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Svante Fors&us 

Glava glasbruks järnväg 1886-1938 

ly över Glava glasbruk ftån 1933. De två personvagnarna står på spåret hitom magasinet med det ljusa 
taket. Ett vagnsätt på nio vagnar har kommit ftån Bergsviken med last och väntar på foiflyttning över 
luftbanan. En vändskiva finns strax till höger om skorstenen. Till vänster går spåret vidare till Olsfors såg. 
Spåret mot Bergsviken syns intill den ljusa villan i bildens övre högra hörn. 
Foto Aeromateriel Från Nordiska museet. 

Glava glasbruk 
Mitt i den värmländska storskogen vid norra 
stranden av sjön Stora Gla inom Glava socken 
kom ett glasbruk att byggas. Det var sex industri
ellt kunniga personer, som svarade för anlägg
ningen. Visserligen låg platsen långt från den 
stora marknaden, men den bjöd på god tillgång 
av arbetskraft, bränsle och i någon mån kvartshal
tig sand. 

Beslutet att bygga glasbruket togs 1857, och 
den första vedeldade ugnen stod klar att använda 
några år senare. Planglas i olika dimensioner kom 
att bli den helt dominerande produkten under 
brukets livstid. 

Genom att placera glasbruket vid en mindre sjö 
något avsides från dåtida transportleder fick 
bruksledningen ett transportproblem att lösa. 
Det kan i vart fall konstateras, att detta växte med 
åren och fördyrade produkterna. 

Sedan Säffle kanal invigts 1837 fanns en god 
transportled från Vänern upp till Glafsfjorden. I 
Glava fanns Bergsvikens brygga, som utnyttjades 
av sockenborna, framför allt vid sjöresor till 
Arvika. Närmsta järnväg fanns där, dit Nord
västra stambanan nått 1867 från Charlottenberg 
och det norska järnvägsnätet. 1871 fullbordades 
denna stambana mot residensstaden Karlstad. 
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Efterhand utvidgades Bergsviken till en liten 
hamn. Glasbrukets varor, som emballerats i trä
lådor, forslades dit per häst och vagn på den nio 
kilometer långa vägen till hamnen. 

Upp till bruket tog man råvaror till glas
framställningen, som soda och stenkol, importe
rade från Storbritannien, lera från Frankrike, sul
fat och sand från Tyskland (Hohenbocka) samt 
inhemsk kalk och kvartssand. 

Brukets egna hästar blev dyra i drift på grund av 
foderkostnaderna och behovet av en kusk per dra
gande par. Varje fordon kunde endast ta en be
gränsad last per tur, särskilt uppförsbackarna mot 
glasbruket blev tunga att forcera, speciellt i 
tjällossningstider. Till det bekymmersamma 
transportläget bidrog också isläggningen på sjön. 
När seglationstiden upphört och hamnmaga
sinet fyllts med glaslådor fick landtransporterna 
avbrytas och hästarna användas i annan tjänst el
ler stå overksamma i stall. Fraktkostnaderna blev 
på detta vis höga. Bruksledningen strävade därför 
efter att reducera sitt bestånd av hästar, och första 
steget mot detta blev att tidvis hyra in skjutsar 
från lantbrukare i trakten. 

Glava var en tid Sveriges största planglasbruk. 
För 1886 redovisades 596 anställda, 1907 433 
och 1920 209. På 1930-talet hade man cirka 250 
årsanställda. 

Järnvägens tillkomst 
I den rådande trafiksituationen fattade styrelsen 
for Glava glasbruk 1884 beslut om att bygga en 
järnväg mellan Bergsvikens hamn och glasbruket. 
Redan året därpå öppnade sig ett tillfälle att in
köpa en riven värmlandsbanas materiel. Ränkes
eds Jernvägsaktiebolag utbjöd då "31 000 löp. fot 
rails af circa 7½ skålpunds vigt per fot, hvilket 
parti i förening med 8 lastvagnar, spårvexlar, 
skarfjern, etc. för 6 000 kronor levererat fritt å 
pråm i Sulvik'', som ligger vid Glafsfjordens nord
västra spets. Styrelsen beslöt anta erbjudandet, 
men i första hand skulle glasbrukets disponent 
Emil Larsson försöka sänka priset till 4 000 kr. 
Han lyckades inte helt med detta utan beloppet 
fastställdes till 5 250 kr. Larsson skulle vidare göra 
överenskommelser med de ägare över vars marker 
banan skulle byggas, och anlita en "lämplig och 
billig entreprenör". Om en sådan inte kunde an
skaffas, skulle bolaget i egen regi under ledning av 
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en skicklig verkmästare utföra banbygget. Dispo
nenten hade även fatt uppdraget att låna upp 
50 000 kr på billigaste villkor mot inteckningar i 
glasbruket. Hela järnvägsbygget hade kostnadsbe
räknats till cirka 70 000 kr. 

Profilritningen över banan är daterad i januari 
1884 och utförd av ingenjör Carl Johan Nilsson, 
Lindfors. Som järnvägsprojektör hade Nilsson 
blivit känd från arbetet med Vikern-Möckelns 
järnväg. 

Ingenjör Olof Härdner åtog sig att leda 
terrasseringsarbetet, som inleddes i maj 1885. 
Med upp till hundra man i arbete tidvis gick detta 
raskt undan. Man behöll dock inte Ränkeseds
banans 891 mm spårvidd utan krympte denna till 
750 mm, en i Sverige tämligen ovanlig spårvidd. 

Banans högsta punkt låg intill Mölleråsen och 
var 170 meter över havet. Vid glasbruket var ni
vån 144 m.ö.h. och vid Bergsviken 46 m.ö.h. 
Nivåskillnaden gick att bemästra, men man fick 
ändå acceptera en största lutning på 50 promille 
på en kort sträcka vid Mölleråsen mellan glas
bruket och Ruka. Den allra svåraste lutningen 
fanns intill den sistnämnda gården och övervanns 
med hjälp av en reversal, det vill säga ett 
zigzagparti med två växlar. Motsvarigheter till 
detta avsnitt fanns exempelvis i Dals-Ed på spåret 
ner till Stora Lee och vid Lövsjöväxeln på ban
delen Hörken-Gravendal i Bergslagen. Detta 
parti av banan kom också att fungera som mötes
plats, då man hade tvåtågstrafik. 

Vid Bergsviken lades dubbla spår, ett intill kaj
kanten för lastning och lossning och ett för upp
ställning av vagnar. Totalt fanns där 401 m spår. 

På industriområdet vid glasbruket blev det ett 
mycket förgrenat spårnät till olika lokaler och 
upplagsplatser. Lokstallet byggdes intill sjön och 
rymde efter en tillbyggnad två lok. Ånglokens 
vattentagning skedde dels vid lokstallet, dels vid 
mötesplatsen vid Ruka, där man lagt en rörled
ning från en bäck intill. Kolupplaget fanns vid 
glasbruket. Nere vid Bergsviken låg bara en liten 
mängd i reserv. Dessutom hade lokpersonalen 
mycket nära till stenkol varje gång man körde upp 
sådant till glasbruket. 

Härdners åtagande omfattade även rälslägg
ning. Ersättningen for arbetet uppgick till en 
krona per fot, totalt 33 000 kr. Brukets egen ar
betsstyrka skötte därefter grusning med material 
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Karta över Glava glasbruks järnväg mellan Bergsviken och Olsfors såg. 

från ett grustag mellan Ruka och glasbruket. Vid 
1886 års slut värderades järnvägen till 78 886.85 
kr. 

Detta år tillkom ytterligare en kilometer järn
väg från glasbruket till Olsfors sågverk, också det 
beläget vid Stora Gla. Sågen levererade virke till 
alla de trälådor, som behövdes för glasets embal
lage och i någon mån sågade trävaror även till an
dra kunder. 

Uppgifter om Glava glasbruks järnväg enligt en 
handling från 1896. 

Banans längd 8 328 m (28 050 fot) 
Rälsvikt 10 kg/m i längder om 4,57/6,1 m 
Syllängd 1 330 mm 
Syllens tjocklek 125-150 mm 
Största syllavstånd 800 mm 
Största lutning 50 promille 
Ballastens krönbredd 1 900 mm 
Ballastens djup 300 mm 
Banvallens krönbredd 3 000 mm 
Bergskärnings minsta bredd 2 000 mm 
Minsta krökningsradie 120 m 
Två broar 1,6/2, 7 m med spann av furubjälkar 

Den inköpta begagnade rälsen om cirka 10 kg/ m 
visade sig snart vara alltför klen och kom efter
hand att bytas ut mot tyngre. 

