna var givande när det 
gällde visor och kraftuttryck, men stora norska 
författare som Johan Falkberget och Kristofer 
Updal var tidigare ute med rallarmotiv i sina 
romaner. Vad Ytrebergs bok beträffar är den 
koncentrerad på Svarta Björn, behandlar inte 
minst hennes tidigare liv i Norge, och det svenska 
banbygget är en bakgrund byggd på läsfrukter. 

Mer betydelsefullt är Björn-Erik Höijers 
bidrag till ämnet med Rallarens ros (1960). Det 
var naturligt att Höijer, en norrbottensförfattare 
med rik produktion, skulle ge sej på motivet 
Riksgränsbanan och den gåtfulla Svarta Björn. 
Hon, Solvejg, håller i förstone noga serverings
disken mellan sej och de många rallarna i 
marketenteriet (hon har fört ett annat liv 
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tidigare), och liknar därvid de flesta av upp
teckningarnas verkliga kockor. Tills den unge 
rallaren Olof Stålgren dyker upp i marketenteriet 
och hennes liv. Hon blir med barn och Olof och 
hon vandrar banan söderut för att bygga en ny 
existens. Men Olof faller och dör under vand
ringen, och Solvejgs liv börjar stupa nedåt. Hon 
måste lämna bort barnet som hon föder, männen 
misshandlar henne på nytt och så kommer det 
dödande slagsmålet. 

Höijer tar fasta på de mörka sidorna i tradi
tionen om Svarta Björn, liksom han uppehåller 
sej vid de brutala och råa sidorna i rallarnas liv. 
Han är inte trovärdig när han låter ett 
decauvillelok dra personvagnar på Malmbane
rälsen men däremot när han beskriver det liv som 
järnvägsbyggenas kvinnor oftast var hänvisade 
till: 

Hon var rallarkocka. Hon lagade och serverade 

rallarnas mat och därmed fick det bero ... Hon hade 

aldrig varit fram vid tunneln, den låg några kilometer 

från lägret, ej heller hade hon haft några planer på att 

gå dit. Vad angick den henne? Hon hade full 

sysselsättning där hemma. En kvinna skall stanna vid 

sina järngrytor om hon råkar vara kocka: hennes värld 

är vid järnspisen, hon bör akta sig att trampa upp for 

stora ringar runtomkring sitt hus; längre utflykter bör 

hon överhuvudtaget inte tänka på än till dasset, 

bastun, vedboden, vattenkastaren, sjöstranden, 

jokken och, for all del, magasinet och båtbryggan. Ju 

slutnare hennes värld är desto bättre ... 

Banan och bygden 
Arnold Röding vann 1941 pris med sin roman 
Rallare i by. Miljön är en isolerad kyrkby i södra 
Lappland i början av 1910-talet och har ingen 
omedelbar förebild. Rallarna och järnvägen 
bryter isoleringen och en ny tid gryr för bygden, 
på gott och ont. Och det är just bygden och dess 
människor, med deras gamla hemligheter och 
konflikter, som boken mest intresserar sej för. 
Rallaren fungerar som katalysator. 

Därmed finns det inte så många ingående 
beskrivningar av själva anläggningsarbetet eller 
baracklivet. Det klassiska dansbaneslagsmålet 
saknas visserligen inte, men trots den lika 



Stakning och röjning av 
banan. Som synes hade en 
telelinje etablerats tidigt. 

klassiska animositeten mellan lokalinvånare och 
utbölingar slåss rallarna denna gång mest 
inbördes. 

Tre järnvägsbyggare beskrivs närmare. En 
figur känner man igen från andra böcker, den 
rejäle ingenjören på fältet som talar rallarnas 
språk och blir uppskattad därefter: 

- Vaihelvetetsdjävlarr ... ! Tror ni att vi är på väg till 

någon badort! Vi måste fram med vägen, begriper ni 

väl, era satans pottskrapare. Hugg nu i för svarta 

snusöknar, så far ni sova när järnvägen blir färdig. 

Sedan flängde han iväg till nästa lag, ryckte släggan ur 

händerna på den som stod så till och visade hur den 

skulle gå. Ingenjör, bas och arbetare var Wrengel på 

samma dag alltefter det som behövdes. Och han hade 

humor, en humor, som en gång räddat honom från 

att bli ihjälslagen av en rasande rallare och som tusen 

gånger räddat hans ära och popularitet. 

Rallaren Sven har oro i kroppen och själen, vilket 
sånär ödelägger livet för en av byns kvinnor. Men 
hon övertas och räddas av kamraten Simon som 
lämnar banbyggena och övertar ett hemman. 
Som sagt, det är främst en klassisk bygderoman 
som Röding har skrivit. 

Åsa-Nisse som rallare 
Jag talade om rallarnas småländska dimension 
och om genren Smålandsberättelser. Den senares 
mest välkända exponent är väl, Albert Engström 

till trots, Stig Cederholms många historier om 
Åsa-Nisse som på sin tid hade en stor popularitet, 
i pränt och som film. 

Man f°ar Åsa-Nisse i tankarna när man läser 
Karl Herbert Haglunds böcker om Sprängar
Kalle - lämpligt nog utgivna på Smålänningens 
förlag - även om hemorten ligger någonstans i 
Västergötland. Därifrån ger sig Kalle av från 
hustrun och den lilla sonen till bygget av Stam
banan genom övre Norrland. Snart nog kommer 
han i konflikt med den nattsvarta boven Lurven, 
bas för det närmaste arbetslaget, lönnbrännare 
och bedragare, som slåss med knogjärn, blydagg 
och kniv och till och med har rånmördat en 
knalle. Lurven far förstås sina gärningars lön, inte 
minst tack vare förstärkningarna som anländer 
från Kalles hemtrakter. Uppdykande länsmän 
väcker ingen större respekt. Men arbetet skildras 
också: 

Kling klang, kling klang! Åtta par släggors rytm gick 

exakt ihop. På avstånd var det omöjligt att avgöra, om 

det var ett eller flera par släggare i farten. Tysta och 

sammanbitna trotsade karlarna blötan, som trängde 

in genom kläderna och rann i allt stridare strömmar 

mellan skjortor och ryggar. 

Sprängar-Kalle avancerar (förstås) till bas, men 
stambanan börjar bli klar och han drar upp till 
renoveringsarbetena på Malmbanan. En korp 
kommenterar rallarnas ankomst, precis som 
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Myrutdikning vid jaltonape. Grävning och jordflyttning var en av huvudsysslorna vid alla banarbeten. 
Hållningen och klädseln hos arbetsledaren kan symbolisera den klyfta mellan arbetare och befol som 
många rallarskildringar behandlar. 

fjällugglan i inledningen till Didrings bok, men 
snart tar det mänskliga munhuggandet över. 
Busen Vilde Tomas är ett övergående moln på 
himlen. Ett antal människoöden dra förbi, ofta 
relaterade med nog så tjock sentimentalitet. Men 
det sakkunniga berättandet om hur sten sprängs 
och klyvs väger upp. 

Åt dokumentära hållet 
På samma förlag och ungefär vid samma tid 
utkom Karl-O. Janssons böcker Stor-Anders och 
Rallartag. Han deklarerar i förordet till den först
nämnda att det inte handlar om skönlitteratur 
utan om sanna beskrivningar av rallarlivet "före 
maskintekniken", och liksom flera andra skild
rare har han fatt sej mycket till livs direkt från 
"männen som gjorde det". Men visst är boken 
om Stor-Anders en roman om än med betydande 
verklighetsprägel. Den fattige pojken inleder 
karriären på Östra stambanan 1873 och hinner 
sen med ett par andra banbyggen innan han 
återvänder till Småland och gifter sej. Det blir 
dock en ny rallarsväng, nu med hustrun som 
kocka, men hon dör av lunginflammation uppe i 
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Jämtland. Anders fortsätter och far uppleva 
konflikter med bönder, langning och slagsmål, 
arbetskamraters död av olycka eller för egen 
hand. Mister själv en fot när en sprängning går 
snett. Det femtioåriga rallarlivet slutar först med 
sträckan Forsmo-Hoting. 

Rallartag är ett antal berättelser som pendlar 
mellan skrönan (rallarbas pryglar på egen hand 
upp tjugo knivförsedda tattare) och doku
mentären. 

Stor-Anders är med och organiserar syn
dikalistiska fackföreningar. Denna minoritets
riktning inom arbetarrörelsen hade ett av sina 
fästen just i rallarkåren - historikerna menar att 
rallarna gärna fäste sej vid syndikalismens lösa, 
individualistiska men också aktivistiska ideologi. 
Redan Aarnseth var syndikalist och skrev 
pamfletter i ämnet. Är det en tillfällighet att 
syndikalisten Olle Snismarck gjorde omslag till 
Hagbergs böcker? 

Mörkare sidor 
Om facklig kamp berättar också Olle Länsberg. 
Rallaren Dynamiten både läser och skriver i 



tidningen Syndikalisten. Han är en av många 
som tecknas tämligen utförligt, men huvud
personen heter Valfrid. Han far spenamnet 
Gulingen sedan han i sin oerfarenhet inte ställt 
upp i en strejk, och han går en svår tid till mötes. 

Metoden var den vanliga. De skulle köra slut på 

honom i arbetet så att de sedan kunde säga att han 

inget dög till, om han inte hade vett att gå själv. Helst 

skulle de velat sparka iväg honom genast han visade 

sig, men de visste att han hade ledningen bakom sig 

och att det inte skulle gå ... Som svartsjukedårar 

pinade de sig själva och varandra dag efter dag för att 

hämnas på gulingen och blockadbrytaren, som de 

inte ville ha med sig och som skulle köras slut. Det 

sjöngs inte längre några visor, skratten hade krupit ner 

i stövlarna och baxarsångerna var döda. 

Valdemar härdar ut, och sedan han räddat 
livet på en kamrat f°ar han sitt nya namn Valle 
Bohus. För det är i Bohuslän han har smitit ifrån 
sin familj, något som både tynger honom och far 
honom att söka olika självförsvar och flyktvägar, 
inte minst spriten. Han blir allt svårare att tas 
med för de andra, men i det längsta finns ett 
kamratskap i knogandet och festandet och 
luffandet mellan olika jobb. Tills det slutligen 
brister och han halvt slår ihjäl Dynamiten. 

Det är rallarlivets mörkare sidor som 
dominerar i Länsbergs båda böcker, Nordanvind 
och Rallarna kommer. Förutom Valdemars 
personliga utförsbacke f°ar vi uppleva flera av hans 
kamraters onda bråda död, och katastrofen för 
några kvinnor som de kommer i beröring med. 
Tiden blir också dystrare när tiotalet övergår i 
tjugotal och lågkonjunkturen präglar stämning
arna. Miljön är i huvudsak Inlandsbanan med 
dess bilinjer. 

Länsbergs romaner tillhör de populäraste 
rallarskildringarna, och Nordanvind blev snabbt 
filmad (med Victor Sjöström i en huvudroll). De 
har också goda kvaliteter, och man undrar efteråt 
hur det ska gå för Valdemar sedan han sluppit ur 
fängelset i Umeå. 

Efterklang 
Några ord om två romaner vars litterära för-

tjänster är begränsade men som utgör bevis för 
rallarmotivets dragningskraft. 

Om Albert Janssons Rallarrosor, postumt 
utgiven 1979, behöver inte så mycket sägas efter
som den huvudsakligen handlar om rallarens och 
hans hustrus liv efter den sprängolycka som gör 
honom blind. Järnvägsbygget är här Bergslags
banan genom Värmland och rallaren Anders 
tecknas stereotypt: fattig smålänning, stark, 
skicklig arbetare, glad i att festa tills han träffar sin 
Kajsa. 

l "De som gjorde det" - byggde Malmbanan 
lånar Erik Bergman (1996) inte bara titeln från 
Ernst Didring. Han tar sej före att berätta samma 
historia, om än med några avdrag och tillägg. Vi 
återkommer till Tornehamn och Nuoljatunneln, 
vi möter horor och langare, rallare slåss och 
förolyckas, tyfusen härjar. Den unge ingenjören 
som beräknat tunnelsträckningen f°ar åter lapp
sjuka och tar livet av sej, Svarta Björn uppträder 
förstås - fast denna gång far hon dö en naturlig 
död på sjukstugan Qan-Erik Johansson har 
missat Bergmans bok - och Janssons version - i 
sin annars grundliga genomgång). Sentimentali
teten blir ofta tjock och språket är fullt av 
klicheer. 

En onödig bok. 

Bara tretusen sidor 
När Kjell Genberg inledde sin romanserie 
"Rallarliv" förklarade han i en intervju att den 
planerades innehålla 48 delar. Ett enormt tal, om 
än inte alldeles enastående när det gäller populär
litteratur. Att det bara blev tolv böcker med 
sammanlagt cirka tretusen sidor om Robert Stark 
berodde inte på att författaren sviktade utan att 
marknaden gjorde det. 

Att man har med en yrkesman att göra märks 
redan på den yttre formen. De sex första vo
lymerna i pocketversionen omfattar alla mellan 
250 och 256 sidor, inte mer eller mindre. Gen
berg är en yrkesman. Han har skrivit ungdoms
böcker, faktaböcker, kriminalromaner och - ja 
just westernromaner. Här förenas cowboys och 
rallare. 

Och innehållet? Tja, Robert Storm, fattig 
Smålandspojke (förstås!) flyr till norrländska 
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järnvägsbyggen (närmare bestämt Dellenbanan) 
sedan han svikits av sin första kärlek och an
klagats för mord. Det blir förstås upprättelse och 
nya kärlekar men också nya anklagelser och ar
resteringar och livsfarliga situationer och bragder. 
Järnvägsbygge? Jodå, Robert avancerar och bygg
er nordlig stambana och blir först rik och sen 
fattig och . . . Bokserien är späckad med tvära 
kast, högdramatik och osannolika sammanträff
anden som en klassisk opera buffa. Rallarmiljön 
räcker inte till utan Robert är borta på fjäll
äventyr eller andra diversioner i hela böcker. 

Förnekas ska inte att Genberg har läst på sin 
järnvägshistoria och strör in lite statistik ibland. 
Stor litteratur blir det aldrig, och det var väl heller 
inte tänkt. 

Sista banan 
Ragnar Järhults roman Bror bland bröder (1994) 
är en arbetsplatsskildring, om jobb i hem
tjänsten, ett sällan behandlat område som bara 
det ger boken ett avgjort intresse. Men den har 
också en rallardimension. 

Romanen kan sägas handla om tre miss
lyckanden. Det första gäller berättaren som sörjer 
det spruckna förhållande som har fatt honom att 
sluta skriva och ta hemtjänstjobbet. Det andra 
misslyckandet har drabbat hans mest krävande 
klient, som försökt dränka sina sorger i sprit 
vilket dock bara dragit nya olyckor över honom. 
För fiasko nummer tre står järnvägen Ulrice
hamn-Jönköping, BJJ. Det lobbas idag för en 
Götalandsbana för snabbtåg som bland annat 
skulle följa den sträckan. Att göra Jönköping och 
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Spår utlagt direkt på myren, våren 
1911. Eftersom vägar i regel 
saknades var även ett provisoriskt 
spår till stor lättnad for 
transporterna. 

inte Falköping till föregreningspunkt för banor
na till Sveriges tre största städer låter som en ra
tionell ide som skulle gottgöra ett av Nils Eric
sons misstag. Men B JJ var fel. Den drogs i be
svärlig terräng genom en folkfattig bygd, fick ald
rig den genomfartstrafik som tillskyndarna hade 
drömt om och avled 1960 efter blotta tjugo år. 

Under hemvårdarens besök berättar före detta 
rallaren Bror Holmström sitt livs histora. Ja, han 
hade anställts som schaktmästarbiträde och 
avancerat en smula till en dödsolycka fick hans liv 
att ta en definitivt tragisk vändning. Det var ett 
banbygge med mycket av de klassiska arbets
metoderna även om maskinerna hade börjat sitt 
intåg. En grävmaskin från Morgårdshammar 
sätts in, och rallarnas traditionella hembränneri 
har fatt nya möjligheter: 

- Jävla fint rör, berömde Bror då han fick syn på det 

glänsande kopparröret som kråmade sig längs väggen. 

- Dom har fatt skaffa nya bränslerör till motorloken 

ett par gånger. Jag tycker Deutz är bäst men O&K

loken duger också. Roland skrattade medan han 

försiktigt svepte säcken om sin skyddsling. Men nu 

ska vi väl ha oss lite dunder, sa han och sträckte på sig. 

B JJ kunde färdigställas tack vare massiva 
stadiga arbetslöshetsanslag och liknade däri de 
flesta andra banor som fullbordades under 
mellankrigstiden. Att bygget tog hela tolv år 
förklaras delvis med den konjunkturanpassade 
anslagstilldelningen, men också med att ban
bygget blev en symbol för Arbetsmarknads
kommissionens omstridda politik och utsattes 



för blockader och strejker - se Bertil Thulins 
historik. Bror Holmströms första relation till BJJ 
är blockadvaktens, och här återkommer den 
syndikalistiska dimensionen: det är LS som 
driver blockaden mot AK-arbetet. Den sista 
relationen är hans störningar av invigning, ned
läggningstur och militär övningssprängning. 

Vem skriver om Hallandsås? 
Sen var det slut med nybyggnad av svenska 
järnvägar för ett långt tag. Visst, det förekom 
betydande elektrifierings- och dubbelspårs
arbeten men de har mej veterligen inte gjort 
några skönlitterära avtryck. 

Rallarbegreppet har emellertid överlevt hos 
banarbetarkåren - Banverkets tidning heter ju 
Rallaren. Och i Håkan Hedins samling 
Berättelser .från banan ( u.å, 1987?) återkommer 
några av de klassiska rallarskildringarnas element: 
sprit, kortspel, en vådlig dressinfärd och framför 
allt en lång rad komplicerade individer. Ett gäng 
banarbetare tar rast från ett arbete på Stock
holm C och tågar i sin jobbmundering uppför 
Kungsgatan till PUB:s kafe lika stolt som deras 
forna yrkesbröder en gång intog Luleå stads
hotell. Dessutom skymtar faktiskt ett banbygge, 
om än bara ett industrispår. Men datorerna har 
gjort sitt inträde, en i laget röker hasch och en 
annan fruktar aidssmitta från tågtoaletternas 
utsläpp. 

Grödingebanan, Nya Västkustbanan, Igelsta
bron väntar ännu på sina berättare. Kommer en 
gång en kollektivroman om tunnelbygget genom 
Hallandsås? Hur är livet för varannanvecko
jobbaren med tolvtimmarspass och husvagnsliv? 
Eller ska även kommande rallarskildrare hålla sej 
till slitna men starka ämnen som Svarta Björn? 
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Börje Thoursie 

60 år n1ed SJ 

Jag tänkte berätta en saga för er. När mina barnbarn var små- ack så länge sen - sa dom att när 
farfar är på museet har han en skylt på sig där det står att han berättar sagor. Här kommer sagan 
om sextio år med SJ. 

Efter en studentexamen med bra betyg i svenska 
och kemi men alltför svaga i matte och fysik var 
det dags att jobba (helst med annat än betyg). I 
samband med att familjen flyttade till Väster
botten fick jag ett drömjobb som mätnings
biträde på Elektrobyggnaderna, EB, med place
ring i Vännäs, och hittade också en bra matte
och fysiklärare i Umeå. Vad var det för jobb som 
EB bjöd på? Jo, från början att hålla ena ändan av 
en SO-meters stålmåttband ungefär mellan 
Mellansel och Boden. Man kunde sen avancera 
till den andra bandänden, och så småningom till 
ansvarig för mätningen ( då var man vid bandets 
mitt ... ). 

Jag tänkte ta upp lite om hur utvecklingen 
gått. Stambanan genom övre Norrland var hårt 
sliten, dessutom byggd med begagnad spår
materiel. Mest 34 eller 40 kg/m, i 18,4 meters 
längder (alltså kapade och Hallsbergsvetsade = 
lite sämre än bilannonsernas "i gott skick, endast 
en ägare"). Dessa trotjänare var spikade på trä
slipers som enligt gammal tradition var oimpreg
nerade ("trä ruttnar inte i Norrland") och lagda i 
grus. 

Jobbet på EB var till att börja med en längd
mätning som grund för beställning av telekabeln 
men också för stolpplaceringen. Med tanke på de 
öden som banan genomgått, t.ex. vid broom
byggnader, så räknade man inte med att befintlig 
längdmätning var användbar. Utan vår längd
mätning innebar mätning av varje kilometer för 
sig. Det visade sig också att ingen kilometer var 
tusen meter lång- däremot hittade vi en om 830 
meter som gav oss mycket huvudbry, tills vi 
konstaterade att ett brobyte hade skett med en 
helt ny linjesträckning (och den gamla igenvuxna 
linjen observerade vi inte i tid!). 
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Det var i högsta grad en elektrifiering för 
hand. Något som dagens Banverksungdomar 
med data- och laserutrustning har svårt att 
föreställa sig. Vi mätte, som sagt, för hand, med 
stålmåttband som ofta visade sig ha en egen vilja 
( och mycket egen ... ) och vi gick under min tid 
på EB-sträckan Långsele-Boden åtminstone två, 
kanske tillsammans tre gånger. Som transport 
hade vi till att börja med en 10 hästars Berg & Co 
motortralla, men senare, när militärtågen yng
lade av sig, trampdressin, eller den underbara 
företeelse som fanns förr, lokalgodstågen (som 
alltid gav sig ut vid 6-snåret och kom hem tolv 
timmar senare). Men det fanns också ett under
bart och nyttigt persontågspar, 2423/2424, som 
tog hela dagen på sig mellan Långsele och Boden 
och vice versa, och det var ju användbart i vissa 
relationer. 

Militärtåg, ja. Kriget brakade loss i september, 
och vi fann oss inflätade i en militärtidtabell, där 
blå och röda tåg var inritade mellan de vanliga på 
vår grafiska tidtabell, och det enda vi visste exakt 
var att tågen inte kom och gick så som tidtabellen 
antydde. Man fick hela tiden fråga sig fram, och 
vi överlevde hela gänget. En gång var jag inne hos 
banvakten i Brokträsk (mellan Yttersjön och 
Ekträsk) för att låna telefonen och höra med tkl 
Ekträsk var lokalgodståget fanns, och då slog 
blixten ner i telefonledningarna så jag åkte tvärs 
över köksgolvet. Enda följd såvitt jag vet var att 
jag hade länge en viss motvilja inför tele
fonerande. 