År 1921 angavs den totala spårlängden till 10 
864 m. Ökningen berodde framför allt på att 
man vidgat spårområdet vid glasbruket och för
längt spåret vid sågen. 

Största tillåtna hastighet angavs till 15 km/h. 

Banunderhåll 
För banans skötsel svarade en banmästare med 
två-tre medhjälpare. Åren 1886-1896 var Olof 
Eldin banmästare. Han efterträddes av Jan Johan
nesson, "Ban-Jan" kallad, som behöll denna tjänst 
till nedläggningen och som också ledde rivningen 
av glasbruksbanan 1938. 

Rälsen från Sulvik-Ränkesed visade sig vara 
alltför klen. Ett niotons ånglok behöver kraftigare 
räler att rulla på. Än mer markant blev det svaga 
underlaget, när Faluloket på 12 ton kommit. Un
der åren fick bolaget därför göra inköp av krafti
gare räls, 15, 18 och 22 kg/m. Bland annat gjorde 
man 1912 ett inköp från Dala-Ockelbo-Norr
sundets järnväg för 6 300 kr. Påföljande år in
handlade man räls hos grossisten Herman Geijer 
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Leveransfoto av Lok 1 Glafva glasbruk ftån Kristinehamns Mek. Verkstad 1886 
Från Glava Hembygdsforening. 

Leveransfoto av Lok nr 2 ftån vagn- och Maskinfabriks AB i Falun 1909. 
Från Glava Hembygdsforening. 

8 



& Co. i Karlstad för cirka 11 000 kr. I detta köp 
ingick också en ny spårväxel. 

Åren 1912-1916 skedde stora förbättringar på 
banan. För 1917 angavs 10 ton räls värderad till 
5 000 kr finnas i lager. Det bör ha varit utbytt 
klen räls. Så sent som 1930 inköptes cirka 5 000 
m räls av 17,5 kg/m av H. Dennemark & Co. för 
8 454 kr. Detta parti lade banavdelningen in i 
huvudspåret samma år, vilket onekligen behöv
des, eftersom det nya "tyska loket" hade 18 tons 
tjänstevikt. 

Ånglok 
Det första ångloket från Kristinehamn anlände 
med båt till Bergsviken hösten 1886 och sattes på 
spåret där. Loket fick namnet Glafva glasbruk. 
Dess kapacitet inskränkte sig till att dra fyra full
lastade vagnar med vardera 2,5 ton i motluten. 
Under högsäsong kördes loket i treskift, det vill 
säga dygnet runt, så att tiden för underhåll be
gränsades till söndagarna. Under sådana förhål
lande måste det ha varit ett mycket slitstarkt lok. 

I räkenskaperna finns den första utgiften för 
lokhyra under år 1899. Ett inhyrt lok måste då ha 
funnits, medan Glafva glasbruk var på revision. 
Sannolikt var det Kristinehamns Mekaniska 
Verkstad, som tillhandahöll ett lok under 
revisionstiden. Större underhållsarbeten på lok nr 
1 finns belagda i räkningar från 1909, 1915 och 
1920. 

Om lokets senare öden har inget framkommit. 
1909 skedde nästa lokinköp från Vagn- och 

Maskinfabriksaktiebolaget i Falun. Dragkapa
citeten ökades markant, eftersom detta lok, nr 2, 
drog sex fullastade vagnar, motsvarande 15 ton 
per tur. Även på detta lok utfördes större under
hållsarbeten ungefär vart femte år. En ny ång
panna insattes 1926. Faluloket fanns kvar vid 
glasbruket ända fram till nedläggningen 1938. 
Billeruds AB övertog loket 1940 och gav det ett 
nytt liv som normalspårslok! 

Faluloket flyttas på vinterväg 
Lastbilschauffören Tage Karlsson i Säffle har be
rättat hur det gick till, när faluloket förflyttades 
från Bergsviken till Billeruds bruk i Säffle. Ingen
jör Karlander på Ritkontoret hade konstruerat 
och låtit bygga en kraftig släde med vagga och 
fasta räler för lokets plats. En lämplig vinterdag 

1940 eller möjligen 1941 (referenten är något 
osäker på årtalet) drog man upp loket på släden. 
Karlssons gengasdrivna lastbil och en EJ-lastbil 
kopplade framför släden och transporten mot 
Säffle startade. Redan i ett motlut vid Bergsviken 
fick man spela upp ekipaget, eftersom bilarna sli
rade. Hindret övervanns och man fortsatte på 
landsvägen mot Nysäter och Säffle. Backarna vid 
Sölje tog lång tid att komma uppför. Då och då 
tröt gengasen och man fick utföra lämplig be
handling av aggregaten. Efter bortåt femton tim
mars bogsering nådde man Billeruds bruk och 
den sista svåra passagen väntade. Det gällde att 
komma in genom bruksporten. Karlanders släde 
hade mått, som tillät passage. Med mycket små 
marginaler stämde det i fråga om bredd och höjd, 
och släden kunde dras in till vedgården. Där fick 
brukets stora kran lyfta loket upp på en järnvägs
vagn, som sedan sändes till B ]-verkstaden i Åmål. 

Lokets ombyggnad i Åmål finns beskriven i en 
artikel av förste byråingenjör John Larberg. 
Denna är publicerad i Sveriges Enskilda Järnväg
ars Ingeniörsförbunds Meddelande nr 194 år 
1942. I korthet kan ombyggnaden beskrivas så att 
det ursprungliga ramverket omgavs av ytterligare 
ett med dimensioner passande för normalspår. 
Behövliga förlängningar av axlar utfördes. Även 
hytten breddades. 

Loket gjorde sedan tjänst vid Billeruds bruk i 
vagnslasttrafiken av massaved mellan stationen i 
Säffle och bruket fram till 1960. Loket skrotades 
hos Nejmans i Trollhättan våren 1961. 

Lokförarminnen 
Lokförare Enar Gustafson var en av de glavabor, 
som kom ihåg det andra Kristinehamnsloket på 
banan, även det vägande 9 ton. Han och ytterli
gare en lokförare identifierade det så kallade 
Hälleforsloket som Hällefors Bruks AB:s lok nr 3. 
Lokpersonalen i Glava ansåg loket svagt och svår
kört, och man tog inte gärna ut det annat än då 
det var helt nödvändigt. Loket finns också preci
serat i glasbrukets brevväxling med Hällefors 
Bruk inför köpet 1923. Glasbruket erbjöds köpa 
antingen HBA lok nr 1 eller 3. Eftersom lok nr 3 
var både yngre och i bättre skick, valde man detta. 

"Hälleforsen'' fanns kvar i ett skjul vid glas
bruket även under 1930-talets första hälft, på
minner sig Nils och Pelle Bodin. Särskilt den förre 
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Nr Tillverk- Tillverkare Axelföljd Inköpspris Försälj- Sålt till Skrot-
ningsår kr ningsår ningsår 

1886 Kristinehamns C 9945 
Mek. Verkstad, nr 43 

2 1909 Vagn- och Maskin C 12 000 1940 BillerudsAB 1961 
Falun, nr 106 

3 1889 Klistinehamns C 5 000 år 1923 
Mek. Verkstad, nr 63 f.d. HBAnr 3 

4 1929 Arn. Jung Loko- D 

motivfabr. GmbH 
Jungenthal, nr 3493 

har ett gott och ungdomligt minne av en episod 
med detta lok En gång var han och en kamrat 
inne i loket och "proveldade". När det då började 
ryka lite för oroväckande från skjulet, kom folk 
rusande för att släcka elden. Därmed avslöjades 
den alltför unge eldaren, eller skall man säga att 
hans talang upptäcktes, för han blev senare eldare 
på brukets fjärde lok 

"Hälleforsen" bör ha inköpts för att ha ett lok i 
reserv. Tidpunkten talar för att loket Glafva glas
bruk gjort sitt och ställts av. Inte heller för detta 
andra kristinehamnslok har någon notering om 
försäljning till en skrotfirma återfunnits. 

Loknr4 
1924 offererades ett ackumulatorlok från Svenska 
Ackumulator AB Jungner, men företagsled-
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13 986 1940 Fagersta omk. 1955 
Bruks AB 

ningen trodde inte att ett sådant lok skulle klara 
tjänsten på en så backig bana. 

Konkurrensen från andra glasbruk blev i slutet 
av 1920-talet alltmer besvärande. Transportkost
naderna för råvaror och färdigt glas måste sänkas. 
Av en upprättad promemoria över situationen 
framgick, att man måste ha ett kraftigare lok för 
att minska antalet turer på järnvägen. Ett åtta
kopplat lok från Arnold J ung Lokomotivfabrik i 
Jungenthal, Tyskland, köptes in. Men de kom
mande årens prisutveckling visade, att de reduce
rade transportkostnaderna inte blev så stora som 
varit önskvärda, trots att vagnsätten blev både åtta 
och nio vagnar långa. Med detta lok upprätthölls 
trafiken fram till järnvägens nedläggning 1938. 
Även vid rivningen av järnvägen samma år hade 
man användning for loket. 

Leveransfoto av 
personvagnen .från 
Falufabriken 1910. 
Från Billeruds arkiv, 
Säffle. 



Leveransfoto av en 
godsfinka från Vtign-
och Maskinfabriks 
AB, Falun 1910. 
Godsvagnen bör ha 
anlänt till Arvika, 
varefter den tagits om 
hand av glasbrukets 
folk och transporterats 
med båt till Bergs-
viken. Från Glava 
Hembygdsforening. 

År 1940 såldes det till Fagersta Bruks AB. Den 
26 augusti 1940 lämnade loket Bergsviken med 
båt. Sjöresan gick till Otterbäcken och fortsätt
ningen därifrån på järnvägsvagn till Fagersta. Den 
nya ägaren utnyttjade loket på banan Fagersta
Kolningsberg. 

Personvagnar 
Så snart trafiken börjat, ville många bruksbor åka 
med tåget ner till Glava eller Bergsviken, där bå
tarna till och från Arvika lade till. Denna åktur 
fick ske på egen risk. 1890 byggde glasbrukets 
eget folk en personvagn på ett godsvagns
underrede för en kostnad av 350 kr. Vagnen måla
des i en matt brun färg och rymde på två längsgå
ende bänkar tio-tolv sittande personer. 

De två sista loken lämnar 
Glava den 26 aug 1938. I 
Falu/oket till vänster står 
Hedenskog och i ]ung/oket 
lokforare Eldin. Aven 
]ung/oket bar namnskylten 
"G!afoa glasbruk': 
Från Enar Gustafion. 

Personvagn nr 2 beställdes i Falun samtidigt 
med lok nr 2 1909 och kostade 1 780 kr. Vagnen 
var ljusblå och interiören liknade den i hemma

bygget. 

Godsvagnar 
I köpet från Ränkesedsbanan ingick åtta flak
vagnar med 891 mm spårvidd. Dessa försågs med 
axlar för spårvidden 750 mm och sattes i trafik. 
Men ännu fler vagnar behövdes för att inte dröjs
mål skulle uppstå vid lastning och lossning vid 
ändstationerna. 

De äldsta vagnarna var byggda på träramar. Vid 
kommande beställningar från till exempel Hälle
fors bruk, Lesjöfors och Vagn- och Maskin
fabriken i Falun angavs ram av järn i vagnarna. 
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Merparten var cirka 2,5 m långa. De äldsta som 
var utförda med träram gick lätt sönder, och man 
vågade inte gärna fylla dem med mer än ett tons 
last. De togs efterhand ur trafik och ersattes av 
mer robust konstruerade vagnar med järn
underrede. De senast inköpta kunde ta 3-4 tons 
last. Gavlar och sidolämmar var cirka 50 cm höga. 
Axelavståndet angavs mestadels till 1,25-1,32 m. 
I brukets handlingar har följande godsvagnsinköp 
återfunnits: 

1889 5 vagnar från Lesjöfors AB 1 320 kr 
1898 4 vagnar från Hellefors Bruks AB 
1909 2 vagnar 720 kr 
1910 2 täckta vagnar från VM, Falun 2 600 kr 
1913 6 vagnar från VM, Falun 3 800 kr 
1929 15 vagnar fr.Hellefors Bruks AB 4 500 kr 

De femton sistnämnda vagnarna var begagnade 
och man kan förmoda att de utrustats med nya 
axlar för Glavabanans spårvidd. Det finns också 
uppgifter om att godsvagnar byggts om vid glas
brukets egen verkstad. 

En bouppteckning upprättades 1921 vid en re
konstruktion inom AB Svenska Fönsterglas
bruken, som Glava då tillhörde. Denna visar, att 
järnvägen hade 52 vagnar av olika utförande. 
Inventarielistan från 1930 upptar 43 vagnar. 

1921 
27 lastvagnar 
11 lörjor 
10 trakor 
2 godsfinkor 
2 kupeer 

1930 
19 järnvägsvagnar 
15 lastvagnar 
3 brädgårdsvagnar 
2 godsfinkor 
2 personvagnar 
2 transportvagnar 

Lörjor och trakor kräver en förklaring, eftersom 
orden troligen inte är kända överallt. I lörjorna 
transporterades spån, flis och bark från Olsfors 
såg till glasbrukets panncentral. De var därför för
sedda med höga lämmar och gavlar. Trakorna var 
avsedda för laster av plank och brädor och därför 
utrustade med svänglar. 

Fagersta Bruks AB köpte inte bara Jungloket 
utan också merparten av de yngsta godsvagnarna 
och personvagnen från Falun. 

Motordressin och pråm 
Den lilla banavdelningen förfogade över en 
motordressin, som inköptes från Hults Bruk, 
Åby, 1909. Samma leverantör hade också anlitats 
för inköp av två trampdressiner. 

1902 lät bolaget förse en av pråmarna på Stora 
Gla med räler för vagnar. Avsikten var att kunna 
lasta timmer direkt på vagnar på pråmen och 

Vid hamnen i Bergsviken har personalen ställt upp for fotografering en dag runt 1920. Lok nr 1 med 
lastade vagnar är startklart for återresa till glasbruket. Till höger ligger hamnmagasinet med en mindre 
väntsal for resande. Från Glava Hembygdsforening. 
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Skiss över Bergsvikens /,astagepfats av Knut Carlsson 
(ej daterad). 

slippa en omlastning vid glasbruket. Ingen av de 
personer jag talat med minns denna rälsförsedda 
pråm, inte heller att det skulle ha funnits en 
pråmbrygga med anslutande spår. Detta skulle 
kunna tyda på att en sådan transportmöjlighet 
inte kom till användning någon längre tid, eller 
att man aldrig fullföljde bygget. Avsikten bör ha 
varit att gynna andra skogsägare intill sjön, till ex
empel Billeruds AB, som anlitade bruksbanan så 
gott som varje år och tillförde den en del trafik
inkomster. 

Trafiken på banan 
Då spåret blivit fullbordat i slutet av 1885 starta
des trafiken med hästdrift. Ånglokscrafiken kom 

G/,aslådor /,astas på 
båt. Mannen i 
halmhatt i mitten är 
faktor Karl Eran. 
Bilden tagen ca 1930. 
Från Glava Hem
bygdsforening. 

I 
igång, när kristinehamnsloket hade anlänt 
under hösten 1886. 

I bolagets revisionsberättelse för 1886 
står noteringen att "under det gångna året 
har den viktiga jernvägen blivit fullbordad 
och är den nu öppnad för allmän trafik". 

A 
Någon besiktning eller avsyning av 
Kungl. Väg- och Vattenbyggnads
styrelsens västra distrikt hade inte ägt 
rum, så järnvägen var att betrakta som ett 
internt industrispår. Därför var det lite ut
manande att ta betalt av passagerarna. Re
dan 1887 bokfördes inkomster från per-
sontrafik på banan. Resenärerna tog såle
des plats på godsvagnarna för att resa till 

eller från Bergsviken eller bara ner till landsvägen, 
där det var lämpligt att stiga av om man hade 
ärende till kyrkbyn. Från och med 1890 kunde 
passagerarna åka i den glavabyggda person
vagnen. 

Glasbruket ägde också flera båtar, varav Glafva 
g/,asbruk 1, och senare 11 och IV trafikerade leden 
till Arvika. Ett stadsbesök kunde alltså ske över 
dagen, om man använde båt och tåg. 