Det var värre med krigsbekymren för våra 
vänner vid maskinavdelningen. Ganska snart 
blev det kolransonering och kolbrist och det 
betydde ånglokskörning med ved. En liten 
utvikning från ämnet - har någon funderat på 



Man forstår att detta ång- och röksprutande monster fascinerade den unge Bö,je Thoursie. Här i aktion 
på Inlandsbanebygget norr om Östersund Foto Sveriges f ärnvägsmuseum. 

hur hungrigt ett vedeldat B-lok var? Med full last 
skulle det ha käkat 1200 kg kol per timme och 
det är ju en respektabel munsbit för eldaren, som 
behöver lägga in 20 kg kol i minuten - men med 
normalt fuktig björkved motsvarade det en 
prestation på cirka 5 m3 ved. Och det är ju så att 
kol är i regel samarbetsvilliga, de rasar fram i 
kolrännan, men ved måste hela tiden lyftas fram 
för hand. Huvvaligen! Slut på parentesen. 

Med beredskapstidtabellen kom också bered
skapsstationerna, eller militärmötesplatserna 
som vi sade. Det var i regel ett 400 meters 
sidospår, med handmanövrerade växlar, låsta 
med kontrollås i två handmanövrerade semaforer 
som i regel stod invid yttersta växeln. Signal
belysning fotogenlampor, som banvakten under 
sitt morgonpass vevade ner och fyllde och 
putsade, och på sitt kvällspass tände och hissade 
upp igen. Ja, det var alltså banbevakning i 
gammal stil. Banvakten åkte två dagliga turer och 
ibland också en nattlig tur. 

Det kanske är på plats att fundera över vad 
den arme tågklareraren på en militärmötesplats 
gjorde. Ett möte betydde ju att han var tvungen 
att ta emot tåg 1 vid växel 1, ställa semaforen på 
stopp, lägga om växeln och sen traska hela ban
gården till växel 2, lägga om den, visa kör i 
semaforen, ta in tåg 2 och ge det stopp eller 
avgångssignal (beroende på tågläget) och så lägga 
tillbaka växel 2 och skicka iväg tåg 1 och så kila in 
i sitt lilla vakthus och säga tåg 1 in och tåg 1 ut 
och tåg 2 in och tåg 2 ut .... 

Ja, vad gjordes de här åren? Vi som mätte och 
stakade var ju bara en liten förtrupp. Vi klarade 
av var stolparna inte borde stå (planerna gjordes 
centralt efter vår längdmätning, men olycksfall i 
arbete fanns ju alltid och någon kunde ha ritat en 
stolpe på en bergklack som bara var ett par meter 
lång så man kunde justera spannlängden) och vi 
detaljmätte bangårdsspår, eftersom varje tråd på 
en bangård lever sitt eget liv från en fast punkt till 
en fjäder - eller viktavspänning. Och vi detalj-
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mätte tvärs över bangårdar där ledningsbryggor 
måste konstrueras (på den tiden fanns ju inte 
bryggor i metervara, utan allting var beställ
ningsskrädderi). Sen kom de riktiga rallarna och 
drog tele- och signalkablar och grävde stolphål 
och reste stolpar och monterade bryggor. Stolpar 
sattes i handgrävda mål, ca tre meter djupa, och 
fundament göts av på platsen handblandad 
betong. Och sedan restes stolpar ungefär som 
man reser majstången. 

Och efter detta kom tråddragartåget och 
transformator- och strömbrytarmontagelagen. 
Och vid det här laget hade all EB spårgående 
materiel fatt små kolgasaggregat eftersom 
bensinen tagit slut. Och allting fungerade. 

Med såna förutsättningar hade man väl 
kunnat tänka sig ett eller annan olycksfall, men 
vare sig folk eller dressiner eller motortrallor 
utsattes för skador. Vi var vaksamma (men hade 
bråttom!) 

Ja, det här var beredskapsåren, också till dem 
hörde kunskapen att klara sig + trampdressin 
över en bro ( och de var många) som bevakades av 
landstormsmän som hade lärt sig en sak: att ropa 
HALT tre gånger och sen skjuta. Vi i mät
patrullerna hade ju fatt kuta runt och uppvakta 
respektive bevakningskompanichef och fa 
"passerkort", men det jobbiga var ju att fa 
bevakningsposten att läsa på kortet ..... 

Det blev ett år på Stambanan genom övre 
Norrland. Det svåra vi hann med var också att 
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detaljmäta alla stålbroar och skissa och rita entre
prenadunderlag till alla upphängnings- och 
skyddsanordningar för telekabeln, ett riktigt 
trevligt jobb bara man inte behövt mäta på stål 
som var-30 grader eller därunder. 

Men på hösten -40 lyckades jag komma in på 
Chalmers - visserligen som elektriker, det fanns 
inte plats för fler väg- och vattenbyggare då, fast 
det gick att byta längre fram, eftersom vår goda 
rektor visste var min själ fanns någonstans. Tänk 
på den tiden kunde en rektor intressera sig för en 
students speciella längtan! 

Det bästa med året i Vännäs var att vår lite 
torre och ordknappe arbetschef sa att "hm, ja, om 
det är så att ni har lust, så är ni välkommen hit på 
somrarna i fortsättningen". Det är ett av de bästa 
betyg jag fatt. 

Och tillbaka kom jag, och fick t.ex. svara för 
stolpsättning och materieltransporter på en bit av 
Ånge-Sundsvall, och dessutom på en del av 
kompletteringsjobb som återstod uppe på Jörn
Boden. Det var då man, 20 år gammal och 
ansvarig för ett gruståg i sommarnatten ( och 
kände sig som kung ... ) kunde bli placerad på 
fasta jorden igen - jag försökte ge backsignal med 
handsignallyktan utan att tänka på vad jag 
signalerat strax innan - och så kommer nattens 
verkliga replik ur mörkret: Menar du back 
pojkjävel så ta bort grönglaset .... 

Stambanan genom övre Norrland blev 
elektrifierad, det var klart att köra elektriskt 1 



mars -42, men det var mycket ogjort. Broar 
skulle bytas, bitvis skulle räls bytas, många kurvor 
skulle rätas. Sextiosex kurvor åtog vi oss, jag och 
en kompis från KTH, och de skulle mätas, 
räknas och sättas ut för bax enligt Nalenz 
evolventmetod, som dagens ungdomar säkert 
inte vet något om. Och vi mätte och ritade och 
räknade och pluggade ut, och baxarlaget låg 
ungefär en dag efter. Och så kommer en röst i 
telefon "Är de du som satt ut kurvan i 
Tväråbäck?", jo men visst, det var jag. "Ja, det är 
åt helvete, de f°ar du mäta om, jag baxar efter 
ögonmått tills vidare ... ". Man lär sig. 

Ja, så var det Chalmers. Ett allvarligt minne 
från den tiden - vår speciallärare i ämnet väg- och 
järnvägsbyggnad började sin föreläsningsserie 
med orden "ja, det här med järnvägar, det är ju 
helt ute, så det tänker jag inte ta upp tid 
med ... ". Särskilt trevligt var det ett par år senare, 
när vi hade den s.k. broslagarskivan, när vi i sista 
årskursen tog avsked av våra profeter, då frågade 
den här kunnige mannen "har ni redan hittat 

något trevligt jobb?" och jag kunde sannings
enligt replikera "jovisst, jag skall bygga järn
vägar". 

Det var så att SJ hade tidigt på våren varit ute 
och fiskat efter yngre ingenjörer till dubbel
spårsbyggnaderna, och jag hade glädjen att ta ett 
sådant jobb. 

Slut på Chalmers, och slut på diverse militär
tjänst - sen kom dubbelspårsbygget Mjölby
Tranås. Vilken kontrast - jag som gått ett par år 
mellan 34- och 40-kilosräls på träsliprar i grus, 
kom till en arbetsplats där man arbetade med 50-
kilosräls fäst med fjäderspik i impregnerad bok
slipers. Men arbetsmetoderna hade egentligen 
inte ändrats - inga arbetsmaskiner fanns mer än 
en grävmaskin som vi nyttjade i ett grustag. Men 
liksom på EB var allt på dubbelspårsbygget 
handarbete och också samma härliga rallartyper 
som jag haft glädjen att träffa på EB. Och de 
hade varit med länge innan dess - jag försökte 
ändra på någon arbetsmetod i ett stenarbetarlag 
och fick repliken "Hör du, det här kan jag - far 
din anställde mig 1916 ... ". Vi införde i alla fall 
en förbättring - vi nyttjade inte de klena decau
villespår som hittills varit till hjälp och till be
kymmer i massförflyttningar, utan vi byggde 
riktigt träslipersspår av räls från döda smal
spårsbanor, mestadels 17 kilos. Och då slapp vi 
säkert en hel del urspårningar. Dragkraft var an
tingen häst eller ett litet fotogenmotorlok, som 
trots allt förberedande skyddsarbete gärna ville gå 
vid sidan om spåret i vissa kurvor - så det loket 
hade alltid med sig en extrautrustning i form av 
en bastant 3"x 9" att nyttja som specialdomkraft. 

Men tänk vad roligt det var att ta bygga nytt 
med ny materiel och bygga nya broar. Fast broar 
hade ju en del bekymmer - jag gick nattpass på 
betonggjutningen på ett av våra brobyggen och 
trampade fel på en ställningsplanka och föll 
några meter ner i armeringen i en pelare, där det 
lyckligtvis inte göts just då. Och jag fick tag i 
ledningen till en vibrator så jag kom ner med 
ändan först. Men så den såg ut efteråt .... 

Vi hade materielförsörjning tillsammans med 
pågående dubbelspårsbyggen på Västra stam
banan, och för att samordna makadamvagnars 
och arbetstågsloks användning så fick jag det 
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trevliga extrajobbet som makadamtågledare -
från tre olika makadamleverantörer skulle så 
mycket som möjligt köras till tre dubbelspårs
byggen och tomma vagnar skulle fortast möjligt 
tillbaka till närmaste leverantör. Från Kållered 
och Lilleskog och Forserum, till Tranås och 
Falköping och Pålsboda - det var ett roligt pussel. 

Unga ingenjörer skickades på den tiden på 
något år till Järnvägsstyrelsen, för att se och bli 
sedda (och ra lite styrelsehyfs) och efter den tiden 
hamnade jag på Storviks bansektion. Officiellt, ja 
- men även ute på regional nivå skjutsades 
ungdomar runt, så man skulle ra så mycket och så 
varierande linje- och materielkännedom som 
möjligt. Så under min Storvikstid hann jag 
vikariera i Orsa, i Östersund och i Sollefteå - och 
det betydde Inlandsbanan upp till Storuman, 
med stora vackra broar och lite folk och lite 
pengar, och återigen klen materiel (27-30 kilos 
räls!) Men framför alle betydde Storviks
placeringen upprustningsarbetet på vår ack så 
nedslitna stambana. 

1956, när SJ fyllde 100 år, brukar jag kalla "de 
tappade nordpilarnas år". Tre stora olyckor inom 
en påskvecka gav Eric Upmark iden att det 
passade sig inte med ett stort födelsedagsfirande 
- han använde istället en del av pengarna till 
studieresestipendier, och det betydde att Lars 
Ramstedt och jag reste runt i Tyskland, Schweiz, 
Österrike med uppdraget att studera systematiskt 
spårunderhåll på huvudlinjer med måttlig trafik 
(alltså ungefär som på vår slitna stambana). Men 
samtidigt fick vi så mycket pengar och folk vi 
önskade för upprustning av både stambanan och 
ostkusten. Det var en fröjd att se så fint spår, i 
makadam och med impregnerade sliprar och 
med heybackbefästning. Jag minns när vår chef 
Olle Strid stannade dressinen en gång och med 
ett stort leende utbrast "Är den inte vacker!" Det 
blev ett genombrott för Norrland. Tidigare hade 
vår dåvarande chef blivit utskrattad när han ville 
makadamisera ovanför Krylbo: "Har ni blivit 
högfärdsgalna?" 

Det hade blivit ett genombrott också på 
maskinsidan - för första gången hade vi race ett 
speciallok som kunde besegra övre Norrlands 
alltför branta backar. M-loket som kom 1942 

96 

och dess persontågsvariant Ma tio år senare. 
Samtidigt kom ett snyggt expresstågslok som 
kunde ha orkat dra Nordpilen i 135 km/h om vi 
haft spår som passade, men det var i alla fall ett 
stort steg framåt att orka köra 100. . . Vi fick i alla 
fall pengar för att bygga dubbelspår på Ramsjö
Ovansjö och Ktlafors-Bollnäs, och för ett första 
litet försök med automatisk tågkontroll (ATC, på 
SJ-svenska FJB, fjärrblockering) på fem stations
håll och fyra mötesplatser. 

Efter en utflykt på ett par år till Bohus-, 
Västkust- och Boråsbanorna, Göteborg och 
nionde bansektionen, där jag gjorde bekantskap 
med förbättring, förstärkning och tätning av 
bergtunnlar, kom jag "hem igen till Norrland" 
som baningenjör i Gävle, och ungefär i samma 
veva kom jag lite mera praktiskt in i NJS-arbetet 
- jag halkade på ett ostronskal, kunde man säga, 
för Rune Enberg hade ätit ostron och race gulsot 
och jag fick ersätta honom i Pieksämäki, där vi 
pratade säkerhet vid obevakade plankorsningar 
(som jag alltid haft en stark motvilja mot. Striden 
mellan ett 900-tons godståg och en 50-tons 
timmerbil är inte särskilt uppbygglig!) Men 
roligaste NJS-minnet har varit när man fick vara 
med och organisera ergonomisymposiet i Sund
byholm 1973, där bekantskapen med vår norske 
specialist Kåre Rodahl, är oförglömlig - han som 
under kriget som fallskärmsjägare hade landat i 
mjölkbyttan hos en vacker pike som blev fru 
Rodahl, och vi minns också bland många andra 
pärlor hur professor R. deklamerade om "vi har 
arvet vore förfedres matlust men ikke deres 
arbeidslust". 

Att tänka bakåt, från handarbetat spår, med 
klen räls och klen befästning på träslipers i grus, 
och till tungt skarvfritt 60-kilos spår med 
pandrolbefästning på betongsliper - det är ett så 
stort steg att vi som var med på den gamla tiden 
inte ens vågat tänka så långt, så långt hade ju inte 
ens våra mellaneuropeiska vänner hunnit. Och 
om man dessutom tänker på hur spåret numera 
byggs med spårbytesmaskinutrustning - 700 
meter spår om dagen - och man ser på dagens 
loktågshastighet 160 km/h - det är så jättestora 
kliv framåt som man på SO-talet möjligen ansett 
som sagor. Men där är vi, och i en ny 



organisation där många redan glömt hur det var 
förr. 

Genom en av SJ :s många omorganisationer 
(man hällde över en i en ny organisation alla år 
som slutar på 3) fick jag ansvaret för regionernas 
äganderättsarkiv och för stadsplane- och lant
mäteriärenden. Och på det viset upptäckte jag att 
jag faktiskt satt på en guldgruva - nedre Norr
lands järnvägsbyggnadshistoria, som länge sedan 
dess varit en intressant hobby. Ett av de mest 
intressanta inslagen i mitt arbete i de allt nyare 
organisationerna blev stadsplaneärendena, och 
det gick så bra att lägga om behandlingen så att 
"vi SJ" fick vara med från början i en hel del 
kommuner istället för att som förr tvingas skriva 
ett remissvar med kritik över ett förslag vi tidigare 
inte sett. Med trevligt samarbete med plan- och 
stadsarkitekt gick det mycket bättre. Sam
arbetade vi på skiss- och kladdstadiet och lärde 
varandra vad som för båda parter var viktigt och 
oviktigt så blev det alltid ett resultat, bra för oss 
båda. 

Med detta äganderättsarkiv kom många kul 
saker upp i nytt ljus - t.ex. där SJ en gång köpt in 
en smalspårsbana där med den tidens bestäm
melser Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen lag
farits som ägare, men där SJ vid breddningen 
köpt till ett par meter på var sida som lagfarits på 
j ärnvägsstyrelsen. D istriktslan tmätaren skrattade 
gott åt att "vi SJ" ägde dikena och stängslet men 
inte banan! 

Ett annat sådär unikt och roligt fall var när vi 
hittade fakta om hur riksdagen pratat och pratat 
utan att komma till avgörande huruvida Jämt
lands tvärbana skulle gå via Östersund eller 
längre norrut eller söderut - och de praktiska 
banbyggarna under tiden byggt bana från 
Storlien/norska gränsen och så långt riksdagen 
hunnit besluta, och så hade man låtit norska 
Meråkerbanans tåg köra så långt det gick, så 
folket i alla fall haft nytta av den biten bana. 

På det viset har jag också fatt se hur en del 
banor dött en stilla död därför att de helt enkelt 
aldrig skulle byggts, t.ex. Särnabanan, eller hur 
en bana dött som bara varit en skön dröm, t.ex. 
Sveg-Hede. Och än vet vi inte hur det går för 
den sovande Dellenbanan. 

Jobbet som chef i SJ var inte alltid slitsamt. Fotot 
togs 1968 av en anonym kollega. 

Som närmaste man till bansektionscheferna i 
Storvik och i Göteborg hörde det till mitt jobb 
att sköta den militära planläggningen för repara
tion och underhåll för sektionens linjer under 
krig och beredskap, och också viss bevakning av 
krigsviktiga punkter. Detta var normalt ansett 
som intill döden tråkigt (krigsförhållandena var 
så tätt bakom vår rygg att vi haft nog av dem) och 
ingen av mina företrädare hade heller lagt ned så 
mycket kärlek på uppgiften. För min del var det 
likadant, tills jag tillträtt tjänsten som sektions
chef i Gävle och tack vare dugliga och entu
siastiska officerare från försvarsstabens kommu
nikationsavdelning började begripa tjusningen 
av en täckande planläggning. Vändpunkten kom 
när hela regionledningen flyttades till krigs
position i bergrum och "utkämpade" en mycket 
verklighetstrogen invasion, där allt vad vi visste 
berodde på vad vi kunde snappa upp via tele- och 
radionät. Efter den övningen var det roligare att 
jobba med beredskapsplaneringen, även om det 
tyvärr ( av hemlighetsskäl, man ville inte visa 
bergrummen för alltför många) inte blev fler öv
ningar på krigsuppehållsplats. Men övningar 
blev det, och man började också komma under
fund om att de grunder för reparationskapacitet 
vi räknat med var både gamla och bristfälliga. 
Det sattes till en arbetsgrupp som skulle skapa 
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nya riktlinjer för Banavdelningens Reparationer i 
Krig, kallad BARK-gruppen, och vi hade ett 
härligt samarbete. Det var en liten grupp, bara en 
man från varje fack, Ban, El, Signal och Tele, med 
en överstelöjtnant från staben som samman
kallande, och där jag fick ansvaret för bana och 
broar. Efter BARK-arbetet visste vi framför allt 
hur vanskligt det kan vara att uppehålla driften 
på ett järnvägsnät i krigszon, och riktade in vårt 
arbete framför allt på att kunna göra provisoriska 
reparationer så snabbt som möjligt. Ett roligt 
arbete som vi hoppades inte skulle bli vidare 
prövat .... 

Livet på en bansektion på 50-60-talet var 
mycket omväxlande. En del oinvigda tyckte ju 
att det här med att underhålla spår var väl ingen 
för en ung civilingenjör - man ack så tokigt de 
resonerade. För som närmaste man (eller vika
rierande sektionschef) kom man i beröring med 
alla samhällsteknikens områden och specialister. 
Kontakt med lantmäteriet för att eliminera 
farliga bond- och skogsvägar, kontakt med skogs
vården för att röja skog för nära spår, kontakt 
med jordbruk - naturligtvis - för båda de här 
ärendena. Samhällsproblem som gatubroar och 
gatuportar, och korsande avlopps- och vatten
ledningar. Som planeringsansvarig för vår sista 
storelektrifiering, Siljansbanan, fick jag nöjet att 
samarbeta med länslantmätaren för skogs
röjning på 2500 ägoskiften - en nog så kul sak, 
för jag och länslantmätaren gjorde det jobbet 
som pilotfall med den nya ledningsrättslagen och 
helt utan klagomål! 

Små men tacksamma arbeten var förbätt
ringar i våra många hundra tjänstebostäder -
banvaktsstugor och stationshus, där vi för ringa 
penningar drog in våningsvärmeledningar (som 
vi räknade själva) och vatten från djup- eller 
naturliga brunnar. Så mycken glädje man mötte 
när folk på skogen fick människovärdiga kök och 
tvättstugor. Kontrasten mot ett sanitetsbygge för 
ett par tusen var naturligtvis stor om man tänkte 
på stora bangårds- och linjeombyggnader, t.ex. 
när vi flyttade hela bangården i Borlänge, med 
anslutande linjer, helt utanför staden. Ett jobb 
som krävde - och gav - väldigt roliga och nyttiga 
kontakter med stål- och massaindustrierna (inte 
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minst roligt var att ta hand om pappersbrukets 
sextioåriga elektrifierade smalspår och klä om det 
till normalspårig huvudlinje!). 

Stora brobyten hörde också till bansektionens 
arbeten. Äldre stålbroar byttes ut mot starkare, 
för tyngre godslast och i samband med dubbel
spårsbyggen, och inte minst när en rekordstark 
fjällflod tog med sig Noppikoskis kraftverks
damm och lnlandsbanans bro över Oreälven! 
Och ett litet experiment gjordes i en första form 
av ATC-kontroll av fyra mötesplatser mellan 
Ånge och Bräcke, och baserat på en liten LM 
Ericssons lokaltelefonväxel, där tågklareraren i 
Ånge skötte tågledningen genom att slå vissa 
telefonsignaler till respektive växlar ute på det 
trånga enkelspåret, som just då tyvärr inte fick 
plats i dubbelspårsanslagen. 

Till bansektionens jobb hörde också röjning 
och utredning vid olyckor. Olyckor kan vara 
intressanta och till och med roande, bara inte 
människor kommer till skada, men när ett fjärr
godståg krockade en timmerbil med timmersläp 
i Grisakurvan i Bollnäs - med resultatet att loket 
vände sig helt om och tittade åt andra hållet, och 
ingen kom till skada, då var det ju bara ett 
intressant ingenjörsjobb! Och när cirka 4 mil
joner ton jordmassor plötsligt lossade från 
Ådalens fasta berg och rasade ut i Ångerman
älven, medtagande landsväg och järnväg och 
kontaktledningar och Kramfors soptipp med 
tusen stora råttor - då var det också bara fråga om 
ekonomiska skador, tåget blev stoppat i tid. 

Värre var det när ett O KB snälltåg krockade 
med en landsvägsbuss i Gumböle på gamla riks 
13, eller när pendeltåget Bollnäs-Söderhamn 
frontalkrockade med en Carlsson-rälsbuss (som 
inte borde ha varit just där) på skogen mellan 
Myskje och Kinstaby. I båda fallen var vårt 
röjnings- och utredningsarbete tungt- det hade 
blivit många döda och skadade, och sådana 
gånger kändes livet hårt. 