Disponenten såg också till att sprida kännedom 
om glasbruksbanan. I Svenska T uristföreningens 
resehandbok från 1911 fanns en uppgift: "Turis
ter far utan avgift på egen risk färdas med brukets 
lilla järnväg fram till 7 km Bergsviken." 

Bolaget begär inspektion 
När väl bolagsledningen gjorts uppmärksam på 
bristen av giltiga tillstånd för upprätthållande av 
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Lördagståget från Bergsviken har passerat 
Kärnebacka. På faluloket står lokforare Anders 
Svensberg och eldare Hertvig Creutzer. Bild från 
1913. Från Glava Hembygdsforening. 

Reversalen och mötesplatsen vid Ruka. Den andra 
växeln skymtar längst bort i spåret. Från Glava 
Hembygdsforening. 

Parti av banan strax väster om reversalen. Från 
Glava Hembygdsforening. 
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persontrafik, begärdes besiktning av banan. Den 
9 och 10 juli 1895 fick disponent Emil Larsson 
besök av bandirektören. A. Isberg, ingenjör J .E. 
Sabelström och distriktschefen major C.H. 
Öhnell, som utförde denna och avfattade ett pro
tokoll. Detta blev en dyster läsning för järnvägens 
ägare. Många brister måste avhjälpas innan det 
var tänkbart att kalla till en avsyning. Visst var det 
möjligt att ge tillstånd till allmän trafik, men då 
måste först 
a) största lutningen minskas till 30 promille, 
b) dikning utföras längs hela banan, 
c) samtliga skarvar förses med skarvjärn, (sådana 

saknades tydligen på en del ställen) 
d) rundgångsspår utläggas vid ändstationerna, 
e) alla ändspår förses med stoppbockar, 
f) flera vagnar befanns vara odugliga för allmän 

trafik och skulle skrotas, 
g) spåret justeras. Största avstånd mellan två 

räler i en skarv uppmättes till 52 mm, 
h) broarna förstärkas, 
i) avsyning vara utförd före 1897 års utgång. 
I besiktningsprotokollet finns också en upplys
ning, som kan verka något överraskande. Redan 
1895 fanns det en telefonledning mellan glas
brukskontoret och Bergsviken. 

Tillståndsärendet om allmän trafik på banan 
förekom i konselj på Stockholms slott den 4 juli 
1896. I den kungliga skrivelsen, undertecknad av 



Med Falu/oket i spetsen 
avvaktas avgångftån 
''plattforma" vid glas
bruket en dag på 1920-
talet. Till höger om loket 
står lokeldare Creutzer 
och bromsare/konduktör 
Aron Secund Lokforare 
Anders Svensberg står i 
hyttöppningen. Vykort 
formedlat av Enar 
Gustafion. 

Oskar II, upprepades att alla fel och brister skulle 
vara undanröjda, innan tillstånd kunde beviljas. 

När bolagsstyrelsen konstaterat att förbätt
ringar till stora kostnader måste utföras, innan en 
avsyning var tänkbar, avstod man från sin begäran 
och trafiken fortsatte i den invanda lunken. 

Konduktörssyslan försvann, men bruksborna 
fortsatte att åka tåg "på egen risk''. I och med att 
den andra personvagnen sattes in 1909 återkom 
konduktörssysslan. Inte heller då fanns något 
persontrafiktillstånd. Det var säkert klokt handlat 
av bolagsstyrelsen att ha denna befattningshavare, 
framför allt som delaktig i säkerheten kring tågen. 
Under torgdagar och lördagar kunde det vara stor 
tillströmning av resenärer. Åren 1909-1927 
tjänstgjorde Aron Secund som konduktör. Biljett
priset var 25 öre per tur. Mina sagesmän påpekar, 
att ingen resenär kunde undgå att märka av 
Secunds sätt att ta kommando över tåget. 

Vid vissa tillfällen framfördes extratåg på ba
nan. Det var regel, att då en glasbruksbo skulle 
begravas i Glava kyrka, man färdades i ett tåg med 
personvagnarna, en smyckad flakvagn med kistan 
och behövligt antal vagnar med sittbräden ner till 
landsvägen vid Garveriet. Därifrån vandrade pro
cessionen vidare till kyrkan. 

Persontrafiken var ju endast av sekundärt in
tresse för ägarna av banan, även om bruksborna 
med stor förtjusning utnyttjade möjligheten. 
Brukets transporter måste gå i första rummet. 
Under många år trafikerades banan dygnet runt 
sex dagar i veckan. Loken fördes rättvända upp till 
glasbruket och således backgående mot Bergs
viken, eftersom man inte hade någon vändskiva 

med tillräcklig storlek. Den åkande personalen 
utgjordes av tre lokförare, tre eldare och sex brom
sare, varav en i vissa tåg fick agera konduktör. 
Man höll vanligen igång trafiken maj-december. 
Under övriga månader var det avbrott i trafik
apparaten, när Säffle kanal låg tillfrusen eller då 
mycket snö hindrade framfarten. Då fick järnvä
gens personal andra arbetsuppgifter inom bruket, 
alternativt att anställningen upphörde för sä
songen. Många var inte fast anställda. Lok
personalen fick i första hand sköta underhållet av 
lok och vagnar. Inför trafikuppehållet gällde det 
att ha ett gott lager av råvaror och bränsle för glas
tillverkningen och att ha plats att förvara det glas, 
som producerades fram till nästa trafiksäsong. 

Vagnslasterna bestod som nämnts tidigare före
trädesvis av soda, sand, lera, kalk, stenkol och sul
fat från Bergsviken och i motsatt riktning av virke 
och emballerat glas. Lokalt förekom även diverse 
annat gods som mjölk och specerier. 

Några uppgifter om transporterat gods har 
återfunnits. Under åren 1934-37 kördes glas
produkterna per lastbil till Rådane och är ej inräk
nade i tontalen för dessa år. 

1934 10 213 ton 
1935 13 701 
1936 11 621 
1937 11 019 

Äldre uppgifter talar om att råvarufrakten upp till 
glasbruket kunde vara bortåt 20 000 ton under 
goda år. Till Bergsviken kunde transporterna av 
emballerat glas och virke uppgå till cirka 8 000 
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ton. Dessa uppgifter ger mer stöd för behovet av 
trafik i tre skift och dagtid till och med två tåg i 
omlopp. Körtiden på sträckan låg på omkring 35 
minuter, med möte vid Ruka 40 minuter. 

Brukets produktion stördes många gånger av 
fluktuationer på marknaden och på grund av ar
betskonflikter. I följande översikt anges för vissa 
år inställd produktionstid. 

1910 
1911 
1918 
1920 
1921 
1923 
1924 
1926 
1933 

Driftuppehåll, månader 

3 
3 brand i hyttan 
6 
6 

11 

5 
5 
7 
4 

Transportmängderna per år på bruksjärnvägen 
blev därför av olika storlek på grund av den varie
rande driftssituationen. 

När tvåtågstrafiken pågick för fullt, behövdes 
sex vagnsätt, vilket motsvarade 30 vagnar och 
några därtill i reserv. Två vagnssätt lossades/lasta
des vid Bergsviken, två fanns under transport och 
två vid glasbruket för lossning och lastning. Till 
trafiken för Olsfors sågverk behövdes ytterligare 
två vagnsätt. Totalt måste därför cirka 40 vagnar 
finnas till förfogande, vilket ju också kan avläsas i 
det angivna an talet i bouppteckningen från 1921. 

Lagerkapaciteten i magasinet i Bergsviken var 
inte stor. Därför hände det att lastningstiden för 
båtarna drog ut på tiden. Detta påpekade 
lastfartygens ägare och krävde att denna skulle gö-
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ras kortare. Glasbruksledningen lydde och ökade 
ut magasinsbyggnaden. 

Disponent Weinbergs skrivelse om tvåtågs
trafikens utförande förtjänar att återges. 

TÅGTIDTABELL FÖR GLAFVA 
GLASBRUKS JÄRNVÄG 

Avgång måndagar-fredagar 
Från bruket 
Skift I kl. 8, 10, (rast 12-1), 1 och 3 
Skift II kl. ½8, ½10, (rast ½12-½l), ½2 

och½4 
Från Bergsviken 
Skift I 9, 11, (rast 12-1), 2, 4 
Skift II ½9, ½11, (rast ½12-½l), ½3, ½5 

Avgång lördagar 
Från bruket 
Skift I kl. ½8, ½ 10 
Från Bergsviken 
Skift I kl. ½9, ½11, 

Första resa från Bruket 8 och Bergsviken 9 fm. f°ar 
mjölk medtagas från grindarne och vexeln. 

Tåget f°ar absolut icke göra andra uppehåll än 

vid grindarne och vexeln. Kupeen f°ar icke utan 
erhållen tillåtelse från kontoret medföras annat än 

lördagar vid ordinarie turer för Ång. Glafva Glas
bruk IV, som avgår från Bergsviken kl. 9 fm. och 
från Arvika ½3 e.m. varje onsdag. 

Det är absolut förbjudet för tågpersonalen att, 
utan laga hinder, som omedelbart anmäls till kon
toret, avgå på andra tider än här föreskrivna. 

Tiden mellan ½8 och 8 fm. för skift I och ½ 1 
och ½2 för skift II är avsedd för att avhämta s.k. 

Spår på glasbruksområdet. Vid 
glasmagasinet lastades alla trä

lådorna. Från Glava Hembygds
forening. 



Lok nr 1 med forare 
Svensberg vid ankomsten till 
glasbruket. Från Glava 
Hembygdsforening. 

lörjor från sågen, liksom även tider före avgång 
från Bruket. 

Frakter med järnvägen skola uppgivas till, då 
frakt sker från och till Bruket, till och från 
grindarne eller vexeln, till förrådsförvaltaren. 

Frakterna från och till Bergsviken betalas till 
faktorn i Bergsviken. 

Brukskontoret 
Weinberg 

Disponent Torsten Weinberg var brukets chef un
der åren 1918-1933 och hade även befattningen 
som trafikchef för järnvägen. Tidtabellen är inte 
daterad men förmodas vara skriven någon gång 
under 1920-talets senare del. Tilläggas skall att 
faktorn i Bergsviken var arbetsledare i hamnen 
och som sådan redovisningsskyldig till kontoret, 
som hade sin plats vid glasbruket just där tågen 
stannade. 

Arvika läroverk på resa till Glava glasbruk 
Alldeles enastående storslaget blev emellertid det 
mottagande vi rönte vid vårt besök å Glava glas
bruk den 8 sep. 1910. 

Så entusiastiskt beskriver rektor Palmgren läro
verkets besök hos bruksägare Em. Larsson i sin 
skildring av åren som rektor i Arvika. Per telefon 
hade han begärt att fa hyra ett tåg för färden mel
lan Bergsviken och Glasbruket. Larssons svar blev 
utomordentligt tillmötesgående. 

Nej, bäste rektor P., det kan inte komma på frågan 
att skolan f"ar hyra våra tågsätt eller vår järnväg. 
Men med glädje skall de ställas till skolans förfo
gande alldeles gratis. Och, för all del, beställ inte 

någon båt i Arvika till Bergsviken! Jag skall beor
dra en av våra båtar att avhämta er i Arvika på 
förmiddagen och att på aftonen föra er tillbaka 
från Bergsviken hem till Arvika igen. Någon som 
helst ersättning kan det dock aldrig bli tal om. 
Mycket välkomna hit alltså och det redan i mor
gon dag, om det skulle vara lägligt. Vi tyckas allt
jämt kunna påräkna varmt och vackert väder. 

Sagt och gjort. Rektorn bestämde omgående att 
läroverkets lärare och elever, cirka 135 personer 
skulle åka nästa dag. 

Vid halvelvatiden lämnade Glafoa glasbruk 11 
kajen i Arvika med resenärerna. Ett väl rustat tåg 
mötte vid kajen i Bergsviken, gissningsvis ett tio
tal vagnar långt. Vid ankomsten till glasbruket 
välkomnade brukspatronen gästerna och bjöd till 
ett långt dukat kaffebord. (I referatet i Arvika Tid
ning bedömdes det vara minst 35 m långt.) Glas
tillverkningen presenterades noggrant, utsikts
berget besöktes, lärarna bjöds på middag av famil
jen Larsson. 

Vid halvåttatiden steg resenärerna åter ner på 
kajen i Arvika. 

Arvika Tidning införde också rektor Palmgrens 
innerliga tack för en mycket minnesrik dag till 
bruksägarfamiljen. 

Finns det någon nuvarande rektor, som kan ut
brista i en liknande tillfredsställelse som rektor 
Palmgren? En solskenshistoria från den "gamla 
goda tiden". 

Lokeldare Bodin berättar 
Lokeldare Nils Bodin tillhörde förare Eldins 
manskap i mitten av 1930-talet. Han berättade 
om rutinerna vid ett tågs ankomst till glasbruket. 
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Man stannade Jungloket öster om landsvägen vid 
bruket, kopplade från vagnarna, som då stod i en 
lutning mot bruket. Loket kördes fram till det se
dan förra turen lossade vagnsättet och flyttade det 
till ett fritt spår. De två bromsarna lät därefter det 
lastade vagnsättet rulla iväg upp på den så kallade 
luftbanan mot kol- eller sandupplaget, alternativt 
sulfat- eller sodamagasinet. Bromsarna reglerade 
farten, så att man kunde stoppa på önskad plats. 
Därefter rullades vagn för vagn fram över en 
vändskiva till lossningsplatsen av annan personal. 
När loket fatt fyllda kol- och vattenförråd kunde 
nästa resa börja. 

Bodin har också i minnet en olycka med per
sonskada som följd, liksom ett tillfälle, då "tyska 
loket" tappade ett helt vagnsätt i backen väster om 
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Spåret gick rakt genom 
brädgården vid 
Olsfors sågverk. Ett av 
Kristinehamns/oken 
hämtar trakor, lastade 
med virke. Omkring 
1925. Från Glava 
Hembygdsforening. 

Ruka. Alla vagnarna rullade över reversalens 
stoppbock och ner för den höga banvallen. Brom
sarna som följde med klarade sig som väl var hel
skinnade från tillbudet. 

Att en lokförare någon gång frestats att köra vi
dare från mötesplatsen vid Ruka mot glasbruket, 
trots att man per telefon fatt besked om att in
vänta mötande tåg, finns exempel på i en notis i 
Arvika Nyheter den 6 september 1910 under 
rubriken "En familjär järnväg". Mötet inträffade 
därför ute på linjen och tåget från Bergsviken fick 
lov att backa ner till mötesplatsen. "Att samman
stötning undveks, torde väl närmast tillskrivas 
god tur", anmärker meddelaren. Det är väl möj
ligt. Största tillåtna hastigheten var dock inte hö
gre än 15 km/h. 

På "plattforma" 
samlades både gods 
och resenärer. I detta 
tåg fanns ingen 
personvagn, så de 
medfoijande tog på 
egen risk plats uppe på 
de lastade godsvag
narna. Falu/oket 
backade ner till 
Bergsviken. Bild .från 
1920-talet. Från 
Glava Hembygds-

- forening. "'------------



Glasbruket och järnvägen läggs ner 
Även under 1930-talet hade glasbrukets ledning 
mycket stora svårigheter att kämpa mot, som låg
konjunktur och konkurrens från planglasbruken i 
Emmaboda och Oxelösund samt höga transport
kostnader. 

Som ett led i strävan efter att kunna leverera 
glas även under den tid då sjöfarten var inställd, 
övergick bruket till lastbilstransporter av färdigt 
glas. Från och med december 1931 körde man 
det emballerade glaset i egna lastbilar till Rådane 
håll- och lastplats vid Dal-Västra Värmlands 
järnväg, nästan fem mil tur och retur på landsvä
gen. I vagnslaster gick glaset vidare till underleve
rantörer. Under 1934 avsändes 10-15 vagnslaster 
per vecka från Rådane. 

Detta innebar mer tomkörning på brukets 
järnväg och därmed en högre kostnad per ton för 
råvarutransporterna. 

Ytterligare kalkyler utfördes, och den som kom 
till bruksledningens behandling våren 1938 vi
sade så stor fördel för enbart lastbilstransporter, 

Glava glasbruks järnväg in memoriam 

Tänk vad tiderna förändras, och vad livet skiftar färg. 