Roligare var det när pendeln Bollnäs-Söder
hamn körde på ett fjärrgodståg bakifrån, så att 
tredje vagn från slutet av godtåget - med last av 
lingon till Tyskland- sköts upp och blev stående 
oskadad på fjärde vagn från slutet (som inte alls 
var oskadad ... ) 



Utveckling har jag fått se, från gods- och 
snälltåg dragna av vedeldade B-lok, och till och 
med kopplade D- och B-lok i krigsårens lokbrist, 
och till dagens silverorm X2 och de blå Rc-loken. 
Men det var i alla fall något alldeles särskilt att 
känna suget när "landshövding Rosens tåg" 92-
an, bestående av B-lok, en BCo, Co och en F 1 
(totalt ca 100 ton) drog på för fullt ut från 
Långsele på sista etappen mot Umeå. Ett roligt 
minne är också det lilla motorvagntåget Xoa7 
som körde ena dagen Sundsvall-Luleå och andra 
dagen Luleå-Sundsvall, ca nio timmar vardera 
draget. Inte så roligt är att komma ihåg 
motorvagnsexpresståget Ostkusten, med sex 
YCo7 och 105 km/h - det var en skakig resa! 
(Men desto roligare är att minnas GDG
expressen, Xoa8, för dess goda restaurang
avdelnings skull. När expressen awerkade 115 
km/h på spår som byggts för 90, och köks
mästaren serverade sin berömda hackade biff, 
med gröna ärtor till - då sprang ärtorna för livet i 
kurvorna). 

Det här är alltså sextio år med SJ. År av stora 
framsteg, och också år av baksteg - men tänk så 
omfattande ett liv på en bansektion kunde bli. 

Och livet på en bansektion - "färdiga banan" 
- saknade ju inte heller nybyggarens känsla -
" det här har jag varit med om att skapa''. Inte 
minst när det hände något verkligt stort, till 
exempel en helt ny bangård på en helt ny plats 
(Borlänge, Gävle) eller en ny kortare linjesträck
ning med nya stora broar (Ljusne) som också 
innebar en hel del samhällskontakter. Sådana 
glada minnen kommer också alltid att vara nya 
genomfartsleder i Bollnäs, Gävle, Mora, Falun 
och Avesta, elektrifieringen av Siljansbanan och 
breddningen av Hargshamnsbanan. Och det 
mest originella var nog byggandet av ett hotell
annex stående grensle över O KB i Hudiksvall. 
Sist men icke minst omvandlingen av Gävle 
Södra lokstation till Sveriges Järnvägsmuseum. 
Min fars omdöme om "färdiga banan" kanske 
inte höll i längden! 

I ett långt perspektiv ser utvecklingen sorgsen 
ut. När jag började, i Tvärålund 1939, bestod 
Norrland av levande bondbyar, fulla av folk och 
fä. Bondgårdar med rök ur skorstenen, tvätt på 

klädstrecken, folk och djur ute på jorden. Små 
byar, men dock med namn och med minnen, 
med post- och telefonstation (naturligtvis be
mannad!) och med lanthandel och med mjölk
krukor på mjölkpallen. Vart tog allt detta levande 
land vägen? 

Slutsumman av denna historia? 60 år med 
gamla SJ, med bygge och underhåll, med lant
mäteri och vägförvaltningar, stadsarkitekter och 
industrifolk, med gamla rallare och nya 
entusiastiska och kunniga medarbetare - sextio 
år med goda kamrater och med massor av goda 
minnen och - till slut 

SÅ ROLIGT JAG HAR HAFT! 

"En bild av mig själv som jag gillar': säger 
forfattaren. Den togs av Håkan Selen. 
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Katarina Sandberg 

Våra järnvägsmiljöer - ett kulturarv att vårda 

Bergvik, en av många for evigt forsvunna järnvägsmiijöer. Foto 1898, Enemans samling, Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Vad händer med våra järnvägsmiljöer i dessa 
förändringarnas tidevarv? Är det utvecklingens 
gång att de förändras och måste det vara så? Vad 
görs åt det? Och vilka byggnader och järnvägs
miljöer bevaras för framtiden? Detta är några 
frågor man kan ställa sig som lekman och allmänt 
järnvägsintresserad. Jag har, i mitt yrke som 
antikvarie vid Sveriges Järnvägsmuseum, funde
rat över dessa frågor. 

Bakgrund 
Under förra året fick Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) ett regeringsuppdrag att inventera och 
utvärdera ett antal järnvägsbyggnader och järn
vägsmiljöer i Sverige, och att rangordna dem 
efter deras kulturhistoriska värden. Sveriges 
Järnvägsmuseum, representerat av mig, deltog 
tillsammans med RAÄ i arbetet. 
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Bakgrunden till detta regeringsuppdrag var att 
stora förändringar var på väg inom svenskt järn
vägsväsende. Sverige har sedan slutet av 1930-
talet, med några fa undantag, haft ett statligt 
järnvägsnät. Vid årsskiftet 2000-2001 skulle 
dock denna era vara slut, då SJ bolagiserades och 
delades upp i flera olika bolag; Unigrid, Green 
Cargo, Train Maint, SJ AB och Jernhusen. Varje 
bolag skulle vara vinstdrivande. Förändringen av 
Statens Järnvägar hade för övrigt inletts redan 
1988, då SJ och Banverket gick skilda vägar. 

Nu skulle de järnvägsfastigheter som ansågs 
vara - eller skulle kunna bli, lönsamma överföras 
till fastighetsbolaget - Jernhusen. Följden skulle 
kunna bli eventuella försäljningar till privata eller 
kommunala intressenter. Regeringen ville därför 
ha en kulturhistorisk utvärdering och en rang
ordning av de järnvägsmiljöer och järnvägs-



Uppsala station. En av de typiska 
tidigare skyddade stadsstationerna, 
ritad av A. W Edelsvärd, uppfard 
1866 i holuindsk renässansstil Foto 
1935, Sveriges Järnvägsmuseum. 

Vansbro godsmagasin. Uppfart vid 
sekelskiftet 1900. Framfar 
godsmagasinet syns ett litet våghus. 
Foto artikelfoifattaren, 1999. 

byggnader som var tänkta att ingå i det nya 
fastighetsbolaget - innan någon försäljning 
aktualiserades. 

Regeringsuppdraget 
Man hade ställt sig frågan vilka byggnader som 
hade så stora kulturhistoriska värden att de 
behövde ett stadigt skydd. Stadigt skyddade 
byggnader, sk stadiga byggnadsminnen, får inte 
rivas eller förändras enligt särskilda föreskrifter. 
En princip som finns inom svensk byggnads
minnesvård är dock att ägare till byggnads-

minnen skall vara posmva till skyddet. Om 
ägaren är negativ sköts inte byggnaden om och 
kulturmiljövårdens avsikter motarbetas. Skyddet 
blir ineffektivt! De järnvägsbyggnader och 
miljöer som var skyddsvärda borde därför ha 
blivit skyddade innan eventuella nya ägare skulle 
ta över. Det innebar att det var bråttom. 

För att kunna utföra regeringsuppdraget på 
den korta tid som angavs, ca 4-5 månader, blev 
metoden att varje län fick inventera och ut
värdera "sina egna'' byggnader. Den antikvariska 
kompetensen ute i landet har den bästa känne-
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domen, på den regionala nivån, om sina kultur
miljöer. Tyvärr saknas dock några aktuella hel
täckande inventeringar, inriktade på järnvägs
miljöer, i de flesta län. 

Uppläggningen av arbetet innebar att SJ 
Fastighetsdivision lämnade listor och bangårds
kartor med planerade fastighetsbildningsgränser 
för berörda fastigheter till Riksantikvarieämbetet. 
Där förtecknades objekten för respektive län och 
kompletterades med redan befintliga uppgifter 
om kulturhistoriskt skydd och kulturhistoriska 
värden. Detta material, gemensamma blanketter 
och anvisningar samt ekonomiska resurser ställ
des därefter till länens förfogande. Länens repre
sentanter, från länsstyrelsernas och länsmuseer
nas kulturmiljöenheter, åkte sedan ut och foto
graferade, skrev och letade uppgifter i arkiv samt 
bedömde fastigheternas kulturhistoriska värden. 
Riksantikvarieämbetets uppgift blev därefter att 
sammanställa, utvärdera resultaten samt göra ett 
urval ur ett nationellt perspektiv. 

Sedan tidigare finns 47 skyddade stationshus i 
Sverige. De fick sitt skydd som statliga bygg
nadsminnen 1986, utifrån ett urval som gjordes 
ur en stationshusinventering från RAÄ från 
1970-talet. Dessa stationshus ligger framförallt 
längs det statliga stambanenätet. De flesta är 
ritade av SJ :s två mest kända arkitekter, Adolf 
Wilhelm Edelsvärd och Folke Zettervall, och de 
representerar främst monumentala stads
stationer. I princip är det solitära stationshus som 
skyddats. Detta urval speglar ett tidigare rådande 
synsätt inom kulturmiljövården, såväl inter
nationellt som i Sverige, på vilka byggnader som 
var värda att bevaras. Det var i princip enstaka 
monument som sparades. Idag är den rådande 
inställningen däremot att det är kulturmiljön som 
en helhet som är det viktiga. Och alla byggnader 
och anläggningar, även de enklare, är lika viktiga 
för att ge denna helhet och den historiska 
förståelsen. 

Utifrån den nya inventeringen var därför 
avsikten att bredda urvalet av skyddsvärda 
objekt, för att ge en bättre representativitet av 
järnvägens olika miljöer. Där det fanns förut
sättningar föreslogs utökningar av tidigare bygg
nadsminnen, med flera byggnader, till en hel 
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miljö. Vidare föreslogs ett antal nya byggnads
minnen, exempelvis för att visa mindre stations
hus vid enskilda banor, verkstadsanläggningar 
mm. Även olika typhus var viktiga att skydda, då 
stora delar av järnvägsbebyggelsen i Sverige varit 
typiserad. 

Järnvägshistorisk tillbakablick 
Sverige förändrades under 1800-talet från jord
brukssamhälle till industrisamhälle och indu
strialiseringen och järnvägens utveckling var nära 
knutna till varandra. Skråväsendet upphörde och 
handeln släpptes fri vilket medförde att nya orter 
och samhällen kunde utvecklas. Järnvägen band 
ihop landet, från norr till söder och från kust till 
kust. Runt om i Sverige växte järnvägssamhällen 
fram. De tidigare outnyttjade naturtillgångarna 
började exploateras, och både råvaror och färdiga 
produkter för en snabbt ökande exportindustri 
fraktades med järnvägen. Exportindustrin gav 
vinster, och kapitalet satsades bland annat i 
utvecklingen av järnvägen. Det fanns en anda av 
optimism och framsteg inom transportteknikens 
område och inom samhällsutvecklingen i stort. 

1854 beslutade regeringen att ett antal större 
statliga järnvägsstamlinjer skulle byggas. Mindre 
järnvägsbyggen skulle drivas av enskilda företag 
med statligt godkännande. Fem stadiga s k stam
banor planerades; Västra, Södra, Nordvästra, 
Östra och Norra Stambanan. Man började med 
Västra och Södra stambanorna som var färdiga 
1862 och 1864. Sedan fortsatte man norrut, och 
de flesta stora stambanorna var klara vid 
sekelskiftet 1900. Det sista stora stadiga 
järnvägsbygget var Inlandsbanan, invigd 1937. 
Byggandet av enskilda banor stöddes av staten 
med fördelaktiga lån. Tanken var att privat
banorna skulle främja regional handel och 
transport, medan statsbanorna skulle betjäna 
landet som helhet. Även de privata banorna kom 
dock, så småningom, att omfatta linjer av 
stambanekaraktär. I södra och mellersta Sverige 
var det vanligt med privatbanor, medan det i 
norra Sverige främst var staten som byggde 
järnväg. 

En stor del av det svenska järnvägsnätet var 
ursprungligen uppfört i privat regi, men redan 



Hagalunds verkstadsområde, Stockholm. Hagalund är ritad av Folke Zettervall och är Sveriges största 
lokstation. Bilden visar interiören från den stora lokhallen, uppford 1914-16. Anläggningen är nu 
fores/,agen som byggnadsminne. Foto 1938, Sveriges färnvägsmuseum. 

Fagersta bruks station. Natur och kultur samverkar vid nedbrytningen. En i grunden vacker stationsmiijö 
ta/,ar sitt tydliga språk om foifall sedan stationen /,agts ned Foto artikel_foifattaren, 2001. 
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AdolfW Edelsvärd. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

under senare delen av 1800-talet började en
skilda banor förstatligas. 1939 togs ett princip
beslut om att alla linjer skulle övergå i stadig ägo, 
vilket sedan genomfördes fram till 1950-talet. I 
början av 1960-talet skedde stora förändringar 
inom svenskt järnvägsväsen. Bilismen hade 
kommit för att stanna och konkurrensen med 
järnvägen ökade. Riksdagen tog då ett beslut om 
nedläggning och upprivning av alla olönsamma 
järnvägslinjer. Stora neddragningar gjordes och 
många mindre mellanstationer lades ned. Till 
följd av detta byggdes många stationsmiljöer om 
eller revs. 

Arkitekterna 
SJ hade en egen arkitektursektion under åren 
1855-1986. Under denna tid arbetade fyra olika 
chefarkitekter: AdolfWilhelm Edelsvärd mellan 
1855 och 1895, Folke Zettervall från 1895 till 
1931, Birger Jonsson under åren 1931-1955 och 
slutligen Karl Axel Bladh under perioden 1955-
1986. 
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Folke ZettervalL Foto 1900, Herman Hamnqvist, 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Adolf W Edelsvärd var ursprungligen fortifika
tionsingenjör och inte utbildad till arkitekt. Han 
drev dock ett eget arkitektkontor i Göteborg och 
har ritat ett flertal byggnader där; såväl privat
bostäder som skolor och kyrkor. Han var chef
arkitekt på SJ under den första expansiva fyrtio
årsperioden då stambanenätet byggdes, och då 
ansvarig för uppförandet av alla byggnader. 
Under denna period byggdes ett stort antal hus, 
totalt 5 725, varav 297 stationsbyggnader. Edel
svärd var med och utformade såväl de stora 
centralstationerna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö som ett otal mindre små stationshus runt 
om i landet. Edelsvärd ansåg att det var viktigt att 
alla järnvägsbyggnader var väl utförda men skrev 
bland annat själv att "stationshusen äro väl de, på 
hvilka man borde ställa några anspråk i 
arkitektoniskt hänseende': Han menade att 
järnvägsarkitekturen skulle tjäna som förebild 
som god byggnadskultur för allmogens byg
gande, och medverkade även i tidskrifter och 
mönsterböcker i ämnet. 



Birger Jonsson. Foto 1931, Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Folke Zettervall var son till domkyrkoarkitekten i 
Lund, Helgo Zettervall. Han var utbildad 
arkitekt. Han efterträdde Adolf W Edelsvärd, 
och även Zettervall verkade under en relativt 
expansiv period för SJ :s husbyggande. Hans 
chefsperiod sammanföll med de senare norr
ländska banbyggena, bland annat Malmbanan 
och Inlandsbanan. Han har exempelvis ritat 
Sundsvalls Centralstation och de speciella sta
tionsbyggnaderna vid Malmbanan (Sveriges 
första elektrifierade bana) med dess inbyggda 
transformatorstationer. 

Birger Jonsson tillträdde som chefarkitekt vid SJ 
under funktionalismens första år, 1931. Under 
hans ledningsperiod nådde järnvägsnätet sin fulla 
utsträckning. Han intresserade sig bland annat 
för byggnadernas planlösningar. Jonsson an
svarade exempelvis för det senare stations
byggandet vid Inlandsbanan, klar 1937, och 
Falköpings station som är en utpräglad funkis
station. 

Karl Axel Bladh. 

Karl Axel Bladh blev den siste chefarkitekten på 
SJ:s arkitektursektion. Under hans tid började 
omstruktureringarna och nedskärningarna inom 
SJ. Det handlade vid denna tid inte så mycket 
om nybyggnation, uppgifterna var främst om
och tillbyggnader av äldre bebyggelse. 

Bebyggelsen längs de enskilda järnvägarna ut
formades av många olika ingenjörer, arkitekter, 
byggmästare och byggherrar. Här följer några av 
de mer kända. Claes Adelsköld var en av järn
vägens pionjärer. Han var järnvägsingenjör och 
ledde flera projekteringar av enskilda järnvägar, 
bland annat i Skåne. Adelsköld ritade stationer 
till exempel vid Kristianstad-Hässleholms och 
Ystad-Eslövs järnvägar. Två andra välkända 
arkitekter, som även medverkat vid åtskilliga 
stationsbyggen är bröderna Axel och Hjalmar 
Kumlien. De utformade samtliga husbyggnader 
längs Sveriges största privatbana, Bergslagernas 
järnvägar (Göteborg-Falun). Vidare medverkade 
Axel Kumlien tillsammans med A. W Edelsvärd 
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Ritning på rypmodell for enkel banvaktsstuga .från 
1872. Vissa rypmodeller fanns for utforande såväl i 
trä som i sten. Bild ur Statens Järnvägar 1856-
1906. 

vid uppförandet av Stockholms Central. Erik 
Lallerstedt, en annan av vårt lands mer erkända 
arkitekter - även innehavare av professuren i 
arkitektur vid KTH i 25 år - ritade vid sekel
skiftet bland annat stationsmiljöerna vid SWB, 
Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. 
Även Ferdinand Boberg, skapare av sådana väl
kända byggnader som regeringskansliet Rosen
bad och LO-borgen i Stockholm, ritade stations
hus. Han utformade stationerna längs Mora
Älvdalens järnväg. 

Byggnadstyper och "typhus" 
i järnvägsmiljöer 
Under 1800-talet uppfördes många byggnader i 
Sverige. Flera handböcker utgavs med stilar och 
råd vid utformning av typhus för t ex lantbruks
byggnader. Officiella byggnader, som järnvägs
byggnader, blev ett föredöme för den övriga 
bebyggelsen på landsbygden. I järnvägsmiljöerna 
utvecklades en rad nya byggnadsryper med 
speciella funktioner, och man eftersträvade en 
enkel och prydlig stil. Strävan efter standardi
sering hade såväl ekonomiska- som säkerhets
mässiga orsaker, men man ville också skapa ett 
ansikte utåt - ett varumärke. 
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Stationsmiljöerna innehöll funktionsbygg
nader som på olika sätt ingick i dåtidens "infra
struktur". Vid större stationer uppfördes restau
rangbyggnader och avträdeshus för resenärerna. 
Perrongerna täcktes med perrongtak och för 
godstrafiken byggdes godsmagasin längs loss
nings- och lastningsspår. För trafikverksamheten 
anlades ställverksbyggnader vid bangårdarna. 
Ångloken krävde lokstationer med stallar, vänd
skivor, vattentorn och pumpar, kolgårdar, sand
torn mm. På flera orter uppfördes verkstäder för 
reparationer och revisioner av lok och vagnar. För 
järnvägens personal uppfördes boställshus, ban
vaktsstugor osv. 

Många av dessa olika sorters byggnader var 
starkt typiserade. En stor mängd byggnader 
skulle uppföras på relativt kort tid, till så låg 
kostnad som möjligt. Vid såväl de statliga som de 
enskilda järnvägarna finns i båda fallen minst ett 
trettiotal olika "rypmodeller"för stationshus, d.v.s. 
sammantaget ett sextiotal, samt också typ
modeller för övriga byggnader. 

Även byggnadsmaterialen delar in bygg
naderna i olika typer, med skillnader mellan 
norra och södra Sverige. I södra delarna av landet 
användes mycket sten och tegel, i norra Sverige 
till största delen trä. Däremellan fanns olika 
varianter i tegel, trä och puts. Vissa byggnader, 
som till exempel lokstallar, fick ett mera likartat 
utförande över hela landet. De fick ett givet 
formspråk genom sina funktioner. Den åter
kommande halvcirkelformen, om det var lite 
större lokstallar, med vändskiva framför. Tegel 
eller sten som byggnadsmaterial på grund av 
brandfaran. 

Bebyggelsens utformning 
- stilar och influenser 
Större delen av Sveriges järnvägsbebyggelse är 
uppförd under cirka hundra år, från 1850 till 
1950. Olika arkitekturideal och stilinfluenser, 
regionala variationer i byggnadsmaterial och 
byggnadsteknik samt ekonomiska och politiska 
faktorer har påverkat utformningen. Man kan se 
en utveckling från det småskaliga panelade 
stationshuset i det lilla stationssamhället, likt 
andra samtida lantmannabyggnader i trä (i Syd-



Abisko Östra, en av 
Malmbanans stationer, 
uppford 1911. Sedan 
tidigare skyddad som 
statligt byg,gnadsminne. 
Foto 1940, Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Gåsvarv. Ett av flera 
typhus i national
romantisk stil som 
Ferdinand Boberg 
ritade for Mora
Älvdalens järnväg 
under åren 1897-99. 
Nu privatägd. Foto 
artikelforfattaren, 
1999. 

Lokstall i Hallsberg. 
Tidigare är 
järnvägsstation och 
järnvägsrestaurang 
skyddade. Nu fores/,ås 
även lokstallar med 
flera byggnader ges 
skydd, så att en 
helhetsmiijö bevaras. 
Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 



Are järnvägshotell och -restaurang. I direkt anslutning till järnvägsstationen, sedan tidigare skyddad som 
byggnadsminne, uppfordes hotell och restaurang på turistorten Are. Foto troligen från sekelskiftet 1900, 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

sverige i tegel) med lövsågerier och snickarglädje. 
Vidare till större anläggningar, med viktiga 
knutpunkter som växte med större stationer och 
lokstall, boställshus, ställverk osv. Till de riktigt 
stora och representativa stadsstationerna, upp
förda i 1800-talets nystilar efter kontinentala 
förebilder, som andra institutionsbyggnader 
under 1800-talets senare hälft symboler för en 
tidsanda, präglad av en stark framtidstro för 
nationen Sverige. 

En byggnadstyp, som ofta var använd för 
mellanstora järnvägsstationer av 1800-talets le
dande arkitekter, liknade det traditionella hög
reståndsbyggandet. Den har många drag av den 
mindre herrgården; symmetri, axial rumsindel
ning, längdutsträckning längs banan och kon
trasterande partier såsom frontespis eller risaliter. 
De större stadsstationerna var istället besläktade 
med det samtida institutionsbyggandets huvud
typ - en långsträckt byggnad med både mitt- och 
sidorisaliter, klädd i puts. Hit hör t ex Stock-
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holms Central och Bergslagernas järnvägars 
station "Vita Huset" i Göteborg. 

Runt sekelskiftet uppfördes flera stations
miljöer i fornnordisk stil, nationalromantik och 
jugend, tydligt präglade av tidsandan. De ut
formades efter nya ideal, med bland annat ökad 
regional anknytning och en friare planlösning 
där de inre funktionerna fick styra den yttre 
formen. Detta gav ofta asymmetriska fasader. 
Det kan man t ex se i Dalarna, där det finns 
jugendarkitektur av Erik Lallerstedt som inspi
rerats av engelsk arts and crafts-rörelse. Vid denna 
tid växte även turismen fram i Sverige och stor
stadsborna kunde ta sig ut på landet och till 
fjällen tack vare järnvägen. Detta skapade spe
ciella järnvägsmiljöer på turistorterna med turist
hotell, järnvägsrestaurang och järnvägsstation. 
Sådana orter finns såväl på västkusten ute vid 
havet, som uppe i fjällen i Norrland. 

Övergången från ånga till elektricitet går också 
att avläsa i bebyggelsen. Det syns bland annat vid 



Vedums station. 
Exempel på en mindre 
/,andsortsstation från 
järnvägens barndom, 
troligen uppford 
omkring 1865. Nu 
fores/,agen att bli statligt 
byggn,adsminne. Foto 
1923, Sveriges 
järnvägsmuseum. 

Angelsbergs station vid 
SWB-banan. Uppford 
år 1900, ritad av Erik 
Lallerstedt. Stilen har 
kontinenta/,a influenser, 
främst från Tjsk/,and 
Statligt byggn,adsminne 
år 2000. Ingår som en 
del i miljön 
'Världsarvet 
Engelsbergs bruk'~ Foto 
Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Ludvika station. 
Byggn,ad i "funkisstil': 
uppford 1938-39, 
arkitekt Cyrillus 
Johansson. Byggn,aden 
är uppde/,ad i två 
byggn,adskroppar där 
olika fonktioner är 
tydligt separerade. 
Föres/,aget som 
byggn,adsminne. Foto 
från 1950-talet, 
Sveriges 
Järnvägsmuseum. 
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Dingle station. Typhus längs Bohusbanan, uppfart 1903 och ritat av Folke Zettervall. Byggnaden blev 
även Sj-s forsta busstation 1921. Miijön är nu foreslagen som byggnadsminne. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

flera av Malmbanans stationshus, där inbyggda 
transformatorstationer gav en speciell form åt bygg
naderna. Vidare byggdes nya och större lokstall 
när trafiken ökade. I en anda som förebådade 
funktionalismen byggdes de enklare miljöerna längs 
Inlandsbanan, under en 30-årsperiod fram till 1937. 
Det var det "utvecklingsbara stationshuset", som 
kunde byggas ut i fyra olika stadier, allteftersom 
banans kapacitet ökade och behoven av större ut
rymmen växte. Förändrade behov bidrog även 
till att äldre stationer på vissa ställen fick lämna 
plats åt nya, som t ex i Ludvika, som uppfördes i 
slutet av trettiotalet i funktionalistisk stil. 

Kulturhistoriska värden 
Järnvägen var en av de viktiga faktorerna i Sve
riges utveckling till en modern industrination, 
och hade dessutom en stor påverkan på var delar 
av bebyggelsen i vårt land förlades och hur den 
utformades. För att kunna mäta betydelsen av att 
bevara byggnader brukar man tala om begreppet 
kulturhistoriskt värde. Det finns flera olika typer 
av kulturhistoriska värden knutna till de miljöer, 
anläggningar och byggnader som uppförts för 
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järnvägen. Järnvägsbebyggelsen är ett historiskt 
dokument över utvecklingen av det "moderna'' 
Sverige. Här kan man utläsa både samhällshisto
riska och socialhistoriska fakta. Till exempel vid 
vilka tidsperioder olika bansträckningar anlades 
samt likheter respektive skillnader mellan en
skilda och statliga banor. Eller olika yrkeskatego
rier som var knutna till järnvägen och vilken hier
arkisk rangordning dessa hade i förhållande till 
varandra. 

Vidare finns här stora arkitekturhistoriska 
värden. Kontinentala stilinfluenser och lokala 
byggnadstraditioner, i de bästa stunderna, för
enade till en unik svensk form. Typhusbyggandet 
avspeglar politiska och sociala ideer om hur man 
utformade prydlig och representativ bebyggelse 
samt med små ekonomiska medel varierade den. 
Här är det just det typiska, det som representerar 
de många stationerna som är det värdefulla. Det 
motsatta förhållandet råder vid stadsstationerna. 
Här är det istället de tydliga stilinfluenserna och 
det unika arkitektoniska uttrycket - antingen 
detta är rundbågestil, nyrenässans eller national
romantik, som är värdefullt att bevara. 



/ 
/ 

Vännäs station. Uppford 1891, arkitekt Folke Zetterva!L Järnvägsstationen i fornnordisk stil är tidigare 
skyddad Nu foreslås ett flertal byggnader, bL a. restaurang, boställshus och verkstadsbyggnader skyddas, 
for att en hel miijö i ett typiskt stationssamhälle skall bevaras. Foto Sveriges järnvägsmuseum. 

Stora teknik- och materia/historiska värden 
finns utifrån aspekten på järnvägen som ett 
infrastrukturellt system. Funktionsbyggnader 
och anläggningar speglar olika epoker i järn
vägens utveckling. Här märks även hur olika 
byggnader, t ex mindre godsmagasin, avlösts av 
större när järnvägens betydelse ökat och hur flera 
stationer eller lokstall uppförts bredvid varandra, 
därför att järnvägsnätet bestod av ett stort antal 
banor med olika ägare. 

Till järnvägsmiljöerna är även stora upplevelse
och estetiska värden knutna. Vi kan i en väl
bevarad järnvägsmiljö fortfarande förstå och 
uppleva känslan av stationen som porten mot 
stora världen; platsen dit alla nya intryck kom. 
Där avstampet togs från det gamla till det nya, 
från det kända till det okända. Stationen var 
centrum, både på större och mindre orter. An
tingen det var en pampig stadsstation införlivad i 
en "idealstadsplan'', i fonden av en stor öppen 
plats. Eller som i det mindre stationssamhället, 
med järnvägshotellet vid stationen och sam
hällets huvudgata - Järnvägsgatan eller Stations
gatan - längs spåren. I dessa samhällen far järn-

vägsmiljön ett starkt symbolvärde, då den rep
resenterar hela samhällets existens. 

Sammanfattning 
Järnvägen var en av de viktiga faktorerna i Sve
riges utveckling till en modern industrination. 
Järnvägsbebyggelsen är ett historiskt dokument 
över utvecklingen av det "moderna" Sverige. En 
järnvägsmiljö är ett komplext "system'', samman
satt av många olika faktorer (tex teknik, funk
tioner, arkitektur samt ekonomiska, sociala och 
politiska förhållanden). För att detta system skall 
gå att förstå i ett historiskt perspektiv måste 
helheten vara intakt. Det är därför mycket viktigt 
att olika sorters bebyggelse ( och naturligtvis även 
andra anläggningar, även om jag ej berört det i 
den här artikeln) bevaras. 

För att även kommande generationer skall 
kunna ta del av denna materialiserade historia, har 
att antal olika järnvägsmiljöer skyddats eller före
slagits fa skydd utifrån nämnda regeringsupp
drag. Olika tidsperioder, arkitekter och typer av 
byggnader har representerats bland de miljöer 
som valts ut för att sparas. Även en god regional 
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SJ-s arkitektkontor 1928. Sittande längst ftam närmast kameran arkitekt Folke Zettervall och till vänster 
om honom byråchef O.A.A. Tj;den. Stående ftån vänster: underingenjör E. Otterström, ritare C.N 
Spångberg, underingenjör V.G. Vedin, underingenjör JA. Johansson, ritare FL. Frise, underingenjör C.A. 
Lund, ritare S.E. Zätterlund, kansliskrivare M V.M Bjeren och byråingenjör A. V.F Ekengren. Foto 
Sveriges järnvägsmuseum. 

spridning har eftersträvats. Ja visst, det är ett fatal 
byggnader och miljöer om man ser på den stora 
mängd som ursprungligen fanns, men vi vet i alla 
fall att dessa miljöer - för överskådlig framtid -
kommer att bevaras! 

Källor: 
1. Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 12:86 - Järnväg, 
bygd och bebyggelse. 
2. Erik Lallerstedt - arkitekt under fem årtionden. 
Utställningskatalog. Arkitekturmuseet Stock
holm, 1982. 
3. Eriksson, Eva: Den moderna stadens fodelse. 
Ordfront, Stockholm. 1990. 
4. Järnvägsdata 1999; Svenska Järnvägsklubben. 
5. Kullander, Björn: Sveriges Järnvägs historia. 
1994. 
6. Kulturmiijövård nr 1 :97 - Kommunikationer. 
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7. Linde, Gunilla: Stationshus 1855-95 -A. W 
Edelsvärd som järnvägsarkitekt. Svenska Järnvägs
klubben, 1989. 
8. Paulsson, Gregor: Svensk stad, del 2. Student
litteratur, Lund. 1988. 
9. Selin, Peter: Inlandsbanan - Ide och historia. 
Björkås Förlag, Östersund. 1996. 
10. Statens Järnvägar 1856-1906. Järnvägs
styrelsen. Stockholm 1906. 
11. Statens Järnvägar 1906-31. Kungliga Järn
vägsstyrelsen. Stockholm 1931. 
12. Stationshusinventeringen 1968-80, Riks
antikvarieämbetet. 
13. Sverigesjärnvägar hundra år, SJ 1856-1956. 
Minnesskrift. Kungliga Järnvägsstyrelsen. Stock
holm 1956. 
14. Våra järnvägar - en historik utgiven av 
Sveriges Järnvägsmuseum, 1969. 



RobertSjöö 

En bevarandeplan för järnvägsfordon 

På Sveriges Järnvägsmuseum finns fordon som varit orörda sedan de togs ur trafik, somt.ex. 
tredjekfassvagrzen C6 nr 486, byggd 1880 for andra och tredje klass, men moderniserad så sent som 1923 
och tagen ur trafik 1932. Visst kan det vara .frestande att slita ut 1920-talsinredningen och återföra 
kupen till originalutseende, men vad finns då egentligen kvar av kulturhistoriska värden? Foto Jan-Erik 
Svanberg. 

Det är flera år sedan Sveriges Järnvägsmuseum 
och Järnvägshistoriska Riksförbundet QHRF) 
nystartade arbetet med bevarandeplanen. En 
remissutgåva skickades ut till berörda föreningar 
och fordonsägare under 1998. Planen är inte i 
första hand avsedd som ett statiskt organ men att 
stadfästa den första versionen i tryck är ändå 
angeläget. Redigeringsarbetet har tagit tid, vilket 
inte är anmärkningsvärt med tanke på det stora 
inslaget av ideella insatser. Målsättningen är att 
bevarandeplanen skall ges ut under år 2001 och 
en kort presentation av projektets ide kan därför 
vara på plats. Nedanstående text är en lätt 
bearbetning av inledningen till remissversionen. 
De som utanför museet har jobbat med bevaran-

deplanen är Jan-Erik Hedlöf (motorlok), Yngve 
Holmgren (skånska privatbanevagnar), Bo Jörn
eld (ånglok), Tore Nordin (ellok), E. Bertil 
Persson (godsvagnar), Ola Persson (faktaunder
lag), Henrik Reuterdahl (stålpersonvagnar) och 
Erik Sundström (järnvägshistorik och gods
vagnar). 

Syfte med en bevarandeplan 
Det finns ett mycket stort behov av en hand
lingsplan för säkerställande av den svenska järn
vägshistorien. Tack vare att SJ tidigt etablerade 
ett verksmuseum och att det finns en god 
geografisk spridning av järnvägsmuseiföreningar, 
finns både fina samlingar och stor kunskap. Det 
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bör dock vara en nationell, stadig angelägenhet 
att skapa förutsättningar för att samlingarna 
vårdas så att inte värdefulla minnen och 
vittnesbörd från järnvägen skall gå förlorade. Det 
är av yttersta vikt att i tid se över vad som finns 
bevarat från den svenska järnvägshistorien för att 
dels få en bild av vilka resurser detta kräver, dels 
kunna presentera en plan för säkerställande av 
det som är mest värdefullt. 

Avgränsning 
För att kunna förstå ett historiskt fenomen krävs 
en helhetssyn. Det är nödvändigt att ha tillgång 
till så mycket källmaterial som möjligt. Det är 
viktigt att den mångfald som funnits också kan 
presenteras. Järnvägen är som kommunikativt 
medium både teknik och humaniora, och borde 
vara en självklar angelägenhet för kulturmiljö
vården - inte minst då resursbristerna hos dagens 
förvaltare av järnvägshistoriska vittnesbörd är 
stora. För att kunna ta ställning till bevarande
problemet krävs dock ett ordentligt underlag. Att 
bevara rullande materiel kräver liknande insatser 
som byggnadsvård, varför fordonen befunnits 
lämpliga att använda som första utgångspunkt 
för bevarandearbetet. 

Möjligheter till bevarande och skydd 
En förutsättning för ett långsiktigt bevarande av 
såväl föremål som miljöer är att det finns ett 
regelsystem och ytterst en lagstiftning som sätter 
krav på ägare och förvaltare av sådant som skall 
utgöra vårt gemensamma kulturarv. Kultur
miljölagen räcker idag för skydd av forn
lämningar, byggnader samt i viss mån för kultur
miljöer och föremål på museer som lyder under 
offentliga huvudmän. För säkerställandet av en 
representativ och historiskt riktig bild av våra 
järnvägar räcker inte detta. 1986 gjordes en första 
insats då Riksantikvarieämbetet efter en stations
inventering fastställde drygt 50 byggnader som 
byggnadsminnen. Det var stationsbyggnader och 
en bro som erhöll detta skydd. 1996 fastställdes 
en del av f.d. Norsholm-Västervik-Hultsfreds 
Järnväg, sträckan Verkebäck-Totebo, som bygg
nadsminne. Ett välkommet steg mot en hel
hetssyn men inte desto mindre bara en del-
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lösning då banan endast blir intressant och 
begriplig i kombination med rullande fordon. 
En anmälan om att förklara en museibana som 
byggnadsminne har lämnats in till RAÄ. Frågan 
är fortfarande under utredning. 

Järnvägens betydelse 
Etableringen av järnväg i mitten på 1800-talet 
medförde en revolution för resande och trans
porter av varor och den innebar en förutsättning 
för en expansiv industrialisering. Järnvägen 
födde nya kommunikationsleder och helt nya 
samhällen och städer följde i dess spår. Ångloket 
var absolut spjutspetsteknik. En helt ny yrkeskår 
föddes, varav t.ex. lokföraryrket var högavlönat 
och blev för många en framtidsdröm. På 1900-
talet var Sverige en tid världsledande i över
gången till eldrift. I dag är den miljövänliga 
järnvägen ett kommunikationsmedel för fram
tiden. Järnvägen har också funnits mitt bland 
folket. De allra flesta människor har under järn
vägarnas 140 år i Sverige på ett eller annat sätt 
kommit i kontakt med tåget, som därigenom 
skapat personliga referensramar, kunskap och 
känslor som endast kan jämföras med andra 
kommunikationsmedel, post, telefon, bil, TY, 
datorer o.s.v. Det förklarar också det ideella 
engagemang som de många järnvägsmuseiföre
ningarna representerar, vilka dessutom är en folk
rörelse som utgör en utomordentlig kompetens
resurs för den professionella kulturmiljövården 
och museer. 

Järnvägsmuseer och ägare av historiska 
järnvägsfordon 
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle har fungerat 
som centralmuseum för svensk järnvägshistoria 
och tillika verksmuseum under SJ sedan 1915 
och är sedan årsskiftet 2001/2001 administrativt 
en del av restaffärsverket Statens Järnvägar (ASJ). 
Museet ligger således under Näringsdeparte
mentet, liksom Postmuseum och Telemuseum. 
Beroende på verksledningens resurser och in
tresse har verksamheten genom åren hållit 
varierande kvalitet. Från sekelskiftet och fram till 
åren runt andra världskriget gjordes ett mycket 
välplanerat och aktivt insamlande av fordon och 



föremål, vilket skapat en av världens allra finaste 
järnvägshistoriska samlingar från 1800-talet. 
Därefter vidtog en 40-årig period av stagnation i 
insamlandet, vilket dock återupptagits på 1980-
talet. 1992 gjordes på GD Stig Larssons initiativ 
en stor satsning på visningshallen. 1995 anställ
des för första gången en museichef med bak
grund som antikvarie, och sedan 2000 ingår 
ytterligare en antikvarie i den fasta personalen 
som uppgår till 12 tjänster. En lokförare med stor 
järnvägshistorisk kunskap är delansvarig för 
fordonen. 

I Kristianstad ingår ett järnvägsmuseum sedan 
1965 som en del av länsmuseet. Järnvägsmuseet 
har 1,5 tjänster. Dessa har dock varit vakanta 
sedan en tid. Till museet är också knuten 
föreningen Östra Skånes Järnvägar. Banverket 
öppnade 1998 ett eget museum under Ban
skolan i Ängelholm med inriktning på järn
vägens infrastruktur och banteknik. Tills vidare 
har man en intendenttjänst, ytterligare en hel
tidstjänst samt ett par personer på deltid. Övriga 
järnvägsmuseer bedrivs på ideell basis och ingår i 
föreningsverksamheten nedan. 

Utan ett starkt och aktivt centralmuseum 
gjordes viktiga insatser på privat initiativ. Redan 
1958 bildades Svenska Järnvägsklubben (SJK) 
som ägnat kraft åt forskning, bokutgivning och 
utgivning av tidskriften TÅG. SJK tog också 
initiativ till landets första museijärnväg, seder
mera Östra Södermanlands Järnväg (ÖSIJ) i 
Mariefred. Under 1950- och 60-talen lades järn
vägar ned i en rasande takt och det allra mesta av 
den rullande materielen skrotades. På några 
platser räddade entusiaster i nybildade föreningar 
fordon och ibland hela miljöer, t.ex. Jädraås
Tallås Järnväg, en närmast komplett miljö i 
järnvägsorten Jädraås på Dala-Ockelbo-Norr
sundets järnväg i Gästrikland och Amen- Gräfs
näs Järnväg, en del av Västergötlands järnvägar. 
Föreningarna med egen bana, eller s.k. musei
banor, är idag organiserade i Museibanornas 
Riksorganisation, MRO. För närvarande ingår 
12 museibanor i MRO. För dessa banors räkning 
fanns till och med 1995 ett statligt stöd i form av 
lotterimedel till ett årligt belopp av ca 250 000 kr 
att fördelas av Statens Kulturråd. Huvuddelen av 

Andraklassvagnen B3a nr 650 är egentligen 
utmärkt bevarad som forsta klass sovvagn av så 
kallad Berlin modell ftån 18 7 4. Vtzgnen togs ur 
trafik 1926 och målades grön vid nedklassningen 
på 1890-talet. Senaste ommålning skedde 1914. 
Ingen skulle nog komma på iden att skrapa bort 
den gröna forgen och måla vagnen originalblå 
med märkningfor forsta klass, men hur resonerar 
vi när det gäller nyare fordon och forgskikt? Foto 
ur museets samlingar. 

verksamheten har alltjämt finansierats av intäkter 
från trafik med museifordonen. 

Sedan början av 1970-talet har det också med 
tämligen jämn geografisk spridning bildats 
järnvägsmuseiföreningar med målsättning att 
bevara och använda fordon från SJ och av SJ 
övertagna f.d. privatbanor. Man har i många fall 
skaffat ansenliga samlingar av järnvägsfordon. 
Dessa föreningar är samlade i Järnvägshistoriska 
Riksförbundet QHRF), vars medlemsantal för 
närvarande uppgår till ca 25 föreningar. Dessa 
föreningar har ingen möjlighet till statligt stöd 
utan verksamheten finansieras helt med egen 
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trafik tills vidare under SJ:s trafikeringsrätt på 
Banverkets nät, vilket kräver stora kostnader i 
form av avgifter och försäkringar. Flera musei
föreningar har någon form av visningshall, och 
ofta används då termen järnvägsmuseum i före
ningarnas namn, t.ex. i Nässjö, Nynäshamn och 
Grängesberg. 

Bedömning av fordonssamlingarnas 
kulturhistoriska värde 
Resurserna är i nuläget begränsade för såväl 
Sveriges Järnvägsmuseum som de mindre 
museerna och de ideella föreningarna. Sam
lingarna är omfattande och tyvärr förvaras endast 
en mindre del av fordonen tillfredsställande. 
Många fordon har förfarits p.g.a. utomhus för
varing under "museitiden". Andra fordon har 
slitits hårt i veterantågstrafik. Bristande kunskap 
har lett till hårdhänta renoveringar som minskat 
det historiska värdet. Det har sedan länge stått 
klart att en planering av bevarande, vård och 
användning av till att börja med järnvägsfordon 
är helt nödvändig. Bevarandeprogrammet för 
järnvägsfordon skall ses som dels ett arbets
instrument eller ett regelverk för innehavare av 
beskrivna objekt, men den bör också vara ett 
underlag för ett möjligt kulturhistoriskt skydd 
för de mest intressanta fordonen enligt kultur
miljölagen. 

Fordonens kultur- eller teknikhistoriska 
värde 
För att kunna göra återkopplingar till kultur
miljövården har en begreppsapparat tillämpats i 
enlighet med gängse praxis. För att avgöra ett 
fordons kultur- eller teknikhistoriska värde krävs 
att man gör en bedömning utifrån ett flertal 
aspekter. Bevarandeplanen inskränker sig till det 
som inom kulturmiljövårdens kategoriseras som 
kulturhistoriska riksintressen. Dessa är i sin tur 
uppdelade i två nivåer, A och B. Av praktiska 
skäl, och då fordonen i allmänhet renoverats och 
byggts om regelbundet, har en uppdelning av 
skicket gjorts i status och kondition. Vi fann 
också under arbetet att en indelning i tjugo
årsperioder visade sig mycket lämplig vad gäller 
såväl järnvägens olika utvecklingssteg som 
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historiska händelser och konjunkturer som på
verkat samhället i övrigt. Drygt 300 fordon har 
föreslagits som riksintressen i planen. 

Till grund för bedömningen har ställnings
taganden gjorts utifrån följande egenskaper: 

* Representativitet Typiskt fordon för period 
eller bana. 

* Originalitet Unikt fordon eller fordon 
kopplat till händelse / person. 

* Miljövärde Fordon som ger helhetsvärde 
t.ex. i typiskt tågsätt. 

* Tekniskt värde Fordon som representerar 
teknisk utveckling. 

* Konstnärligt värde Fordon med hög estetisk 
kvalitet. 