Intet är, som like sig bliver mer än våra gamla berg. 

Detta vi fått rikt erfara, som vid Glava glasbruk bo. 

Nya tider. Nya seder - Allt det gamla gått till ro. 

Så har turen också kommit till dig, lilla järnvägscåg, 

att få göra sista resan ned till Glafsfjorns friska våg. 

Aldrig mer du nu skall härma kalk och soda, kol och sand, 

aldrig mer din gnista sätta Glavas skogar uti brand. 

Och då stannar vi i minnet av vad du i fordom var. 

Vilken plats i brukshistorien du med rätta innehar. 

Du i långa, långa cider var för folket på vår ort 

ut mot srora vida världen, nära nog dess enda port. 

Väl vi minns de högtidsstunder varje lördagskväll du kom 

ifrån Bergsviken med folket som från staden vände om. 

Musiken spelar, skratten klingar, allt är hjärtlig, folklig fest. 

Wahlström myser, Herrvig eldar och Secund synes allra mest. 

Dikten infördes utan angivande av författare. 

att järnvägsdriften lades ner vid augusti månads 
utgång. Denna rationalisering räddade emellertid 
inte produktionen vid glasbruket, utan denna in
ställdes våren 1939. Efter en facklig tvist, som va
rade över sommaren, gav glasbrukets styrelse den 
11 september 1939 beskedet, att bruket skulle 
upphöra med sin verksamhet. 

Glavaborna sörjde järnvägen som en förlorad 
god vän. I Arvika Nyheter infördes veckan efter 
nedläggningen en hyllningsdikt, som väl speglar 
vad den betytt för folket i glasbrukssamhället un
der de femtiotvå år den använts i såväl nytta som 
glädje och sorg. 

Glasbruksbanan revs omedelbart. Ingen indu
striell verksamhet kom istället för det nedlagda 
glasbruket i Glava. Idag påminner fa byggnader 
om den gångna storhetstiden. Samhället vid sjön 
Stora Gla har krympt till en liten by, dit de 
utflyttade glavaborna gärna återvänder om som
rarna för att träffa gamla bekanta och njuta av 
landskapets skönhet. 

Ja, det var den gamla tiden med dess ljusa romantik, 

och då ännu ej idyllen ansågs vara för antik. 

Då du fick i mycket tjäna, både uti stort och smått. 

Köra mjölken ifrån bygden var bland annat ock din lott. 

Skulle herrskapsfolket åka bort på någon fin supe, 

du vid plattforma stod färdig att dem ca i din kupe. 

När det var en viktig stämma Weinberg sade: Tåget går! 

Och då sade bygdens folk att det är bruksingra som rår. 

När så Säljemarcen vinka till sig både stora, små, 

var det du som i din finka körde dit oss även då. 

När till prästen någon skulle, även då du gjorde gagn. 

Gällde det den sista färden du stod klar med granklädd vagn. 

Ja, så har den sista tjänsten blivit även dig beskärd. 

Nya cider, nya vägar, går nu från vår lilla värld. 

Men när gamla, goda minnen från det Glava som har gått 

drages fram vi gärna minnes dig som före båd ' hem och bort. 
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Några uppgifter om glavaloken 

Lok Kristinehamn Falun Kristinehamn Jung 
nr 43/1886 nr 106/1909 nr 63/1889 nr 3493/1929 

Dragkraft, kg 880 1480/1300 880 

Hjulbas, fast, mm 1940 1840 1940 

Axelavstånd, mm 970 920 970 
Längd ö koppel, mm 4600 5052 4600 6500 
Största bredd, mm 1550 1660 1550 2310 
Materialvikt, kg 6120 9400 5610 
Tjänstevikt, kg 7510 11190/11200 7000 18000 
Vattenförråd, kg 565 1000 565 
Kolförråd, kg 168 200 168 850 
Ångpanna, typ Belpaire Belpaire Belpaire Belpaire 

Eldstad, material koppar koppar koppar 

Tuber, antal 59 65 59 
" , dimension, mm 44 42 44 

Rostyta, kvm 0,259 0,4 0,259 0,7 
Eldyta, total, kvm 14,61 18,0 14,61 28,1 

Ångtryck, kg/kvcm 12 12/10 12 12 

Slidrörelse, typ Stephenson Walschaett Stephenson 

Drivhjulsdiam, mm 600 700 600 585 
Cylindrar, diam, mm 166 210/215 166 265 

, slagl. mm 320 300 320 300 
Belysningsanordning fotogen fotogen fotogen 

Bromssystem handbroms handbroms handbroms 

Falulokets alternativa mått avser utförandet efter ombyggnad till normalspår. 

Det ombyggda Faluloket från glasbruksbanan fungerade som växellok vid Billeruds bruk i Säffle 1941-
1960. Bilden är från 1951. Foto Lars Olsson. Från Billeruds arkiv, Säffle. 
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Tåget har anlänt med en stor skara resenärer, som tänkt sig åka vidare med "Finnebåten" eller den andra 
båten på Stora Gla. Bilden är daterad till 1913, då det fortfarande bodde mycket folk runt sjön. Från 
Glava Hembygdsforening. 

Källor 
Landsarkivet i Karlstad förvarar Glava Glasbruks AB:s handlingar i sin stora depå i Forshaga. De har 
vidarebefordrats dit av Billeruds AB, som fick överta dem i samband med glasbrukets avveckling. Efter
som Glava glasbruk på 1920-talet ingick i koncernen Fönsterglasbrukens AB, har även dess handlingar 
granskats. 
- Från Ångpanneföreningens arkiv i Karlstad har uppgifter om loken erhållits. 
- I Arvika Nyheter och Värmlands Folkblad har funnits notiser, som handlat om glasbruket. 
- Två opublicerade uppsatser finns om järnvägen. Någon gång på 1940-talet skrev en tjänsteman vid 
Sveriges Järnvägsmuseum, Wimmerstedt, om järnvägen Stora Gla-Glafsfjorden. Senare skrev Åke 
Jönsson, Märsta, en mer omfattande uppsats om samma järnväg. Båda dessa har tillfört min artikel 
åtskilliga synpunkter. 
- Glava Hembygdsförening förfogar över ett innehållsrikt bildarkiv, där järnvägen är väl dokumente
rad. Dessa förnämliga fotografier har välvilligt ställts till mitt förfogande. Ytterligare bilder har erhållits 
från Nordiska Museet i Stockholm, Billeruds arkiv och privata samlingar. 
- Till samtliga bidragsgivare vill jag framföra min stora tacksamhet. 

Boken om Glava glasbruk, 1979 
Fogelberg: Glava fonsterglasbruk, 1963 
Palmgren: Blad ur Arvika läroverks historia läsåren 1858-1929, 1939 
Nordenberg: "Järnvägen Bergsviken-Glava glasbruk'', i På värmländsk räls. järnvägar i Värmland under 
150 år, 1996 
Sundström: Sjöbanesystemet i Värmland och västra Västmanland. Tåg 711968 
Svenska Turisiföreningens resehandbok XIX, 1911. 
Sveriges Enskilda järnvägars Ingeniörsforbunds Meddelande nr 194, 1942 
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Johan Selme 

Översikt av SJ organisation intill 2001 

De administrativa reformerna har en lång historia 
inom SJ. De förändringar som blev resultatet av 
projektet "Nya SJ" och 1988 års trafikpolitiska 
beslut var förstås beroende av tidigare erfarenhe
ter. [ ... ] 

Först ett par allmänna iakttagelser. I sin översikt 
över järnvägsforvaltningens organisation 1855-
1909 räknar L.H. Gyllenhaal med inte mindre än 
fem administrativa perioder bara under dessa år. 1 

Nils Brunsson m.fl. har närmare studerat de re
former som ägde rum 1869-1988: 1869, 1897, 
1907, 1928, 1932, 1948, 1963, 1970, 1980och 
1988. Perioderna däremellan företogs en del min
dre organisationsforändringar och flera utred
ningar tillsattes. De problem som föranlett om
organisationerna hade varit fa, betydligt färre än 
reformerna. Det har huvudsakligen handlat om 
byråkratisering, bristande affärsmässighet och att 
ledningen sysslat alltför mycket med detaljer. 
Även lösningarna har varit fa; man har ändrat av
vägningen mellan regional och funktionell orga
nisation, mellan centralisering och decentralise
ring. Det har hela tiden handlat om samma pro
blem och samma lösningar. 2 

Trots de många reformerna har det funnits en 
viss stabilitet i systemet med central, regional och 
lokal forvaltningsnivå. I en översiktlig framställ
ning torde följande periodiska indelning vara fullt 
tillräcklig: 

• organisationen t.o.m. 1963 
• 1963 års organisation 
• 1982 års organisation 
• 1988 års organisation. [ ... ] 

Organisationen t.o.m. 1963 
Vid 1853/1854 års riksdag beslutades att staten 
skulle anlägga stambanor. Enskilda företag kunde 
efter tillstånd fa anlägga bi- och anslutningsbanor. 
Till chef for statens järnvägsbyggnader utsågs Nils 
Ericson. Han blev också chef for trafiken när den 
kom igång 1856. När Ericson avgick den 31 de
cember 1862 inrättades två nya styrelser: Kungl. 
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styrelsen över statens järnvägsbyggnader och 
Kungl. styrelsen for statens järnvägstrafik. De två 
verksamheterna återförenades 1888 i Kungl. 
Järn vägsstyrelsen. 

I den äldsta organisationen fanns två nivåer, 
central och regional. De centrala enheterna var 
funktionella med byråer for administration och 
ekonomi samt viss teknisk kompetens, medan 
linjeförvaltningen var regional. Distrikten med 
huvudorter i Stockholm, Göteborg och Malmö 
svarade for verksamheten ute i landet; vid varje 
distrikt fanns byrå-, ban-, trafik- och maskin
avdelning. Mot slutet av 1800-talet tillkom ytter
ligare en nivå genom inrättandet av ban-, trafik
och maskinsektioner inom distrikten. [ ... ] 

Distrikten lydde direkt under styrelsen. Sektio
nerna stod for merparten av det operativa arbetet 
och deras verksamhet var omfattande. Till trafik
sektionerna hörde stationer, resebyråer inom lan
det och billinjegrupperna; till maskinsektionerna 
hörde lokstationer, vagnstationer, driftverkstäder 
m.m. 

1963 års organisation 
1963 års organisation innebar följande. Kungl. 
Järnvägsstyrelsen ersattes av en kollegial styrelse 
med generaldirektören och fem ledamöter, ut
sedda av Kungl. Maj:t. Direkt under general
direktören fanns sju avdelningar och man införde 
en parallell distriktsindelning med ban- och tra
fikdistrikt. Till trafikdistrikten hörde även 
maskintjänsten. Ursprungligen fanns det elva di
strikt. På huvudorten fanns driftdistriktsex
peditioner (ddx) och bandistriktsexpeditioner 
(bdx). Distriktscheferna lydde under centrala 
drift- resp. banavdelningen, alltså en förändring 
gentemot tidigare organisation. Sektionerna för
svann och de centrala enheterna bildade SJ Cen
tralförvaltning. [ ... ] 

1963 års organisation ändrades flera gånger. På 
central nivå tillkom Juridiska avdelningen Qa) 
och Planeringsavdelningen (Pa). Omorganisa
tionerna medförde också vissa terminologiska for-



ändringar: driftavdelningen blev trafikavdelning, 

billinjegrupperna blev busslinjegrupper, statio
nerna blev trafikområden, banunderhållsområd
ena blev banområden o.s.v, o.s.v. [ ... ] 

1982 års organisation 
Om 1963 års organisation hade syftat till ökad 
centralisering, så var avsikten med 1982 års om
organisation den motsatta. Tanken var att man 
skulle införa ett mer påtagligt resultatansvar på 
alla nivåer. Detta skulle ge ökad effektivitet, bättre 

resultat och bättre marknadsanpassning. 
Centralförvaltningen döptes om till huvud

kontor, eftersom det gamla namnet alltför lätt as
socierades med en statlig myndighet. Det nya 
namnet skulle bättre leda tankarna till ett affärs
drivande företag. Det nya huvudkontoret bestod 
av åtta avdelningar och några stabsfunktioner. 

I stället för de åtta kvarvarande trafikdistrikten 
inrättades lika många marknadsregioner (MR) 
med i stort sett samma geografiska gränser. Mark
nadsregionerna sorterade direkt under general
direktören, men avsikten var att arbetsuppgifter 
skulle delegeras från huvudkontoret till region
kontoren. Produktionsledning och kvalitets
övervakning spreds till fler orter för att komma 
närmare den verkliga produktionen. 

Marknadsregionernas verksamhet var omfat
tande. Förutom marknadsregionskontor (MRK) 
med sedvanliga administrativa uppgifter och re
gionalt personalkontor (RPK) bestod en region 
av olika områden t.ex. för trafik-, godstransport-, 
lok-, persontrafiks- och konduktörstjänst. 

Ban- och Maskinavdelningarna berördes min

dre av den nya organisationen. Banregionerna 
motsvarade i stort sett de tidigare bandistrikten. 
Verkstadsregionernas omfattning var ungefär som 

tidigare. 
1982 års organisation ändrades flera gånger. 

Vissa verksamheter gjordes om till divisioner; fär
jetrafiken samlades i Färjedivisionen (GF), 
sryckegodshanteringen i Sryckegodsdivisionen 
(GS), dataverksamheten i Datadivisionen SJ Data 
(SJD) o.s.v. [ ... ] 

1988 års organisation 
I 1988 års trafikpolitiska beslut ingick att SJ 
skulle drivas i så bolagsliknande former som möj
ligt. Därför införde man 1988 en marknads-

orienterad organisation som innebar att SJ dela

des in i divisioner med delegerat resultatansvar. 
Huvudkontoret bestod av ett antal staber, och ef
tersom inga fria nyttigheter skulle finnas skapades 
ett antal serviceenheter som sålde tjänster till 
divisionerna. Affärsområdena ersatte marknads
regionerna och de olika verksamheterna ute i re
gionerna knöts till respektive division. 

Affärsiden var följande: 
SJ-koncernen skall erbjuda heltäckande gods- och 
persontrafiktjänster i Sverige samt till och från 
Sverige. Verksamheten skall bedrivas affärsmässigt 
och rationellt. Den skall medverka till internatio
nell konkurrenskraft för det svenska näringslivet. 
Trafik som inte uppfyller kraven på lönsamhet 
skall offereras till staten eller trafikhuvudmännen, 
som arbetar med regionalpolitiska eller andra 
samhällsekonomiska mål. - Järnvägstrafiken är 
kärnaffären. Övriga delar av verksamheten skall 
organiseras så att de uppfyller kraven på affärs
mässighet samtidigt som de stöder järnvägstrafi
ken.3 

[ ... ]Åren 1988-1991 kännetecknades av omfat
tande rationaliseringar och kostnadsreduceringar. 
Vissa verksamheter avyttrades. För att ytterligare 
stärka marknadsinriktningen skedde stora om
struktureringar 1992-1993. Persontrafik- och 
Godstransportdivisionernas geografiska affärs
områden ersattes av funktionella. [ ... ] 

Texten är hämtad från en översikt som författats 
av Johan Selme i samband med Riksarkivets över
tagande av SJ :s Centralarkiv. 

1 Gyllenhaal, L.H., Öfoersikt af svenska stats
bane forvaltningens organisation åren 1855-
1909, Stockholm 1909. 

2 Brunsson, N., Forssell, A. & Winberg, H., 
Reform som tradition. Administrativa reformer 
i Statens järnvägar, Stockholm [ 1990]. 

3 SJ Arsredovisning 1988, s. 28. 
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Kjell Aghult 

SJ-koncernens upplösning 

SJ basverksamhet järnväg bred
dades för första gången 1900 
med tågfärjedrift. 1911 tillkom 
buss- och lastbilstrafik och 1915 
resebyråverksamhet. 

Länge drevs all verksamhet i 
affärsverkets ram. Första dotter
bolag blev AB Gävle Vagn
verkstad 1933, övertagen med 
OKB/UGJ. 1939 tillkom AB 
Trafikrestauranger, rörelsen för
ut driven av Svenska T uristtra
fikförbundet. 

Det allmänna förstatligandet 
från 1939 tillförde en lång rad bolag. Några av 
dem fick kvarstå, t.ex. GDG Biltrafik AB och 
Svenska Lastbil AB (= SLAB/Svelast, fd. SWB). 
Ett förvärv av annat slag gjordes 1942: SJ övertog 
då hälften av aktierna i ASG. Andelen höjdes 
1959 till 75 procent. 