Ställningstaganden enligt ovan har varit utgångs
punkten för ett bevarande. Emellertid måste flera 
faktorer vägas in för bedömning av vård- eller 
renoveringsinsatser och regler för handhavande 
och på sikt ett skydd för fordonet. 

Status 
För att avgöra ett fordons tillstånd i förhållande 
till ursprungsutförandet har begreppet status 

använts. Denna är indelad i fem steg enligt 
nedan: 

I Originalutförande Ej ändrat under eller efter 
drifttid utöver revisioner. 

Il Nära original Ursprunglig karaktär. Lätt 
ombyggt. Mindre delar eller 
detaljer utbytta. 

III Ombyggt Andrad karaktär. Ombyggt, 
stora delar utbytta, t., ex. ny 
inredning eller återställt till 
äldre utförande. 

IV Kraftigt ombyggt Väsentligt ändrad karaktär 
efter ombyggnad. t.ex. 
tjänstevagnar eller rekon
struktion av väsentliga delar. 

V Endast del Del av fordon eller nybygg
nad på del av fordon, t.ex. ny 
korg på originalunderrede. 

Statusbegreppet relateras till det fordonet kan 
representera enligt bevarandekriterierna. Höga 
kulturhistoriska värde kan således försvara 



bevarande av fordon med låg status medan hög 
status i sig kan utgöra en bevarandegrund. 

Kondition 
För att kunna göra en rimlig bedömning av hur 
ett fordon skall hanteras, vårdas eller användas 
krävs också att hänsyn tas till befintlig kondition. 
Även denna (alt. fordonets skick) har i 
bevarandeplanen delats upp i fem nivåer. 

aMycket god 
b Ganska god 

c Mindre god 

d Dålig 

e Mycket dålig 

Inga åtgärder utöver god förvaring. 
Konservering. Fyllnadsmålning, 
byte av mindre delar 
Renovering krävs. Helmålning, 
viss nytillverkning. 
Restaurering krävs. Stora ingrepp. 
Åter byggnad. 
Rekonstruktion nödvändig. 
Nybyggnad. 

Konditionen är många gånger avgörande för 
vilken grad av ingrepp som kan rekommenderas. 
Ett skick i kategori a eller b kan försvara att ett 
fordon med status N endast konserveras. Ett 
fordon i dåligt skick kan med fördel rekonst
rueras till ursprungsutförande o.s.v. Konditionen 
kan naturligtvis också variera på ett och samma 
fordon. 

Bevarandeplanen och framtida hantering av 
fordonen 
För varje fordon har förvaring, åtgärder och an
vändande rekommenderats. Bakom rekommen
dationerna står Sveriges Järnvägsmuseum och 
JHRF. I fordonspresentationen har också en mo

tivering för ställningstagandena angivits. Motive
ringen innehåller helt enkelt grund för varför 
fordonet klassificerats på angivet vis samt argu
ment för bevarande och hanterande enligt rekom
mendationerna. Det finns olika skolor om vad 
som är bra eller dåligt för ett järnvägsfordon. En 
del menar att det är nödvändigt att använda dem 
för att de mår bra av det och att det är hela me
ningen med ett fordon att det skall rulla. Andra 
hävdar att användning leder till förslitningsska
dor och risk för olyckor som menligt inverkar på 
möjligheterna till bevarande. Generellt kan sägas 

att för de mest intressanta fordonen gäller att 
varken trafik eller förvaring rar påverka fordonets 
befintliga status eller skick Fordonsägare som med
vetet avstår från att följa rekommendationerna 
kan komma att inte omfattas av möjligheter till 
överlåtelser eller depositioner från museet eller 
JHRF-ansluten förening. Huvudmålsättningen 
är ändå att fa till ett lagstadgat skydd för de mest 
värdefulla fordonen där Riksantikvarieämbetet 
och länsantikvarierna far tillsynsskyldighet. 

Som framgår ovan så är ett renoverat fordon i 
kulturhistorisk bemärkelse att jämställa med ett 
fordon i mindre gott skick Det bör naturligtvis 
vara självklart att inte en fordonsägare med 
museiambitioner bidrar till att ett fordons status 
och skick sänks i värde. Om fordonsägaren på 
grund av platsbrist inte kan förvara ett fordon på 
det sätt det kultur- eller teknikhistoriska värdet 
kräver bör det överlåtas eller deponeras bort. Det 
bör dock framhållas att tillgängliggörandet och 
presentationen av historiskt riktiga tåg också är 
en mycket viktig del av museiarbetet. Det f°ar inte 
bli så att rariteterna ställs i malpåse och att man 
bara erbjuder dussinvaran åt allmänheten. Här 
kommer att krävas en balansgång, men om man 
bara utgår från en medvetenhet om det historiska 
värdet på den rullande materielen så bör vårdkrav 
och visningsambitioner kunna förenas. Det är 
också så att tillgången på ombyggda och/ eller 
renoverade fordon är så god att trafik inte borde 
hotas p.g.a. begränsningar i användandet av 
somliga fordon. 

En annan önskvärd effekt av bevarande
programmet är att skapa regional differentiering 
mellan museerna och föreningarna. Detta inne
bär i klartext att man inom respektive verk
samhet bör koncentrera sig på en egen nisch som 
kompletterar det samlade arbetet i form av t.ex. 
regional anknytning, en särskild privatjärnväg, 
en viss tid, speciell tåg- eller fordonstyp o.s.v. Här 
har man redan kommit långt på väg. Ett första 
steg för att lösa hanteringsproblemet av historiska 
järnvägsfordon är en intern strävan att uppfylla 
kraven. För nästa steg kommer att krävas stöd 
utifrån. Förhoppningsvis kommer även järn
vägen att bli en självklar del av det svenska 
kulturarvet och kulturmiljövården. 
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Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1902? 

Stockholms nya godsterminal byggdes vid den 1882 öppnade hållplatsen Norrtull på banan till Värtan. 
På bilden fån 1918 ser man på det högra spåret täckta matvaruvagnar fån SW'B, bruna med stora 
ventilatorer på taket. Spåret i gatan går till Vin & Spritcentralens lagerbyggnad 

Stora satsningar gjordes vid både statens och en
skilda banor för att förbättra säkerheten. Många 
vägövergångar fick fällbommar där det tidigare 
varit grindar eller inget skydd alls. Semaforer som 
tidigare funnits vid stationshuset och reglerat 
trafik i bägge riktningar ersattes med en linstyrd 
semafor i var ände av bangården, och man fällde 
många träd för att göra dem synliga på långt håll. 
Industrispår försågs med spårspärrar eller skydds
växlar. Gamla slitna järnskenor ersattes med 
moderna stålräls. 

Den överetablering av verkstäder som 190 I 
ledde till införande av vagnuthyrning gjorde att 
flera bolag omprövade sin inriktning. Kristine
hamns mekaniska verkstad som nu var en filial 
till Karlstads mekaniska verkstad levererade sina 
sista lokomotiv och satsade på maskiner för 
industri och sjöfart, medan Ljunggrens meka
niska verkstad i Kristianstad ökade sin till
verkning av lok och vagnar. 
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Statens järnvägar 
• På banan mot Haparanda blev bron överTöre 
älv klar, liksom alla byggnader fram till Morjärv. 
Banan kallades "Statsbanan Boden-Morjärv" 
och det fanns ännu inget beslut om att bygga 
sista biten fram till Haparanda. Man började 
undersöka bansträckningen från Morjärv till 
Karungi, men troligen var man rädd för rysk 
invasion och jäktade inte. 
• På Malmbanan blev spåret och banvakt
stugorna klara fram till Vassijaure och norska 
gränsen, den sista biten provisoriskt. 
• Bohusbanan var spårlagd från Uddevalla till 
Rabbalshede, och arbetet hade börjat även söder 
om Uddevalla, men sträckningen förbi Kungälv 
var ännu inte helt bestämd. Över Örekilsälven 
hade byggts en 65 m lång bro, och i Uddevalla 
hade man byggt en smalspårsbro över SJ för att 
Lelångenbanan skulle ledas ner till hamn
stationen. 



Den smalspåriga Ulricehamns järnväg var en av Sveriges äldsta, och både Falkenbergsbanan och den 
planerade normalspåriga Västra Centra/banan ville genom UJ nå forbindelse med SJ i Falköping. UJ 
hade liksom vissa andra smalspårsbanor en låg bufferthöjd, men forberedde en höjning till 760 mm for 
att passa boggivagnarnas höga underrede. De senaste vagnarna fick däifdr buffertbalkar med det nya 
läget, men kopplet monterades på en provisorisk lägre buffertbalk som passade de äldsta vagnarna. UJ som 
hade öppnats 1874 blev 1906 en normalspårig del av Västra Centra/banan. 

• För godstrafiken i Stockholm beslöt man att 
bygga en ny godsstation vid Norrtull, som 
tidigare bara var en hållplats på banan till Värtan, 
och en ny rangerbangård vid Tomteboda. I 
samband med det började man undersöka hur 
man därefter skulle kunna förbättra stationerna 
Stockholm Central och Stockholm Norra. Den 
senare låg vid Norra Bantorget, och ännu finns 
dess stationshus kvar som det byggdes för banan 
mot Uppsala, före centralstationen och Sam
manbindningsbanan. 
• De första tolv malmtågsloken av typ Ma 
levererades, i princip lika Mb från föregående år 
men med större ångpanna och större vikt. De 
skulle användas för malmtåg Kiruna-Narvik, där 
lastade tåg skulle dras i långa stigningar, men 
man räknade ändå med att behöva påskjutning 
från Stenbacken till Kaisaniemi och från Abisko 
till Vassijaure. SJ skaffade också 400 treaxliga 
malmvagnar litt. M2, sedan det visat sig att 

boggivagnarna litt. Mo behövde längre tid vid 
lossning, då axlarna satt så tätt att det inte blev 
plats för tillräckligt stora bottenluckor. 
• SJ skaffade 40 stora träkolsvagnar litt. L4, som 
var större och längre än några tidigare tvåaxliga 
godsvagnar, 10 m skrov med 6 m axelavstånd. 
Träkol är så lätt att även om man lastade skrovet 
med råge, 73 5 hektoliter, blev det inte mer än 11 
ton. Stora leveranser fortsatte av de övriga gods
vagnstyper som konstruerats 1898. 

Mellansverige 
• Dala-Hälsinglands järnväg byggde tre kilo
meter sidobana från Göringen till byn och 
hamnen i Dalfors, som man av terrängskäl inte 
hade kunnat dra huvudlinjen till. 
• Grängesbergsbolaget fortsatte arbetena med 
att förstärka sina banor. I Oxelösund byggdes ett 
nytt lokstall för sju lok och kajerna hade för
längts. I Eskilstuna höll bangården på att ut-
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vidgas, och den kom att korsa Gymnastikgatan 
med sju spår så att gatan nästan blev en tunnel. 
Alla broar förstärktes och Fellingsbro station 
hade förlängts. 
• Västeråsbanans linje mot Dalarne var klar till 
Nyhammars bruk, som kunde lägga ned sin lilla 
smalspåriga bana till hamnen vid Väsman, vari
från man tidigare haft båtförbindelse med Lud
vika. SWB fick då stora malmtransporter från 
gruvorna vid Lekomberg. Arbetet fortsatte mot 
Björbo och Vansbro. Den ännu smalspåriga ba
nan till Smedjebackens hamn var i så dåligt skick 
att hastigheten vid Norsbron sänktes till 5 km/h. 
• Gävle-Dala järnvägs dotterbolag Västerdals
banan hade fatt godkännande att ansluta till 
Västeråsbanan i Björbo i stället för Vansbro som 
ursprungligen tänkts, och broarna var klara över 
Faluån och Dalälven. Halva banan var rälslagd, 
fram till Repbäcken. GDJ skaffade för den 
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För att passa anslut
ningen till Östra 
Centra/banan behövde 
Vimmerby station 
flyttas, och det gjordes 
på rulwnde stockar. 
Under tiden ordnades 

· en provisorisk station i 
ett träskjul med 
presenningstak vid den 
gam/,a stationen dit 
Oskarshamns banans 
sidobana fån 
Hultsfred nådde. Bild 
ur Hvar 8 Dag. 

Vid Östra 
Centra/banans bygge 
användes flera av 
Oskarshamns banans 
gam/,a Fairlielok med 
hytten i mitten och 
skorsten i bägge ändar. 
Bilden visar loket 
Mörlunda med ett 
ral/,ar/,ag i grusgropen. 

väntade trafikökningen fyra tunga godstågslok 
lite. H, senare L2, med 16 tons axeltryck, kom
poundcylindrar och axelanordning 1 C-2. Planer 
fanns att tillsammans med det schweiziska bo
laget Oerlikon göra experiment med elektrisk 
drift från Falun till Amsberg och man hade löfte 
om billig elkraft, men SJ avrådde och ansåg att 
sådana experiment borde göras av SJ i samarbete 
med svensk industri och tekniska högskolan. 
• Mora-Vänerns järnväg arbetade med att för
länga sidobanan Brintbodarna-Malung ända till 
Limedsforsen. 
• Örebro stad byggde en bana till Örebro 
pappersbruk och hamnen i Skebäck söder om 
Svartån, då SJ-spåret på norra sidan hade kaj
platser som var fa och låg långt uppe i ån. Banan 
byggdes treskenig så att den kunde trafikeras av 
både SJ och Norra Östergötlands järnvägar, som 
1901 hade nått Örebro Södra. 



Till persontrafiken 
mel/,an Hagfors och 
Karlstad tillverkade 
Nohab tre lok, varav 
det andra märktes 
Karlstad-Munkfors 
järnväg nr 15. 

Bohusbanan fick en ny 
bro över Örekilsälven i 
Munkedal och den 
smalspåriga 
Munkedalsbanan blev 
om/,agd for att passera 
SJ på en viadukt. 

• Stockholm-Nynäs järnväg förlängdes ned till 
hamnstationen i Nynäshamn, med anslutning 
till Godandsbåtarna. 
• Riddarhytte AB som ägde banan Uttersberg
Riddarhyttan hade kommit så väl igång med 
malmbrytningen i den 1898 öppnade Källfallets 
gruva, att man byggde ett tre kilometers godsspår 
dit från Riddarhyttan. 
• Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg lade in 
sidospår för timmerlastning vid Falkåsen och 
Stora Björnmossen. Sedan 1890 fanns ett tre
skenigt spår från Ockelbo till Wij bruk, och nu 
lades en tredje skena även i sidopåret från Wij till 
Fornwij timmerupptagning så att normalspåriga 
vagnar kunde lastas för vidare transport till 
Gästrike Hammarby. 
• Uddeholmsbolaget, som dittills varit avoga 
mot Karlstad och istället blivit delägare i 
Bergslagsbanan och anslutit sina smalspårsbanor 

till BJ i Filipstad, övertalades till sist att med 
Karlstad som medintressent bygga Karlstad
Munkfors järnväg, som under 1902 var nästan 
färdig på sträckan Munkfors-Deje. Då Väst
götabanan tidigare visat att man kunde köra 
snabba persontåg på smalspår, köptes tre lok med 
axelanordning 2B-2 och kompoundcylindrar, 
varav ett tilldelades Nordmark-Klarälvens järn
väg och två Karlstad-Munkfors järnväg, de 
senare dock för leverans 1903-04. 
• Stavsjö järnväg med bara 600 mm spårvidd 
var nästan färdig, och viss provisorisk trafik före
kom med virke från Kolmårdens skogar som 
hade härjats av nunnefjärilens larver och måste 
snabbavverkas. 

Södra Sverige 
• Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg som hade 
byggts 1898 för att betjäna kalkbrottet i Klags-
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hamn fick 1902 kraftigt ökad trafik genom att 
även en cementfabrik byggdes där. Till den 
behövdes stora mängder lera som hämtades från 
Kongsmarken vid Malmö-Genarps järnväg. 
Cementbolag köpte därför från en tysk vagn
uthyrare 25 begagnade lådvagnar som regist
rerades som privatvagnar vid Klagstorpsbanan 
och Genarpsbanan. 
• Landskrona & Helsingborgs järnvägar över
tog lokstallar, elverk, verkstad och personalut
rymmen vid Helsingborg C från SJ, som kon
centrerade sin verksamhet till ångfärjestationen. 
• Höör-Hörby järnväg hade förlorat en stor del 
av sin trafik sedan den direkta linjen Eslöv-Hör
by öppnats, och gick i konkurs. Banan övertogs 
av fordringsägaren Lunds sparbank som inte 
kunde finna någon villig köpare utan drev den 
själv, trots att Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
påpekade att banken inte hade tillstånd till detta. 
• Östra Skånes järnvägar släpptes fortfarande 
inte in på Kristianstads station av konkurrenten 
Kristianstad-Hässleholms järnväg, utan fick 
bygga en kringgående linje Långebro(Hvilan)
Skepparslöv Nedre, med triangelspår söderut till 
Skepparslöv och norrut till Öllsjö och Karpa
lund, och låta tågen från Brösarp gå in till 
Kristianstad på CHJ spår från Karpalund som 
tågen från Eslöv och Hästveda redan gjorde. 
• Helsingborg-Hässleholms järnväg fick allvar
lig kritik av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen for 
att de nya snälltågsloken byggda av Helsingborgs 
verkstad var både for tunga och for snabba for 
banan. 
• Borås-Alvesta järnväg öppnades for trafik, 
vilket hade krävt stora utvidgningar av stationer
na Värnamo och Borås Nedre. Kindsbanan hade 
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fatt lutningarna minskade och var nu en bibana 
till BAJ. 
• Östra Centralbanan, nuvarande Stångådals
banan, öppnades Linköping-Vimmerby. Under 
byggtiden hade man hyrt in flera av Nässjö
Oskarshamns järnvägs föråldrade Fairlielok med 
hytt på mitten, men vid öppnandet hade man två 
lätta tanklok for persontåg och tre tyngre 
tenderlok med kompoundmaskin for godstågen. 
Den äldre banan Vimmerby-Hultsfred tillhörde 
ännu några år Oskarshamnsbanan. 
• Växjö-Klavreströms järnväg förlängdes till 
Åseda, med ett 2 km industrispår från Åseda till 
Skedaström vid sjön Kållen, där det fanns flera 
sågverk och snickerifabriker. Man närmade sig då 
områden som även Oskarshamn, Mönsterås och 
Kalmar räknade som trafikområden for sina 
smalspåriga lokalbanor. 
• Mönsterås järnväg som också planerades gå 
till Åseda öppnades till Sandbäckshult, där man 
fick förbindelse med Kalmar-Berga järnväg. 
• Falkenbergs järnväg höll på att förlängas från 
Holsljunga till Limmared, varifrån man skulle 
kunna ha utnyttjat de likaså smalspåriga Lim
mareds glasbruks järnväg och Ulricehamns järn
väg, med viss komplettering for att nå Vartofta 
nära Falköping. 
• Ett bolag med Halmstad-Nässjö järnväg som 
intressent bildades for att bygga Västra Central
banan från Landeryd på Halmstad-Nässjö järn
väg via Ulricehamn till Falköping, och som första 
åtgärd inköptes den smalspåriga Ulricehamns 
järnväg som efter breddning skulle ingå i VCJ. 
Därigenom hindrade man Falkenbergsbanans 
planer. 

Den forsta versionen av de stora träkolsvagnarna 
litt. L4 levererades i femtio exemplar 1902 och 
hade en tio meter lång korg, eftersom träkol väger 
så litet. Snart kompletterades vagnarna med 
presenningsbågar och en inåtvänd översta planka 
for att inte träkol skulle blåsa bort. 



Höör-Hörby 
järnväg var en 
av de skånska 
banor som 
kallades 
ångspårvägar 
och byggdes på 
1880-talet efter 
dansk forebild. 
Godstrafiken var 
obetydlig. Större 
delen av året 
kördes 
persontrafik med 
personvagn,ar 
som i ena änden 
hade en inbyggd 
ångmaskinsboggi,. 

Malmtågsloket litt. Ma var det dittills tyngsta och starkaste på SJ, men man behövde ändå använda 
påskjutningslok for malmtågen på vissa sträckor. Loket hade en högtryckscylinder till vänster och en stor 
lågtrycks cylinder med 810 mm diameter till höger. Ett lok av typen är bevarat på Sveriges Järnvägs
museum. 
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Robert Herpai 

Järnvägsmuseets arkiv 

Artikelforfattaren vägleder en forskare i 
Järnvägsmuseets arkiv. Foto Tom Sandstedt. 

Vad är ett arkiv? Den frågan är inte så enkel att 
besvara som man kanske tror. Det finns i Sverige 
en lag som reglerar för stadiga myndigheter och 
verk vad som menas med arkiv, arkivlagen med 
tillhörande förordning. Ett arkiv kan dels vara 
institutioner såsom Riksarkivet eller Lands
arkiven. Det kan också vara en lokal där man 
förvarar arkiv och det kan dessutom vara som de 
flesta kanske associerar till, en samling av hand
lingar och dokument. 

Beträffande detta, en samling av handlingar 
och dokument, så finns det en klar definition vad 
som är ett arkiv och vad som är en samling. I 
Svensk standard, SS 62 80 10, så finns det 
definierat enligt följande: 
- Arkiv: de handlingar som tillkommit i en 
arkivbildares verksamhet och som arkiverats hos 
denna. 
- Samling: De handlingar, föremål, böcker etc. 
som har insamlats genom en samlares 
verksamhet. 

Det är den sista definitionen som jag kommer 
att uppehålla mig vid. Järnvägsmuseets samlingar 
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och arkivhandlingar. Men först måste en bak
grund till detta ges och sen en översiktlig bild av 
vad som finns. Därefter ska jag ge en bild av hur 
lokalsituationen ser ut nu och hur den har varit. 
Avslutningsvis en liten framtidsbild. 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att se till vad 
museets uppgift igenom åren har varit. Dels den 
uppgift man själv har ansett sig ha och dels vad SJ har 
haft för syfte med verksamheten. När museet 
började byggas upp under major Oscar Werners 
ledning och fram till hans pensionering, så hade man 
två roller. Det ena var att samla vittnesbörd om 
järnvägens historia, det vill säga att vara som ett 
museum. Det andra var att ordna och delta i SJ :s 
marknadsföring eftersom SJ inte på den tiden hade 
en egen marknadsavdelning, utan denna låg 
inom museets verksamhet. När så Werner 1936 gick 
i pension bildades inom persontrafikbyrån en 
avdelning med uppdrag att ordna med mark
nadsföring, SJ reklamavdelning kallat Reka. I 
och med det så avlastades museet en tung uppgift. 

Men även efter detta har museet in i våra 
dagar, 1990-talet, ansetts vara ett redskap för 
marknadsavdelningen - i positiv och negativ 
bemärkelse. 

Bakgrund till samlingarna 
Järnvägsmuseet startade sin verksamhet 1915, 
kort efter det att den stora Baltiska utställningen i 
Malmö var avslutad. Material från denna ut
ställning bildade stommen till museets före
målssamlingar. För att få nytillskott till sam
lingarna gjordes därefter ständiga upprop både 
internt och externt. 

1923 bildades en museinämnd, som till en 
början bestod av tre högre tjänstemän från SJ och 
föreståndaren för museet. Denna museinämnd 
kom att vara verksam till slutet av 1960-talet. 

1933 utsågs ett 40-tal tjänstemän i olika 
befattningar till att vara museiombud för Järn
vägsmuseet. De hade som sin uppgift att bevaka 
och ta till vara föremål och handlingar som 
kunde vara intressanta för att belysa den svenska 
järn vägshistorien. 

Från och med den tiden syns det i gåvolistorna 
att föremål och handlingar började komma in i 
allt större antal. Under årens lopp har anställda 



inom både SJ och enskilda järnvägar berikat 
museet med arkivfragment av olika slag och 
samlingar av större och mindre art. 

Vad finns då i museets arkiv och samlingar? 
Samlingarna är av mycket skiftande slag. Med 
stöd av den definition som jag lagt fram ovan vill 
jag göra klart att museets arkiv inte består av 
arkivalier från en arkivbildare och hela dess verk
samhet. Beståndet utgör i stället enstaka hand
lingar, lösryckta ur ett större sammanhang. Det 
går därför inte att forska om en arkivbildares 
(person, organisation, företag och liknande) hela 
period hos oss, men de enstaka handlingar som 
förekommer bildar däremot ett komplement till 
det som finns i andra arkiv. 

När en samling har inkommit till museet så 
har man inte hållit den samlad i enlighet med 
proveniensprincipen (härkomst), utan alla hand
lingar, vare sig det rört sig om enstaka eller flera, 
har sorterats in i fastställda ämnesgrupper. Detta 
betyder att större samlingar och i något fall arkiv 
har fallit för denna metod, ämnesordnade grupp
er. Om man vill forska efter en samling som har 
donerats till Järnvägsmuseet är det i dag inte möj
ligt att fa se den i sin helhet. Detta är olyckligt. 

Om jag nu ska försöka beskriva vad som finns 
i arkivet så måste jag dela upp det i två områden, 
bilder och dokument. 

Bildarkivet 
Ursprunget till bildarkivet var att ha aktuella 
bilder för att kunna producera de utställningar 
som behövdes. Det kom naturligtvis även in 
bilder som visade historiska händelser. Bilderna 
kom i huvudsak till en början ifrån olika av
delningar inom SJ. Avdelningar som lämnat ma
terial är t.ex. byggnadsbyrån, maskintekniska byrån 
och reklamavdelningen. Det har även inkommit 
bilder från trädgårdsdirektörerna Cederpalm och 
Reuterswärd samt från Arkitekt-kontoret. Detta 
är de stora givarna inom SJ som berikat vårt 
bildarkiv. Under år 2001 har även de bilder som 
varit på tidigare SJ Centralarkiv placerats hos oss 
och här finns bilder från bl.a. Elektrobyrån. 

Från enskilda järnvägar finns inte lika många 
fotografier, men en del har det blivit t.ex. från 

GDG, HNJ och UGJ. Privata givare är de som 
försett oss med det mesta materialet beträffande 
de enskilda järnvägarna. Här finns kända namn 
som Ahlberg, Snell, Lundqvist, Hallenius, 
Eneman, Dahlander och Westerman. 

Det finns även en del mindre kända namn 
inom järnvägshobbyn vars samlingar finns på 
museet. En är lokförare Sven Thelberg i Långsele 
vars samling kom till museet i början av 1990-
talet. Han hade fotograferat sitt arbete på järn
vägarna kring Långsele under 1950- och 1960-
talet. Han vann även en del pristävlingar för sitt 
kunnande. 

Det behöver inte alltid vara en stor och om
fattande samling av foton som glädjer en utan det 
kan också vara några i en liten serie som är bety
delsefulla. Jag tänker på de fotografier som oftast 
f"ar illustrera svensk järnväg på 1860-talet och 
som fotograferades av överdirektören vid SJ, C.P. 
Löfman. Serien består av 19 st. foton från tiµen 
runt 1862 vilka visar Finnerödja, Hallsberg, Kumla 
och Töreboda stationer under uppförande. 

En annan typ av fotosamlingar som finns är de 
album som oftast högre tjänstemän fick av sin 
underlydande personal vid högtidsdagar av olika 
slag. Dessa album, som är små konstverk i sitt 
utförande, innehåller oftast porträtt och i vissa 
fall även en del miljöbilder. 

Dokumentarkivet 
Förutom järnvägsmuseets eget arkiv över sin 
verksamhet så finns som tidigare sagts inga full
ständiga arkiv. Det går alltså inte på museet att 
källforska i en enskild järnvägs historia. Det som 
finns beträffande EJ är oftast tryckta verk
samhets- och revisionsberättelser. Det finns dock 
undantag. Det gäller till exempel Kristinehamn
Sjöändans järnväg. Här finns bl.a. protokoll för 
tiden 1847-73. Andra järnvägar som materialet 
är rikare kring ärt.ex. BJ och GDJ samt trafik
förbunden GSG och GDG. Även från UGJ 
finns det en del material. 

Det som gör att vi i de enskilda järnvägarnas 
fall har handlingar från 1800-talet är till stor del 
den gåva som järnvägsmuseet fick 1931, be
stående av förre civilministern och lands
hövdingen i Örebro län Per Axel Bergströms 
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papper rörande järnvägsfrågor. Denna gåva om
fattade en hel del handlingar behandlande både 
privata och stadiga järnvägar. Här har man i 
många stycken placerat det material som rör en 
specifik privat järnväg tillsammans med det 
övriga materialet som fanns om järnvägen. 
Återigen helt i strid med proveniensprincipen. 
Nu lade man inte allt på detta vis utan det finns 
handlingar som har hållits samman och de bildar 
numera Per Axel Bergstöms arkiv. 

Det finns även en del personarkiv från olika 
personer förutom ovannämnda. Några ärt.ex. T. 
Stieler, K.U. Sparre och Claes Adelsköld. 

Det finns också som ett komplement till 
bilder och handlingar en hel del annat på museet 
som ingår i museets bibliotek. Följande bör 
nämnas: 
- Tidtabeller som t.ex. Sveriges Kommunika
tioner, från 1862 och framåt 
- Grafiska tidtabeller från 1860-talet och framåt 
- Tjänstetidtabeller för både SJ och EJ 
- SJ cirkulärsamling, ska enligt uppgift vara så när 
komplett 
- SJ handböcker 
- Journalböcker för ång- och ellok, motorvagnar 
och personvagnar 
- Reklamavdelningens trycksaker 
Dessutom ett bibliotek som innehåller en hel del av 
den svenska järnvägslitteraturen, dock inte allt. 

Hur har lokalsituationen sett ut? 
Museets arkivlokaler? Ja det kan i alla fall konsta
teras att det inte under någon tid då museet låg i 
Stockholm var inrymt i lokaler som, vare sig i dag 
och troligen inte heller då, kan klassas som arkiv
lokaler. Nu var kravet lite annorlunda på den 
tiden i jämförelse med i dag. Mot bakgrund av 
att SJ som stadigt verk inte heller hade arkiv
lokaler, hade det varit underligt om museet skulle 
ha haft det. Arkivet var, som i många fall, ett 
avgränsat rum vilket som helst där äldre hand
lingar förvarades. När så järnvägsmuseets lokal
problem slutligen fick sin lösning i och med 
flytten till Gävle gjordes det inte heller då några 
särskilda arkivlokaler. En särskild påminnelse om 
detta är den undersökning av bl.a. museets 
ritningar som gjordes av Riksarkivet 1977, där 
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det klargjordes att museet p.g.a. underbe
manning och delvis dåliga lokaler inte vidare 
borde ha det bestånd som då fanns där. 
Ritningarna uppgick enligt gjord undersökning 
till ca. 17 700. Så gott som samtliga ritningar 
levererades då till Riksarkivet. 

Den första "arkivlokalen" som museet fick 
byggdes under första delen av 1980-talet. Det har 
dock visat sig att även den har varit behäftad med 
problem, varför överflyttning av arkivmaterialet 
ska påbörjas till nya lokaler i ett av skeppen i 
UGJ-stallet. I dess anslutning finns sedan 
tidigare lokaler för museets bildsamling. 

I etapp 2 för nya lokaler för museets samlingar 
kommer ytterligare utrymme i samma skepp att 
tas i anspråk för att kunna förvara biblioteks
materialet i ett och samma utrymme som bild
och dokumentarkiven. Men detta ligger lite 
längre fram i tiden. 

Framtiden, finns den? 
Arkiven inom museet kommer även i framtiden 
att vara en viktig del, helt klart. Om vi inte har 
tillgång till den information som står att finna i 
olika arkiv, vare sig det är dokument eller bilder, 
så ter sig både föremål och rullande materiel utan 
värde. Om vi inte i arkivet kan finna några fakta 
kring t.ex. ett visst föremål eller vagn kommer vi 
ju heller inte att kunna ha ett museum. Vi blir 
istället ett magasin, en förvaringslokal för föremål 
utan sammanhang. 

Det finns i vårt avlånga land personer som har 
betydelsefulla samlingar vilka ger denna ytter
ligare fördjupade kunskap kring museets före
mål. Det är en fördel om dessa samlingar kom
mer till kännedom för en större allmänhet. Det 
handlar också om att rätt kunna förvara sam
lingarna så att även våra barnbarn i en framtid 
kan fa ta del av dem. En stor samling som kom
mer att tillföras Järnvägsmuseet inom en tid är 
Stig Nybergs fotosamling. Denna bildskatt blir 
ett enastående tillskott i ett levandegörande av 
den svenska järnvägshistorien genom kameran. 

Inom den närmaste tiden väntar vi på den 
utredning som ska lämna besked om museets 
framtida tillhörighet och om hur vi ska verka 
inom den organisationen. 



Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägstnuseutn 2000 
- yttre kaos och inre ordning 

När år 2000 var till ända stod det klart att SJ 
skulle delas upp i sex självständiga bolag. För
beredelserna inför detta avgörande beslut var så 
omfattande att den verksamhet som affärsverket 
tidigast diskuterat ny styresform för, museet, inte 
kunde prioriteras. Följden har blivit att den 
största verksamheten i det som nu återstår av det 
gamla SJ i det så kallade Affärsverket Statens 
Järnvägar (ASJ) utgörs av - ja just det - Sveriges 
Järnvägsmuseum. Detta är dock allt annat än 
slutet på sagan om huvudmannaskapet utan 
endast ett kapitel i den långa historien. ASJ:s 
uppdrag är att inom två år avveckla affärsverket, 
vilket framför allt innebär arbete med avtal för 
personal, förvaltning och leasing, överlämning av 
arkivet samt placering av centrallager och natur
ligtvis museet. Som generaldirektör för det lilla 
verket med ca tio anställda, utöver museum, 
arkiv och centrallager, kvarstod Daniel Johannes
son med Eskil Arvidsson, tidigare administrativ 
chef för SJ Fastighetsdivision, som verksamhets
chef. Målsättningen är att ny huvudman för 
museet skall vara utsedd senast hösten 2001. I 
mars 2000 lämnades en förnyad hemställan från 
dåvarande SJ till Näringsdepartementet med 
begäran om överföring av Sveriges Järnvägs
museum på annan huvudman. Ingenting hanns 
emellertid göras åt frågan under året. Under för
beredelserna för bolagiseringen avvecklades SJ 
Stab Information under vilken museet var 
organiserat. Informationsstaben integrerades 
med SJ Resor som en marknads- och informa
tionsavdelning och museet ställdes under denna. 
Informationsdirektören Lena Thörnell lämnade i 
och med detta sin tjänst och Christer Jernberg 

fungerade som tillförordnad chef under hösten. 
Om de organisatoriska förhållandena på 

ansvarighetsnivå har varit röriga har den inre 

Mia Lundstedt kan fl även unga öron att lyssna 
till tågens historia. Foto Tom Sandstedt. 

organisationen däremot funnit formerna under 
året. Mia Lundstedt som varit inlånad från SJ 
Resor blev permanent överflyttad till museet vid 
årsskiftet. Mia som har 16 års erfarenhet som 
tågmästare är också utexaminerad fritidspeda
gog. Denna passande bakgrund kombinerad 
med en utåtriktad läggning kommer utmärkt väl 
till pass i museet för guidningar och program för 
såväl järnvägare som barngrupper. Efter 13 års 
trogen tjänst slutade Olle Andersson, ansvarig för 
butik och ekonomiadministrationen. Därmed 
inte sagt att också detta bidrog till bättre ordning. 
Tvärtom, Olle har under åren varit engagerad i 
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Rolf Jansson, ny fastighetstekniker och vaktmästare, 
jobbar även i växlingen. Foto Tom Sandstedt. 

Katarina Sandberg, ny antikvarie med ansvar for 
dokumentation och foremålsvård Foto Tom 
Sandstedt. 
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det mesta av museets göromål och därmed blivit 
en riktig stöttepelare. Inte minst skötte han Järn
vägsmusei vänners medlemsregister under före
ningens tidiga år. När han nu erbjöds nytt arbete 
var det därför självklart att han först fick tjänst
ledigt för att pröva på under sex månader. Prövo
tiden gav mersmak och Olle lämnade sin tjänst i 
oktober. Anita Björklund övertog huvuddelen av 
Olles arbetsuppgifter. Anitas uppgifter i recep
tionen delades under året av Boel Nylöv och 
Anders Larsson i avvaktan på en ny tjänst för 
tillsättning efter årsskiftet. Elisabeth Kronhöffer 
flyttade därmed också över till kontorssidan för 
att till en början hjälpa till med administrationen 
men senare framför allt arbeta med registrering 
av museets bibliotek. 

Vi fick också äntligen möjligheten att utlysa 
två tjänster, en antikvarie med ansvar för doku
mentation och föremålsvård samt en fastighets
tekniker. Den senare tjänsten måste tillsättas 
genom intern omplacering. På grund av de stora 
omstruktureringarna inom SJ inför bolagise
ringen så fick vi ett stort antal intresse
anmälningar från många kvalificerade sökande. 
Allra bäst lämpad var RolfJansson som tillträdde 
tjänsten vid museet i juni. Han arbetade tidigare 
på SJ Gods som arbetsledare vid växlingen och 
var bl.a. ansvarig för snöröjningen. Roffes rutin, 
arbetsglädje och vilja att hela tiden lära sig nya 
saker är värdefulla egenskaper för verksamheten 
med dess stora fastighetsvolym men små perso
nella resurser. I augusti anställdes Katarina 
Sandberg som antikvarie. Då denna tjänst krävde 
specialkunskaper utanför järnvägssektorn så 
kunde vi trots personalturbulensen inom SJ söka 
utanför organisationen. Katarina, som är be
byggelseantikvarie, arbetade tidigare på läns
styrelsen i Dalarnas län med kulturmiljöfrågor 
och projekt. Hennes vana av dokumentation och 
självständiga utredningar kom handgripligen väl 
till pass då hon omgående kom att deltaga i 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) regeringsuppdrag 
att utreda kulturhistorisk prioritering av de 
fastigheter som berördes av bolagiseringen av SJ. 
Katarina hyrdes ut till RAÄ för detta viktiga 
arbete som finns redovisat på annan plats i årets 
SPÅR. 



Med dessa förstärkningar såg därför personal
organisationen ut på följande vis under året: 

Fast personal 
Robert Sjöö, museichef 
Olle Andersson, butik och ekonomi (jan.-mars) 
Anita Björklund, butik och ekonomi (apr.-) 
Robert Herpai, arkiv och bibliotek 
Sten Holm, fordon och teknik 
Rolf Jansson, fastighet (juni-) 
Göran Jäderholm, IT, kontorsteknik och före
målsregistrering 
Elisabeth Kronhöffer, administration, arkiv och 
bibliotek (apr.-) 
Gunilla Lundberg, marknadsföring och konfe
rens 
Mia Lundstedt, reception och guidning 
Katarina Sandberg, dokumentation och före
målsvård (aug.-) 
Claes Zachrisson, teknik 

Projektanställda 
Anders Larsson, reception och guidning (juni
aug.) 
Boel Nylöv, reception och guidning (sep.-nov.) 
Thom Olofsson, fordonsrenovering (dec-) 
Johanna Salander, föremålsregistrering (jan.
mars) 

Timarvoderade for reception och guidning 
Renee Edlund, Therese Eriksson, Eva 
Hagström-Mattsson, Sara Holm, Siw Jillebo, 
Louise Johnson, Anders Larsson, Boel Nylöv, 
Linda Rosenberg och Catharina Wallin 

Timarvoderade for trafik-, fordons- och 
renoveringsprojekt 
Mikael Björklund, Bertil Pettersson, Lars Fors
gren, Tobias Grönlund, Bo Hällqvist, Pär Lind
berg och Svante Zachrisson 

Arbetsprövning for Jotograferingsprojekt 
Tom Sandstedt (nov.-) 

Som vanligt har också ett stort ideellt arbete lagts 
ned på trafik, guidningar i magasinet på Nynäs, 
modell- och minitågsarbete, museidagen och i 

diverse andra sammanhang. Särskilt måste fram
hållas nyblivne avtalspensionären, Bertil Petters
son, som inte bara arvoderats som förare utan 
funnits i verksamheten under i princip hela året 
för alla möjliga göromål. Engagerade musei
vänner har i övrigt under 2000 utgjorts av: 

Tage Blomqvist, Karl-Erik Eggefjord, Leif 
Ekström, Lars Forsgren, Björn Fura, Jonny 
Hallgren, Erik Hedlund, Anders Hendel, Sten 
Holm, Gunnar Jonsson, Lars Jonsson, Kenneth 
Landgren, Christer Larsson, Bengt Lindberg, Per 
Lindberg, Jan-Håkan Nordin, Olle Olsson, 
Herbert Paalberg, Kjell Palen, Gunnar Sandin, 
Göte Sjöö, Erik Sundström, Jan-Erik Svanberg, 
Lennart Svensson, Börje Thoursie, Olaf Wahlset 
och Lars Ågren. 

Ordning på tingen 
Varken inför flytten av järnvägsmuseet till Gävle 
eller ombyggnaden 1992 planerades i detalj för 
förvaringen av samlingarna. Man kan därför säga 
att museet fortfarande är under uppbyggnad. 
Majoriteten av samlingarna är oregistrerade och 
saknar tillfredsställande placering. Det är natur
ligtvis ett gigantiskt arbete att ordna till detta och 
ett flertal personer är oavbrutet engagerade i 
arbetet. Viktiga steg på vägen har tagits i och med 
att vi nu kan disponera de yttre utrymmen som 
krävs, d.v.s. ca 16 000 m2 golvyta i uppvärmda 
lokaler. Lokstall och verkstäder, gedigna byggen i 
sten, är utomordentliga lokaler för ett konstant 
klimat, däremot är de naturligtvis inte avpassade 
för förvaring av känsliga museiföremål. Uppsala
Gävle järnvägs gamla lokstall på museiområdet 
fungerar som driftlokstall och underhållsverk
stad, men också som föremålsmagasin. En del av 
ett skepp är iordningställt i ett antal rum för 
registrering och förvaring av bl.a. mindre före
mål, modeller, uniformer, möbler och konst. 
Förra året togs nästa steg i hanteringen av sam
lingarna i och med att ett fotoarkiv färdigställdes 
i byggnaden. Under året har vi kunnat investera i 
larm så att samtliga lokaler nu har både brand
och inbrottslarm. 

Museets unika fotosamling omfattar flera 
hundratusen bilder men den har hittills förvarats 
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ytterst otillfredsställande i kontorsbyggnaden. 
Med det nya arkivet som är byggt enligt Riks
arkivets normer kan vi dels samla allt fotografiskt 
material men också veta att samlingen är i tryggt 
förvar. Det är naturligtvis viktigt att också öka 
sökbarheten. Arkivet är tematiskt uppbyggt och 
det har gått att hitta det mesta även om det alltid 
medfört visst mekanisk slitage vid sökningen. 
Målsättningen är att lägga upp digitala databaser 
för att undvika sådant slitage. Arbetet startade 
1999, då vi hade en person projektanställd för 
digitalisering i lagringsprogrammet SOFIE. 
Under fjolåret lade vi över registreringen i samma 
program på Sundsvalls bildbyrå. Projektering har 
också gjorts för vidare arkivbyggen i anslutning 
till fotoarkivet. Planerat i en första etapp är två 
dokumentarkiv samt ett forskarrum med toalett. 
I samband med avvecklingen av SJ :s centralarkiv 
kommer ett antal handlingar, som inte omfattas 
av arkivlagen och därmed skall till Riksarkivet, 
att lämnas till museet. Det är därför av yttersta 
vikt att planera för både förvaring och tillgäng
liggörande. Robert Herpai har skrivit mer om 
detta i årets SPÅR. 

En jobspost till följd av hetsen inför bolagi
seringen blev avvecklingen av SJ:s bibliotek, som 
var uppdelat i en del på centralarkivet och en del 
utanför generaldirektörens tjänsterum. Littera
turen lovades bort till Banverket av en bolagise
ringsgrupp inom SJ. Biblioteket i Borlänge hade 
dock inte utrymme för bok- och tidskrifts
samlingen utan allt magasinerades på Banskolans 
museum i Ängelholm. Då vi på Sveriges Järn
vägsmuseum har det mest kompletta järnvägs
historiska biblioteket i landet utanför KB och 
universitetsbiblioteken var detta en synnerligen 
olycklig delning av ansvaret. Järnvägsmusei 
vänner har skickat en skrivelse i ärendet till Ban
verkets generaldirektör, Bo Bylund, men inget 
kommer att göras innan huvudmannafrågan för 
Sveriges Järnvägsmuseum är löst. Bolagiserings
gruppens ordförande blev långtidssjukskriven för 
utbrändhet kort efter det att beslutet om över
föring av biblioteket var fattat. Hur viktigt är det 
inte att beslut i kulturhistoriska frågor, som verk
ligen f°ar långsiktiga effekter, tas under sansade 
former? 
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Skyltsamlingen har blivit mer åtkomlig, men 
bläddrandet sker ändå i datorn. Foto Tom 
Sandstedt. 

Föremålsregistreringen på museet har under 
året varit koncentrerad på skyltarna, av den enkla 
anledningen att det gamla skyltförrådet måste 
rivas för att ge plats åt arkiven. Därigenom har 
också de ogenomträngliga, tunga högarna av 
skyltar förbytts mot ett välsorterat pallställ där 
bläddringen kan skötas i datorn, vilket sparar 
både tid och fingertoppar. Användbarheten med 
den digitala sökmetoden bekräftades vid plane
ringen av årets första utställning "Affischer uppåt 
väggarna'', som blev frukten av en av 1999 års 
föremålsgrupper. Det var inte så länge sedan vi 
hade en skyltutställning men kanske är det dags. 
Bland anmärkningsvärda föremålstillskott till 
samlingarna kan nämnas en modell av ett 
pendeltåg, elmotorvagnen Xl 0, i skala 1 :20 och 
en hel låda med diverse föremål, bl.a. uniformer, 
från den kortlivade tågoperatören "Sydvästen''. 
Båda dessa donationer var föranledda av nedlägg
ningar i en eller annan form och kännetecknar 
den turbulens som rådde på och utanför spåren 
under år 2000. 



Nils Ericsons 
hästdroska har blivit 
foremål for omsorgs.fall 
konservering, varvid 
bland annat den stiliga 
dekormålningen 
.framträdde for forsta 
gången på många år. 
Foto Tom Sandstedt. 

En annan föranstaltad nedläggning, som 
dessbättre aldrig blev av, föranledde det till an
talet största föremålstillskottet någonsin i och 
med att Järnvägarnas Museiförening i Linköping 
överlämnade alla sina samlingar av fordon, före
mål, fotografier och arkiv. Den anrika föreningen 
som grundades redan 1963 har brottats med ett 
antal problem under de senare åren, inte minst 
svårigheten att hitta människor som velat enga
gera sig i museiverksamheten som föreningen 
skött på friluftsmuseet Gamla Linköping. Före
ningens styrelse var beredd att ge upp, och i 
samband med att diskussioner föddes om ång
loket f d. SJ Kd nr 692 (se mera nedan) föreslogs 
att Sveriges Järnvägsmuseum skulle överta hela 
samlingen. Samtalen förde emellertid med sig en 
nytändning i verksamheten och vi kunde tillsam
mans med Gamla Linköping som drivs av kom
munen komma fram till en fruktbar konstruk
tion där Sveriges Järnvägsmuseum tar över ägan
det och ansvaret för samlingarna men att de 
deponeras till Gamla Linköping, medan Järn
vägarnas Museiförening arbetar ideellt med 
skötsel och öppethållande av museet. 

Vi brukar ibland skryta med att vi har en av 
världens finaste samlingar av järnvägshistoriska 
fordon och föremål och det är faktiskt sant - i 
synnerhet när det gäller 1800-talet. Något som vi 
är ganska ensamma om är också att samlingen 
omfattar förhållandevis många orenoverade 

fordon. Framsynthet eller pietet på 1930-talet 
och dåliga resurser sedan dess har "räddat" 
många fordon från ett återställande till original
utförande. Vi har därför 1860-talsfordon som i 
princip är orörda sedan sekelskiftet 1900 och 
1880-talsvagnar i 1920-talsutförande. Detta för
hållande ses med avund från våra museikollegor 
runt om i världen. Det gäller dock att hålla stånd 
mot nedbrytningen. Det konserveringsprojekt 
som är påbörjat sedan några år fortsatte under 
2000 med Nils Ericsons hästdroska och en 
personvagn från Köping-Uttersbergs järnväg. 
Den senare är mycket intressant som ett exempel 
på en mycket tidig typ av tredjeklassvagn. 
Vagnen som är byggd i Köping 1866 och 
reviderad senast 1925 ska ersätta en felaktig rep
lika i utställningen. Bakgrunden finns beskriven i 
förra årets SPAR. 

En trafikorganisation under uppbyggnad 
En stor samling ger oss möjligheten att bygga 
upp en trafikfordonspark och skaffa oss kunskap 
om äldre tiders underhållsteknik. Vissa fordon 
kan med fördel återställas till ett äldre utförande. 
Renoveringen av personvagnarna till Årgångs
tåget innebar att vi inte bara fick fungerande 
trafikvagnar, utan vi erhöll också kunskap om 
den utvändiga lackens sammansättning och app
liceringstekniker. Under 2000 var det elloket SJ 
D nr 188 som var föremål för de antikvariska 
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Renoveringen av elloket SJ D nr 188 sker mestadels i verkstadsdelen i magasinet på Nynäs. Många jobb 
måste också läggas ut på större verkstäder. Här lyfts huvudtramformatorn ur loket for renovering vid ABB 
i Storvik. Foto Robert Sjöö. 

Man blir aldrig for gammal eller rutinerad for att 
tycka att det är spännande att åka tåg. Lokforare 
Christer Larsson finns for ovanlighets skull inte 
längst ftam i tåget. Under Tomtetågskörningen i 
december. Foto Tom Sandstedt. 
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insatserna. Renoveringsprojektet som startade 
sent 1999 är efter den första fasen tidsberäknat 
till två och ett halvt år. Årets arbeten har varit 
koncentrerade på korgrenovering, demontering 
och genomgång av transformator och hjälp
motorer. Projektledare har varit Torkil Elmqvist, 
Kontra-Konsult. 

Det kommer således att dröja innan vi har ett 
riktigt spännande, driftdugligt ellok för linje
trafik. Tills vidare tjänstgör Da-loket nr 888 från 
1954 i våra elloksdragna persontåg men även i 
tjänstetåg. Hg-loken 654 och 787 används där
med mera sparsamt. Dieselloket, T 43 nr 209, 
används en hel del i vår interna trafik, då vi 
saknar elektricitet på bangårdarna utanför lok
stallar och verkstäder. Ånglok i tjänst under 2000 
har varit B-loket nr 1038 men även lilla W 1229 
för ett engångsuppdrag. S 1 nr 1923 var avställt i 
avvaktan på tubbyte. Utöver Årgångstågets 
vagnar har museet disponerat ett tågsätt om sex 
personvagnar av 1960-talsmodell, typ B 1, för 
musealt mindre krävande uppdrag. 1950-tals
rälsbussen, Y6 nr 1109, har som tidigare använts 
flitigt mellan Gävle C och museet. 

Fordonsparken är som sagt ansenlig och 
numera även antalet som används i trafik. Inför 
bolagiseringen av SJ blev vi varse att det var upp 



---------~ ..... ·-·'-- ,. .. -_,..... ---- -· 
Äng/oket SJ Kd nr 692 har överlämnats av Järnvägarnas Museiforening i Linköping. Godstågsloket fån 
1901 var det första som tillverkades vid Vtzgn & Maskinfobriken i Falun, och om skicket är 
tillfredsställande är avsikten att ställa i ordning det i driftdugligt skick. Foto ur museets samlingar. 

till oss själva om vi skulle kunna driva trafikverk
samheten vidare. SJ hade trots sådan ambition 
inte resurser att hjälpa till med vederbörliga 
ansökningar om tillstånd för spårinnehav och 
trafik, varför vår eget arbete kom igång sent. 
Målsättningen var att kunna bedriva 2001 års 
trafik som egna trafikoperatörer. Både förbe
redelsearbete och ansvar har måst fördelas inom 
den befintliga organisationen och utanpå det 
ordinarie museiarbetet, vilket naturligtvis varit 
ansträngande och krävt vissa omprioriteringar 
inom fordonsverksamheten. Inom området 
hann emellertid en hel del hända innan dess. 

Mest påtagligt är kanske det 400 meter långa, 
nya infartsspåret till museiområdet. Spåret ligger 
i omedelbar anslutning till bangården framför 
banvaktsstugan åt väster mot Ostkustbanan. Av
sikten är att tillföra kontaktledning över spåret 
för att ta in eltågen till en kommande stations
miljö i 1930-40-talstappning medan spåret när
mast banvaktsstugan skall förbehållas ångtåg. 
Årgångståget kördes hela sex turer, fyra från 
Stockholm och en vardera från Västerås och 

Sundsvall. För första året drev vi projektet helt i 
egen regi med egen personal, fast och inlånad och 
med Järnvägskrogen från Gävle ombord. Vagnar 
hyrdes och lånades in från Museiföreningen 
Gefle-Dala Jernväg respektive Ostkustbanans 
vänner. Resandetalet var ganska bra så när som på 
första turen från Stockholm helgen innan 
museidagen. Avslutningen från Sundsvall blev 
också ett äventyr för alla inblandade. Loket, Da 
888, drabbades av lokskada strax efter tomtågs
avgången tidigt på morgonen från Gävle, men 
med ett redigt ingripande från tågpersonalen och 
med ett fantastiskt deltagande från OKBv:s sida 
kunde tåget ändå köras med hjälp av föreningens 
Du-lok, som kom ner till Hudiksvall med de 
resande i egna vagnar så att tåget kunde fortsätta 
mot Gävle med Rc-lok. Visst blev det förseningar 
men stämningen ombord var ändå god. Museets 
inblandade personal var lättad men slutkörd efter 
det att årets sista Årgångståg gått i mål. 

Fordonsparken har också fatt tillskott. Särskilt 
intressant är nämnda f.d. SJ Kd nr 692 som 
museet övertog från Järnvägarnas museiförening 
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i Linköping redan innan den övriga samlingen. 
Loket som är ett godstågslok låter sig förhopp
ningsvis iordningställas till driftdugligt skick 
utan alltför stora insatser. Det är transporterat till 
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum för 
kommande åtgärder. Dessutom fördes ett antal 
vagnar över på museet från dåvarande SJ: tåg
värmevagnarna SVl nr 55140, 55142 och S17 
nr 55216, personvagnen B12/A2 nr 5052, S28L/ 
F4 nr 25739, S22L/WL2 nr 4478 och 4482 
samt expressresgodsvagnen F52K nr 5 5420. Den 
senare är placerad hos Föreningen Veteranjärn
vägen i Malmö och personvagnen nr 5052 är 
deponerad på tre år till Kalmar Järnvägars musei
förening som återställt den till A2. Bland övriga 
förändringar av deponerade fordon kan nämnas 
att ångloket, B nr 1135, och elloket, Da nr 936, 
deponerats hos Museiföreningen Gefle-Dala 
Jernväg. För framtida byggen har två lokhus 
plockats ned i Selsjön, norr om Sollefteå res
pektive Säbylund mellan Örebro och Kumla. 
Innan vintern tog sitt fasta grepp om övre Norr
land hämtades också ett större stenkolsparti från 
Bastuträsk, liksom kolgården förbereddes för 
flyttning till Gävle. På fastighetssidan ser det 
dock lite osäkert ut för tillfället. 

Med den planerade bolagiseringen av SJ följde 
att de skisserade bolagen redan innan ett verk
ställande beslut skulle förbereda för en själv
ständig verksamhet. Sedan X-trafik köpt både tåg 
och underhåll i Gävle av Adtranz befann sig de 
senare i behov av lokaler för underhållet av 
Regina-motorvagnarna. Med alla de kvadrat
metrar som nämnts ovan föll blickarna på våra 
utrymmen och en eventuell utbyggnad, vilket ur 
ett skisserat fastighetsbolags synpunkt naturligt
vis var ett intressant scenario. Generaldirektör 
Daniel Johannessons sista och viktigaste beslut 
beträffande museet blev att freda våra befintliga 
lokaler för museiändamål och ett nybygge plane
rades i stället bredvid vårt magasin i den gamla 
verkstaden på Nynäs i norra Gävle. Detta 
strandade tyvärr på grund av miljöhänsyn varför 
underhållsfrågan för Adtranz ännu är olöst. Ett 
förslag som lanserats under 2000 är att anlägga 
underhållsverkstaden där museets stora lokhus 
om 2 x 300 spårmeter nu är beläget. Detta är ur 
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museets perspektiv absolut inte önskvärt med 
tanke på den planerade anläggningens stora om
fattning. Adtranz har ansökt om förhandsbesked 
om eventuellt bygglov från Bygg- och miljö
nämnden i Gävle kommun, vilka ställt sig 
positiva till ett sådant trots skrivelser från museet, 
Järnvägsmusei vänner och turistorganisationen 
Gävle & Co. Inställningen hos den blivande 
huvudmannen för museet är därmed synnerligen 
viktig för den framtida dispositionen av det 
område som museet nu nyttjar. Noteras bör ändå 
att vi för konstruktiva diskussioner med Adtranz 
och Jernhusen AB, som det ur SJ Fastighet ny
bildade fastighetsbolaget heter. Vi har för övrigt 
själva fatt en hyresgäst: Bengt Lindberg, Modell
produktion, som flyttat in sin verksamhet i en 
före detta post- och resgodsvagn på området. 
Bengt kom väl till pass för modellrenoveringen 
inför utställningen "Tåg i tiondel", vilket han 
och Lennart Svensson beskrivit tidigare i denna 
volym. 

Samverkan och nätverk 
- nyckelord för framtiden 
Det framgår med all önskvärd tydlighet att 
ensam inte är stark. Den museisektor som vi 
tillhör - nuvarande eller före detta verksmuseer -
har en kämpig tillvaro just nu. Det ser likadant ut 

Det EU-projekt som vi ingår i tillsammans med 
järnvägsmuseerna i York och Hyvinge samt 
Transportmuseet i Budapest går under namnet 
ENRICO. 



över hela Europa för kommunikationsmuseerna. 
Våra egna Post- och Telemuseum var tidigare 
verksmuseer liksom Järnvägsmuseum men till
hör nu Posten AB respektive Telia AB. I Norge 
vill Telenor bli av med sitt telemuseum och i 
England ligger båda de förre detta statliga post
och telemuseerna i malpåse. Huvudmannafrå
gorna har blivit en internationell angelägenhet. 
Just vår kategori av museer är organiserade i 
International Association ofTransport and Com
munication Museums (IATM) som är affilierad 
medlem av den internationella museiorganisa
tionen International Council of Museums 
(ICOM). Frågan om vem som vill äga museerna 
i framtiden ligger högt på dagordningen. Tyvärr 
hölls ingen IATM-konferens år 2000 då beslut 
har fattats om att hålla konferenserna endast 
vartannat år. Möjligen kan vi ändå finna fun
gerande samarbetsformer inom gruppen kom
munikationsmuseer och före detta verksmuseer. 

Ett spännande internationellt projekt starta
des mitt i den svenska sommarsemestern. De 
EU-pengar som beviljats ur Raphael-fonden 
kunde äntligen börja arbeta i och med att 
projektledningen vid National Railway Museum 
i York bjöd in till ett första arbetsmöte. Av de 
ursprungliga sju medlemsländerna återstod dock 
bara fyra. Förutom järnvägsmuseerna i Sverige 
och England deltar det finska järnvägsmuseet 
och transportmuseet i Budapest. Projektets syfte 
är att åstadkomma en digital mjukvara som skall 
finnas på respektive museum och på CD, och 
som på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt skall visa 
järnvägens historiska betydelse i europeiskt 
perspektiv utifrån jämförelser mellan de olika 
länderna. Resultatet skall vara färdigt våren 2002. 

Vårt samröre med den ideella museirörelsen 
fick under 2000 nytt bränsle i form av ett antal 
konkreta frågor. En nätverksgrupp har bildats för 
att utreda möjligheterna att ta till vara och vidare
utveckla kunskapen om järnvägsrelaterad teknik. 
Tillsammans med Inlandsbanan AB (IBAB), 
Museibanornas Riksorganisation (MRO) och 
Järnvägshistoriska Riksförbundet QHRF) har vi 
diskuterat förutsättningar för ett järnvägstekniskt 
centrum. Delegationen för Industrisamhällets 
Kulturarv var inte lika entusiastisk och avslog 

nätverkets ansökan om projektmedel. Vi har 
också bildat ett annat nätverk tillsammans med 
Riksantikvarieämbetet, Sjöhistoriska museet, 
Sveriges Ångbåtsförening, Arbetslivsmuseernas 
samarbetsråd, JHRF och MRO med syfte att 
lyfta fram det ideella teknikhistoriska arbetet som 
en svensk folkrörelse vilket förtjänar samhällets 
ekonomiska stöd. Hösten 2000 beslutade rege
ringen att Riksantikvarieämbetet skulle fa 4 
miljoner kronor att fördela på de ideella så 
kallade arbetslivsmuseerna under år 2001. För
hoppningsvis kan detta stöd permanentas. En 
viktig effekt av detta samröre är inte minst 
insikten om att de professionella och de ideella 
behöver varandra. 

Museet har också varit engagerat i andras 
arrangemang under året. Störst var kanske 
sjösättningen av briggen Gerda i hemmahamnen 
i Gävle. Fullskalerekonstruktionen av denna 
brigg från 1869 är ett gräsrotsprojekt som 
engagerat både företag, enskilda och media i 
staden. Över 10 000 personer såg på när fartyget 
skulle lämna stapelbädden för att glida ut i 
vattnet. Vi deltog med ett med ett arbetståg 
draget av ångloket W nr 1229. Jag hade också 
förtroendet att ingå i planeringsgruppen för sjö
sättningen, vilken även innefattade ett semina
rium i Gävles konserthus och diverse aktiviteter 
och festligheter runt varvsplatsen. Sveriges Järn
vägsmuseum har också varit med och firat några 
hundraåringar. 30 april celebrerades centralverk
staden i Örebro dit TGOJ AB bjöd in till öppet 
hus. Vi deltog för att visa det elektriska loket, Da 
nr 888 och dieselloket, T41 nr 204. I samband 
med evenemanget anordnades en resa till och 
från Örebro för Järnvägsmusei vänner. Nästa 
hundraåring var Krylbo Central och statsbanan 
Krylbo-Örebro som firades av med pompa och 
ståt i Krylbo den 19 augusti. Vi körde dit med 
Hg-loket nr 787 och ställde upp ett tåg vid 
stationen som gav ett eko av sekelskiftet 1900, i 
form av Kd-loket, SJ nr 692, tillverkat i Falun 
1901, en resgodsvagn, FLJ Fl nr 45, byggd 
1895, och den dagen till ära ur museets utställ
ning uttagna boggivagnen, SJ BCol nr 1032, 
från 1894. Årets sista hundraåring var Älvkarleö 
järnvägspark för vilken jag var inbjuden att hålla 
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ett kortare tal. Föredrag har även hållits för yngre 
och icke jubilerande sammanslutningar som SJK 
Stockholm och Rotary Forsbacka. Andra ar
rangemang som museet har deltagit i med 
personal var årets nordiska järnvägsmusei
seminarium på Banmuseet i Ängelholm, Musei
veckan i Stockholm, T urmässan i Göteborg och 
Svenskt Kulturarvs seminarium om sponsring på 
Vin & Sprithistoriska museet. Vi har också fort
satt att vara aktiv medlem med en styrelsepost i 
den ekonomiska föreningen Gävle & Co som 
sköter kommunens turistverksamhet på entre
prenad. En medlemsträff om marknadsföring av 
turistprodukter i Gävle & Co:s regi hölls på 
museet. 

Att synas och höras i bruset 
Vi ser ett tydligt mönster att det har blivit större 
efterfrågan från företag för konferenser och 
arrangemang. Museet utgör en intressant och 
annorlunda miljö och utställningslokalerna är 
tillräckligt flexibla för att vi skall kunna 
skräddarsy enligt kundens önskemål. På grund 
av oroligheterna inom SJ så minskade de interna 
konferenserna kraftigt, däremot har Banverket 
varit en flitig kund. Det största och mest 
spännande företagsprojektet under året var 
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Briggen Gerdas 
sjösättning 9 juli 
tilldrog sig stor 
lokal 
uppmärksamhet. 
Vi bidrog med ett 
ångloksdraget 
arbetståg med 
teatergruppen 
Pegasus som hst. 
Foton Robert 
Sjöö. 

Sandviks kick-off för 300 chefer från ett 20-tal 
länder. Vi tömde hela den sjätte hallen på fordon 
och dukade upp för en trerätters middag. Till 
detta kom en scen och ljudanläggning för 



Då våra stora fordon i 
sista hallen forhållan
devis enkelt kan dras 
ut, kan vi duka till 
middagfor 300 
sittande personer. Foto 
Kjell Palen. 

underhållningen som sköttes av gävlesonen och 
musikalartisten Fredrik Swahn med kompband. 
Vår hovleverantör av mat och dryck, Kalle 
Vesterinen och Järnvägskrogen, byggde upp ett 
matlagningstält på asfaltplattan omedelbart 
utanför museibyggnaden. Gästerna anlände na
turligtvis med ångtåg från Sandviken. I museet 
fanns personal och museivänner i varje hall. Från 
loket Bredas tender kunde man få en öl från 
bartendern i tenderbaren och i väntsalen i mu
seets första hall var det pianobar. Att man hade 
trevligt gick inte att ta miste på. När en av de 
amerikanska VD:arna gick upp på scenen och 
drog av en rivig version av Isley Brothers' "Twist 
and shout" så var det mera rockgala än konfe
rensmiddag. Något som var roligt att konstatera i 
sammanhanget var att det också fanns ett stort 
och genuint intresse för det som fanns bakom 
kulisserna, nämligen industri- och järnvägs
historia. Mer än en i sällskapet hade svårt att slita 
sig från utställningen, inte minst ångloket Göta 
från 1866 med hjulringar tillverkade av Sandvik. 

Loket togs ur trafik 1906. 
Fyra dagar efter Sandviks tillställning var det 

dags att tömma hallen igen, nu för marknad och 
Järnvägsmuseets dag. Modell- och bokmark
naden som museivännerna håller i är den san
nolikt viktigaste programpunkten på musei
dagen som mer och mer har fått karaktären av 
öppet hus. Årgångståget kom från Stockholm för 
tredje året i rad. Även SKÅJ körde eltåg från 

Stockholm och Grängesbergsbanornas Järnvägs
museum kom med rälsbuss. Andra återkom
mande aktiviteter var visningen av Gävle Modell
järnvägsklubbs anläggning under museet, ång
tågspendel, uppställda fordon och visning av 
magasinet på Nynäs. Några nyheter var en live
steamanläggning, fungerande ånglok på fem
tumsslingan vid miniatyrjärnvägen, järnvägs
historiskt seminarium i konferensrummet och 
visning av gamla SJ-filmer i UGJ-stallet. Störst 
intresse tilldrog sig nog ändå utställningen "Tåg i 
tiondel" som öppnades dagen till ära, vilken 
finns utförligt beskriven i årets SPÅR. 

Årets första egenproducerade utställning 
"Affischer uppåt väggarna'' var en frukt av det 
pågående arbetet med registrering av sam
lingarna. Några affischer hade dessutom nyligen 
återkommit från konservering och sanering efter 
fuktskador i samband med en översvämning 
sommaren 1998. Ett 70-tal affischer valdes ut att 
åskådliggöra järnvägens bild av sig själv i mark
nadsföringen, från kungörandet av färje
förbindelsen Trelleborg-Sassnitz 1909 till den 
inre resan år 2000. Utställningen tilldrog sig en 
hel del uppmärksamhet i media trots att den helt 
oplanerat kolliderade med Kungliga bibliotekets 
affischutställning. Visst är det också tanke
väckande att SJ hade egna resebyråer i Berlin, 
London, Paris och New York på 1920-talet i en 
tid när Stockholms central var vad Arlanda är 
idag för utlandsresandet. "Affischer uppåt vägg-
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arna" har packats som en vandringsutställning 
och visas sommaren 2001 på Banmuseet i Ängel
holm. Under sommaren 2000 ställde konstnären 
och arbetsledaren på Trafikrestauranger AB, Lars 
Krook, ut oljemålningar och akvareller hos oss 
under titeln "Kontaktdon''. Lars som under 
många år sett järnvägen med ett inifrånpers
pektiv kan i sina tavlor verkligen ge uttryck för 
både känslor och sakkunskap. 
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Museidagen var som 
vanligt välbesökt. Två 
tåg utom Argångståget 
gästade oss: SKÄ.j-s 
persontåg med 
elektriskt F-lok, längst 
till vänster på bilden, 
och GBBJ-s TGO]
motorvagn,, längst bort 
till höger. Foto ]an-Erik 
Svanberg. 

I cafeterian har vi också upplåtit plats för idoga 
konstutövare. Dels hängde Konstfrämjandet en 
mindre utställning "Utsikt från tågfönster" och 
sedan ståtade vinnande barn från sportlovets 
teckningstävling med sina verk här under våren. 
Vi har ordnat barnaktiviteter på sport-, påsk- och 
höstloven samt ett barnkalas som invigning av 
sommarsäsongen på sommarlovet. Ångtågs
körningen som normalt brukar ligga på sport-

Ingvar Oldsberg har 
länge varit på spåret 
och till slut hittade 
han fram till Sveriges 
] ärnvägsmuseum. 
Under inspelningen av 
''Sagolika Sverige': 
Foto Robert Herpai. 



lovet flyttades fram till påsklovet, vilket visade 
föra med sig färre resande och påtaglig brandfara. 
Det är bara att böja sig för mark och marknad. 
Barn- och trafiksäsongen avslutades med tradi
tionsenligt tomtetåg, nu även med tomte
familjen i banvaktsstugan. 

Marknadsföring är vi erkänt duktiga på och 
det f'ar vi ofta höra från kollegor i branschen. 
Inget går dock upp emot redaktionella inslag i 
media. Vi blev ganska väl försedda under året. 
Björn Kullanders prisbelönta TV-film "Förvand
lingen'', som till största delen är inspelad hos oss 
bland samlingar och personal, visades äntligen i 
TV2. Dessutom producerades en historisk pro
gramserie i tolv delar av Troja Television, "Sago
lika Sverige" med Ingvar Oldsberg som ciceron 
genom fyra historiskt intressanta besöksmål. Tre 
avsnitt gjordes hos oss utifrån föremål i utställ-

ningen om rallarna, tiden och ånglokomotivet. 
Radio Gävleborg har haft direktsändning från 
museet och Radions Pl gjorde en direktintervju 
om biljettförsäljningens historia i samband med 
Tågkompaniets svårigheter strax efter trafik
starten. Samma ämne blev också tema för en 
artikel från museichefen i tidskriften Populär 
Historia. Egna, tryckta produktioner under året 
var framför allt utställningskatalogen till "Tåg i 
tiondel" samt broschyren och programhäftet till 
Årgångståget. Vi har också med hjälp av SJ-Data, 
i dess elfte timme, och fotograf Tom Sandstedt 
producerat en bättre hemsida som vi är mycket 
nöjda med. Se själv på www.sj.se/museum. 

Vilka har då haft glädje av allt det här förutom 
vi själva? Jo, 36 944 besökare, vilket är en ökning 
med 27% från 1999 och den tredje bästa siffran 
någonsin. Vi ser framtiden an med tillförsikt! 

Från utställningen "Affischer uppåt väggarna': Denna svit av fyra internationella affischer, som använts i 
S]'s resebyråer, bidrar med lite världshistoria. Längst till vänster hänger affischen for OS i Berlin 1936. 
Därefter foijer Paavo Nurmi som motiv ftamfor det med gränslinjer markerade riket Finland for den 
tänkta olympiaden i Helsingfors 1940. Kriget satte hinder i vägen, men 1952 fick Helsingfors sin 
olympiad och 1940 års motiv återanvändes på affischen, så när som på att gränslinjerna fick ritas om. 
Sist foijer en lettisk affisch som lockar till badstopp vid den baltiska kusten for tågresande på väg till 
Helsingforsolympiaden 1940. Det skulle dröja betydligt längre innan letterna fick en ny chans att locka 
turister. Foto Robert Herpai. 
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Stickspår 

Varför SJ? 
Eftersom Norges Statsbaner har signaturen NSB 
och Danmarks Statsbaner DSB frågar man sig 
kanske varför Sveriges Statsbanor har signaturen 
SJ och inte SSB. 

Det finns nog flera skäl till det. De allra första 
åren fram till 1864 räknade man de tre stam
banorna som egna banor med egen vagnpark, 
och vagnarna var märkta ÖSB, WSB respektive 
SSB. När banorna hade mötts i Falköping
Ranten slogs vagnparker och lokparker samman 
och fick delvis nya nummer, och de tre banorna 
blev statsbanornas distrikt I, II respektive III. 
Eftersom man internt länge efter det använde 
SSB för III distriktet, valde man att inte ha någon 
signatur på vagnarna men i stället måla en 
kunglig krona. På lokens ovala nummerskyltar 
skrev man sedan man slutat med namn på loken 
SVERIGES STATSBANOR. 

När färjeförbindelsen med Danmark öpp
nades 1891 krävde danskarna en mer lätt
förståelig markering på de svenska vagnarna. SSB 
tvekade man fortfarande inför, speciellt som 
Skåne-Smålands järnväg med signatur SSJ redan 
fatt koncession och var under byggnad. Man 
valde då SJ = Statens Järnvägar, och nyare lok
skyltar fick texten STATENS JÄRNVÄGAR. 
Den administrativa ledningen hade redan 1888 
bytt namn från Trafikstyrelsen till Kongl. Järn
vägsstyrelsen. 

ES 

Än en gång Piraten 
Min artikel om Piraten och järnvägen (Spår 
1995) kompletterades med en Stickspårsnotis 
året därpå. Nu är det dags igen. Skälet är att den 
nya redaktören för Piratensällskapets årsbok, 
Magnus Öhrn, har publicerat dels en novell, dels 
en del arbetsmaterial från Fritiof Nilsson med 
anknytning till järnväg. 

Novellen heter "Förståelse" och fanns ur
sprungligen i Dopparedagen 1944. Doppare-
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dagen var en jultidning som utgavs till stöd för 
Svenska järnvägsmännens vilohemsförening, och 
många av Piratens berättelser fick där sin första 
form. 

Den tilldrar sej på en nattlig tågresa från 
Stockholm till "Träköping". Den senare orten 
identifieras lätt med Tranås och motsvarande resa 
gjorde Piraten själv 1921. Den finns omnämnd i 
hans berättelse "Vänner i Småland", som jag tog 
upp i min artikel 1995. Förlägger vi den nu 
aktuella resan till samma tid och sträcka är det 
åter något som inte stämmer med verkligheten. 
"Han hade bara fyra timmars resa framför sig", 
sägs det om den tillträdande stadsarkitekten, 
men det snabbaste tåget från Stockholm, St 11 
med avgång 19.50, behövde 6 timmar och 26 
minuter - detta var ju före elektrifieringen. 
Däremot stämmer "flickan med kaffe och 
läskedrycker" som kommer efter konduktören; 
hon fanns enligt Sveriges Kommunikationer 
med till Nyköping. 

Vollsjö som alltings mått hos Piraten har 
understrukits av Anders Olsson (se Spår 1996). 
Så också i en passage som modifierades i den 
postumt utgivna boken Bombi Bitt och hans mor, 
när packmästare Julius berättar om ett besök i 
den stora staden Stockholm: 

De djävligaste va när en skulle gå på huset! Först 

fick man springa så långt som härifrån bort till den 

södra skärningen o köpa biljett! 0 sen så långe som 

härifrån ut till vattentornet innan en kom till själva 

apoteket. 

"Södra'' skärningen låg snarare i öster, men 
Ystad-Eslöv-personalen talade förstås i termer av 
banans huvudriktning. I Bombi Bitt och hans mor 
heter det "kyrkan'' i stället för "södra skärningen'', 
men det blir ett orimligt avstånd för den som är 
insatt i Vollsjös geografi. 

På tåget till Ystad åker den femårige berättaren 
med sin mor i en dekorerad vagn. "På rutan är 



ristat ett hjärta med någonting som liknade en 
tuppkam över, en adlig krona sade mor att det 
var. Det var också en 2:a klass kupe vi sutto i, vi 
reste ju på fribiljett." Men liksom andra skånska 
privatbanor vid denna tid kände YEJ inte av 
något andraklass, bara första och tredje. Det kan 
inte ha varit okänt för den berättande Piraten 
men beteckningen andra klass var förståeligare 
för en allmän läsekrets, och standarden mot
svarade ju det som kallades andra klass uppåt 
landet. 

Adelsvapen fanns knappast på YEJ-vagnarna; 
kommuner med Ystad i spetsen var de domi
nerande aktieägarna. Härads- eller Skånevapen är 
däremot möjligt. Någon som vet? 

GS 

Skvalp koppar 
Jag har ett mycket livligt minne av en resa från 
Stockholm till Linköping omkring 1954 till
sammans med professor Folk Odqvist på Kgl. 
Tekniska Högskolans institution för hållfast
hetslära. 

Under resans gång besökte vi restaurang
vagnen som var en litt. Ro3b, byggd 1946. Den 
hade när tåget kom upp i hastighet en mycket 
märklig vibrerande gång, där vagnen snabbt 
roterade fram och tillbaka kring en längsaxel 
cirka två meter över golvet, som med cirka tre 
svängningar i sekunden rörde sig ungefär 5 mm i 
sidled. Bordet rörde sig ungefär 3 mm. Kaffe
koppen var inåtkupad som en punschkupa och 
hade dessutom på insidan flera åsar. När koppen 
stod på bordet blev det skum på kaffet, men 
ingenting skvimpade ut som det skulle ha skett 
med en vanlig kopp. Att lyfta koppen gick bra 
om man tog ett raskt grepp, men det svåra var att 
sätta ned den igen. Om man bara satte den på 
duken välte den, vilket syntes tydligast på duken. 
Knepet som vi listade ut efter några försök var att 
ta den med bägge händer, pressa den mot duken 
och släppa snabbt med bägge händer samtidigt. 

När vi var framme i Linköping visade oss 
Odqvist boggierna, som var av 1942 års modell 
med spiralfjädrar. Sådana ger ofta allmänt orolig 
gång, men den här vagnen hade fatt hydrauliska 
stötdämpare, som satt starkt lutande på var sida. 

Odqvist påpekade att eftersom en vagn har tre 
svängningsformer, höjd, sida och rotation, måste 
man ha tre stötdämparriktningar om det skall bli 
effektivt. Har man bara två som på den vagnen 
far man en helt odämpad svängningsmöjlighet 
kring en axel där stötdämparnas riktningar 
korsas, i den vagnen högt över golvet. Rena 
tentamensuppgiften alltså. 

ES 

Historien om "Beckeböljakoppen" 
1946-47 levererades femton restaurangvagnar av 
Kockums Mekaniska Verkstäder till SJ. Det var 
de första stora restaurangvagnar som hade leve
rerats på många år. Vagnarna var ett under av 
teknisk finess. Sålunda var de för första gången 
utrustade enbart med elektriska maskiner. 
Spisarna var konstruerade i tre sektioner för att 
man lätt skulle kunna byta ut en av dem vid 
behov. En elektrisk vattenpump skötte omför
delningen av vattnet från de två förrådstankarna 
om vardera 600 liter till förbrukningstanken i 
taket som rymde 200 liter. Vattenvärmaren, 
tallriksvärmaren, brödrosten och kaffebryggaren 
var alla elektriska. 

I början framhölls också den effektiva 
ventilationsanläggningen som skulle hålla luften 
vid konstant 20 grader. Av den anledningen 
ansågs inte öppningsbara fönster behövas. Ven
tilationsanordningen visade sig dock föga effektiv 
och öppningsbara ventiler ovanför fönstren 
måste snart anordnas. 

Gångegenskaperna sades också vid leveransen 
vara alldeles enastående tack vare boggier modell 
-42. Men redan efter ett år klagade både gäster 
och personal på att vagnarna slängde något all
deles förfärligt, i synnerhet i den ände där köket 
var beläget. Ett klipp ur Aftonbladet i december 
1947 vittnar om eländet: "Resa med ny restau
rangvagn är en skakande upplevelse. Både 
personal och resenärer ledsna." I samma veva 
utsattes kaffet för hård kritik. Ett annat tidnings
urklipp vittnar om detta: "En dryck, som är brun 
med vågor åstadkomna av järnvägsskarvarna, 
och avTR kallad kaffe." 

Och här kommer nu äntligen beckebölja
koppen in i historien. Hur skulle man lösa 
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''Beckeböijakoppen" 

problemet med de bruna vågorna i kombination 
med de dåliga gångegenskaperna? 

Jo, en genial ide kläcktes. Hur vore det att 
tillverka en kopp som på insidan var utrustad 
med "stötdämpare" så att det inte gick vågor på 
kaffet? Sagt och gjort. Kontakt togs med 
Rörstrands och tillverkningen startades. Många 
tusen koppar tillverkades och skulle börja an
vändas ombord på alla restaurangvagnar, inte 
bara de med speciellt dåliga gångegenskaper. Det 
tråkiga var dock att på detta sätt hade man bara 
löst halva roblemet, vilket ganska snart uppdaga
des. Visserligen stannade kaffet i koppen men 
åkkomforten för resenärer och personal var lika 
dålig som tidigare. Lösningen blev att man trots 
allt bytte boggier, vilket naturligtvis förbättrade 
situationen betydligt. 

De specialgjorda kopparna hade överlistats av 
tekniken och togs helt sonika "ur trafik". Till råda 
på eländet hade hela historien dragit ut på tiden 
att de nu var dags att beställa en ny omgång 
restaurangvagnar. Året var 1953, och de första 
personförande vagnarna i Europa med luft
konditionering såg dagens ljus. Men det är en 
annan historia. 

Mårten Duner 

142 

Ljunggrens tillverkarnummer 13 och 14 
En utländsk besökare vid Banmuseet frågade 
museichefen varför lok 866 har tillverkarskylt 
med nr 14, då alla svenska böcker säger att det är 

Ljunggrens nr 13, och enligt samma källor 
skrotades lok 867 med tillverkarskylt 14 redan 
1936. 

Museichefen lät frågan gå vidare till Yngve 
Holmgren. Enligt Yngve finns bildbevis från 
1930-talet där lok 867 har en tillverkningsskylt 
med nummer 13. Det skulle alltså vara fel i 
Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar, 
Anglok tillverkade i Sverige och Lok och vagnar 
tillverkade av CJF Ljunggrens Gjuteri och Mek. 
Verkstad i Christianstad 188 7-19 23. 

Kanske man borde jämföra tillverknings
skyltar på alla bevarade lok med publicerade 
källor så att felaktiga nummer och datum inte 
behöver upprepas från publikation till publi
kation. Samme utlänning känner även till andra 
liknande fall i Sverige, men lyckligtvis har 
Banmuseet inte någonting att göra med dem. 

Från Köping-Hult till Arlanda Express 
Under en resa till förgångna trakter insisterade 
mina två närvarande och närstående ladies, 
sambo och dotter på hembesök från USA, på att 
vi skulle se om vagnskorgen enligt bild 6 i min 
Spår-artikel förra året möjligen kunde finnas 
kvar. Jag var skeptisk med tanke på tidens flykt 
och tand, men se, efter en del rundkörning och 
frågor till äldre i aktuellt område hittade vi vagns
korgen, till det yttre nymålad av tredje privata 
ägaren sedan några år tillbaka. Han var hemma så 
vi fick se den både utan och innan. 

Korgen är 5,8 m lång. Invändigt finns vid 
varje gavel en tredjeklass träbänk och uppe vid 
taket i gavelmitt tillverkningsskylten från Joseph 
Wright & Sons, Saltly Works. Mellanväggen som 
ursprungligen satt mitt i vagnen är flyttad och i 
taket finns igensatta rektangulära spår efter 
vagnsbelysning, dels mitt i vagnen, dels mellan 
de två sittavdelningarna i respektive vagnshalva. 
Delar av golvet är förnyat. 

Korgen står fuktigt på cementgrund. Inga spår 
av något ramverk. Kul i alla fall att korgen ännu 
finns kvar. 



Enligt utsago hade några intressenter sett på 
vagnen men funnit den allför rötskadad nedtill 
för att tas till vara. 

Det rör sig alltså om Royal Swedish-versionen 
(vikbladet) till ritning nr 4199, second class 
carriage, uppenbarligen ominredd till tredje klass 
under sin sista tid som trafikvagn. 

Ragnar Odeen 

Järnvägsforska på nätet 
Lika självklart som det för fem år sedan var att gå 
till biblioteket och leta efter böcker om järnvägar, 
lika självklart är det idag att också söka infor
mation på Internet. Som vid all forskning gäller 
det att tillämpa källkritik och inte tro att allt är 
sant som finns på nätet! 

Internet eller helt enkelt nätet rymmer 
mängder av uppgifter för den som vill veta mer 
om järnvägar och järnvägshistoria. När man 
söker på nätet, måste man använda en sökmotor. 
Det finns många, och du har säkert hört talas om 
Altavista. En bra sökmotor är www.google.com. 
Där skriver du bara in ord eller benämningar på 
det du söker, och sedan kan du klicka på träffarna 
i den ordning de kommer. Du kan naturligtvis 
söka på vilka ord och kombinationer av ord som 
helst, men då kan träffbilden bli svåröverskådlig. 

Börja med att besöka www.libris.kb.se, Kung
liga bibliotekets stora katalog över miljoner 
böcker i svenska forskningsbibliotek. Skriv ordet 
järnväg i de olika rutorna, och du f"ar hundratals 
med träffar med uppgifter om vad som finns och 
vilket bibliotek, som har verken. Du kan också 
prova med att skriva "järnväg Stockholm'', 
"järnväg Nora'' etc. 

"Vad finns det på nätet om järnvägar?" Frågan 
är minst sagt svår att besvara, men en god hjälp är 
att använda en bra länkkatalog, och en sådan är 
Mölndals stadsbiblioteks internetkatalog på 
www.molndal.se/bibl/. Här finns mer än 12 000 
länkar ordnade som böckerna på ett stads
bibliotek Under signum P hittar du Teknik, 
industri och kommunikationer, och under Prb 
finns många länkar om järnvägar och spårvägar. 

www.catweb.nu är en lättsam sajt med 
tusentals länkar, och under rubriken "tåg, ånga 
och spårvägar" hittar du dem. 

På Svenska järnvägsklubbens hemsida 
www.sjk.se finns många länkar, klicka t. ex. på 
Rangerbangården. Sök på namnet Rolf Sten, och 
du kommer till hemsidan RKAS prod med bl. a. 
Historiskt om svenska järnvägar, och Peter Löf 
har sidan www.teknikarv.nu, som handlar om 
kommunikations- och teknikhistoria. På riks
antikvarieämbetets hemsida, www.raa.se kan du 
klicka på Kulturmiljöbilder och fa fram fina 
järnvägsbilder, bl. a. från smalspåret Västervik
Växjö. 

I de svenska arkiven och arkivinstitutionerna 
finns mycket av intresse för en järnvägsforskare. 
Besök Riksarkivets hemsida www.ra.se. Här finns 
information om öppettider, bestånd mm. Riks
arkivet och Krigsarkivet innehåller mer än 20 
hyllmil handlingar och har också stora och inne
hållsrika beståndsöversikter över sina arkiv. De 
finns på större bibliotek och säljs via Svensk 
Arkivinformation i Ramsele (SVAR). I bestånds
översikterna finns detaljerade beskrivningar över 
arkivens innehåll. 

SVAR säljer en cd-skiva, som heter Nationell 
Arkivdatabas, NAD-skivan med senaste utgåva 
1998. På den finns uppgifter om mer än 160 000 
arkiv och arkivbildare i Sverige. Den finns på 
större bibliotek och kostar 700 kr. Skriv ordet 
"järnväg", och du f"ar uppgifter om mängder av 
järnvägsarkiv som finns inte minst i Riksarkivet. 
Där finns uppgifter om beståndens storlek, 
placering, typer av handlingar mm, och under 
ordet arkivförteckning far du en detaljerad 
redovisning på volymnivå. 

Om du vill komma litet djupare in i järnvägs
litteraturen, kan du gå in i Libris, avancerad 
sökning och i fältet klassifikation skriva Aaprb, så 
kommer en lista över olika bibliografier i ämnet. 

Res med järnväg men res först på nätet! 
Anders Thornström 
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Årsberättelse 2000 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver här
med sin årsberättelse för verksamhetsåret 2000. 

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 
2000 795 personer, varav 5 ständiga medlemmar 
och 29 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
sju protokollförda sammanträden. Föreningen 
har under året sänt ut medlemsinformation. 
.Årsstämman hölls den 25 mars på Sveriges Järn
vägsmuseum . .Årsboken Spår utkom i september 
2000. Föreningen har varit medlem i Järnvägs
historiska Riksförbundet, JHRF. Den har till
sammans med Sveriges Järnvägsmuseum deltagit 
vid Hjulmarknaden i Stockholms stadshus den 
24 november. 

I samarbete med Sveriges Järnvägsmuseum 
har föreningen under året arrangerat två resor. 
Den första till Centralverkstaden i Örebro i sam
band med dess hundraårsjubileum, den andra till 
Krylbo i samband med hundraårsjubileet för 
statsbanan Krylbo-Frövi. 

Föreningen har under året bidragit med 
praktisk verksamhet och som guider på Sveriges 
Järnvägsmuseum. Särskilt märks arbetena med 
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museets lok T41 200 och Ub 163. Föreningens 
projekt med insamling av minnen från järn
vägens anställda har pågått under året. 

Följande projekt ingår i föreningens verk
samhet för att stödja Sveriges Järnvägsmuseum: 

• Föreningen har avsatt medel för att bidra till 
inköpet av det återförda F 1202 från Danmark. 
• Föreningen ska avsätta medel för ombyggnad 
av värmesystemet i en av Järnvägsmuseets sov
vagnar. Denna aktivitet är ännu ej åbörjad. 
• Föreningen ska avsätta medel till en del av 
produktionskostnaden för publikationen "Lok 
och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum". 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi riktar även detta år 
ett speciellt tack till redaktionen för årsboken 
Spår . 

Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verk
samhetsår och är övertygade om fortsatt fram
gång för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 12 mars 2001 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Anders Larsson 
Börje Thoursie 
Erik Sundström 
Morrgan Claesson 
Lennart Lundgren 
Kjell Palen 
Robert Sjöö 
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