I början av 80-talet var SJ-koncernen ett kon
glomerat med ett 60-tal rörelsedrivande företag. 
Koncernkänslan var dock ibland låg. 1986 blev 
därför AB Swedcarrier (från Svelastgruppen) hol
dingbolag för de flesta dotterföretagen. Vilka 
dock var operativt knutna till aktuell SJ-sektor 
( till exempel TR till persontrafiken). 

Restriktioner finns för försäljning av statsegen
dom. Avyttringar skedde därför bara i specialfall, 
främst vid uppbyggnaden av SL. 

Kursen omlades i Nya SJ 1988: Banverket av
skildes. SJ roll skulle bli tågoperatörens och rörel
sen slimmas. I detta ingick bland annat avyttring 
av icke-strategiska aktiviteter och bolagisering av 
vissa företagsdelar. För några dotterbolag (till ex
empel Swebus) uppsköts försäljningen länge. 

SJ ekonomi skulle till och med 1992 ras i ba
lans. Detta tycktes också lyckas. Fyra år senare var 
siffrorna dock annorlunda: nya ingrepp att vänta. 

SJ bolagisering var redan aktuell, liksom vid 
post och tele. Långt gånget var ett genomförande 
1.7.1993, som dock inte fullföljdes. Med 
järnvägsmarknadens avreglering blev aktiebolag 
det enda tänkbara. Men nytt kapital till trafik-
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Resandetrafiken Stockholm-Oslo och Köpenhamn
Göteborg-Oslo har överforts på det norsk-svenska 
bolaget Linx. Här det forsta Linxmålade X2-tåget i 
Burlöv den 29 maj 2002. Foto Anders Lundquist. 

rörelsen måste som förut skaffas med utförsälj
ningar. För att ge effekt inte alltför små. All 
supportverksamhet (verkstäder, städning etc.) sat
tes därför på säljlista. För att underlätta detta bil
dades inget samlat SJ-bolag. Affärsverket stycka
des på ett sätt liknande British Rail. 

SJ organisation var länge förvaltningsinriktad. 
Person- och godstrafik sköttes i princip inom 
samma ram. Detta då mycket av produktionen 
var samordnad. 

Vid omorganisation 1982 bildades Person- och 
Godstrafikavdelningar vid huvudkontoret. I fält
organisationen skedde delning först 1988. 

Även självständiga divisioner infördes från 
1982: resebyrå, färja, buss, styckegods, data och 
Malmbanan. De tre första var redan förut sär
redovisade verksamheter. Divisionsbegreppet för
ändrades så 1988: det blev beteckning för de nya 
huvudavdelningarna Persontrafik, Gods, Maskin 
och Fastighet. Tidigare divisioner blev affärsom
råden. 

SJ var en gång landets största företag med 2 
procent av dess arbetskraft. Störst också i Norden. 
Utöver järnvägstrafiken var buss-, lastbils- och 
resebyrårörelserna likaså landets största. 



Avyttringar, bolagisering m .m. (affärsverket SJ) 
Vissa händelser av bedömt begränsat intresse är utelämnade. Av bolagen redovisas främst dotterföretag 

(> 50 procent röstande!). Fr.o.m.-datering används, om ej annat sägs. 

Datum 

1969 1.2 

1969 

1970 1.12 

1972 1.5 
1983 1.1 

1984 1.7 

1984 

1985 31.12 

1986 1.1 

1986 1.11 

1986 

1987 1.4 

1989 1.4 

Händelse 
SJ busstrafik i Stockholm säljs 

Hamnrörelsen i Hargshamn säljs 

Åre fjällbana säljs (inköpt 1950) 

Roslagsbanan säljs 

Scandinavian Ferry Lines blir 

dotterbolag 

SJ lnvest AB bildas 

Royal Viking Hotell AB bildas 

AB Gävle Vagnverkstad säljs 

AB Swedcarrier blir holdingbolag 

för de flesta av dotterbolagen 

Scyckegodsdivisionen nedläggs 

SwedeRail Consulting blir 

dotterbolag 

Presenningshanteringen läggs på 

entreprenör 

Vislanda skrotplats säljs 

Godsvagnsverkstäderna Bollnäs, 

Fjällbo (Göteborg), Gävle och 

Östersund säljs 

1989 1.10 Resebyråkedjan säljs 

1990 1.1 GDG-koncernen upplöses: 

- SJ och GDG bussrörelser slås 

samman till Swebus AB 

- Lastbilsrörelsen går till Svelast 

- Hotellrörelsen går till TR 

1990 Lastpallshanteringen bolagiseras 

1991 1.1 Tågfärjedriften bolagiseras 

1991 1.1 Underhållsverkstäderna Malmö, 

Tillberga, Åmål och Örebo 

bolagiseras 

Anmärkning 
Till SL. Ca en tredjedel av SJ bussrörelse. 

Till kommunen 

Till Svenska Järnvägsmännens Semesterhems

förening ( tillsammans med fjällhotellet) 

Till SL 

Helsingborg-Helsing0r. Ed. Linjebuss färjor och 

AB Sundfarc. Jfr 1991. Bolaget bildat 1980 

Finansbolag för investeringar (främst på bussidan) 

Hotellet öppnas på hösten. Jfr 2000 

TillAsea 

Bildad 1983 inom Svelastkoncernen 

Trafikgrenen samlas i ASG (övergångstid t.o.m. 

1987). Svelast krymps 

Tidigare privat. Inriktat på utrikes järnvägs

verksamhet. Omdöps senare till SwedeRail AB 

Jonsereds Godsskydds AB 

Till AB Gotthard Nilsson 

Bollnäs till Ageve AMC AB, de andra till Ageve 

Maintenance AB, 1991 omdöpt till ABB 

Maintenance AB. Verksamheten i Bollnäs krymps 

1991 till specialföretag (Bollnäs Fjäder AB). 

Verksamheten i Gävle avvecklad 1993, utom viss 

del som fortsätts i Gävle Vagnkomponent AB. 

Verksamheten i Östersund nedlagd, 1996-2000 

återupptagen av Grandwaggon AB. Om Fjällbo se 

1993 
Till Travel Management Group (med Nyman & 
Schulcz m.fl.). Marknadsnamn Ticket från 4.1990 

Swebus AB omkonstruerat GDG Biltrafik AB. Jfr 

1996 

Transmigro AB (i Svelastkoncernen) 

Blir SweFerry AB, som även upptar Scandinavian 

Ferry Lines. Namnbyte till Scandlines AB 

1.1.1997. Jfr 2000 
Överförs till TGOJ AB. Neddragning främst i 

Malmö 
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Datum 

1991 1.7 

1991 

1992 1.7 

1993 10.1 

1993 1.4 

1993 1.5 
1993 31.12 

1993 

1993 

1994 1.2 

1994 

1995 1.1 

1995 1.11 

1995 

1995 

1996 1.1 

1996 1.7 

1996 1.10 

1996 1.11 

1996 

1997 
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Händelse 
Bytesaffär med Posten: 
- Posten Lättgods övertar express
godset, med SJ som entreprenör 
- Swebus övertar Postens busstrafik 

(fd. diligenserna) 

SJ blir hälftenägare i Nordwaggon 

AB 
Kombitrafiken bolagiseras 

Linjeloken uppdelas på person- och 

godstrafik 
TGO J spårväxelverkstad i Örebro 

säljs 
Första biljettförsäljning privatiseras 

Godsvagnsverkstaden Fjällbo 

återköps från ABB 
Försäkrings AB SveRe bildas 

Hansa Rail GmbH bildas 

SJ återtar expressgodset från Posten 
Lokverkstaden i Ånge bolagiseras 

SweRail Italia AB startar 

Del av datadivisionen bolagiseras till 

Swe Guide AB 
ASG säljs (två etapper) 

Combitrans AB blir helägt 

dotterbolag 
SJ Fastigheter blir offentlig 
stationshållare 
Malmbanans malmtrafik (med 

insatsvaror) går till LKAB (SJ håller 

dock lokförare) 

Swebuskoncernen säljs 

Tågklarering och tågledning övergår 
till BV (ny, autonom del: Tågtrafik
ledningen, numera BV Trafik) 

Västerås Central AB bildas 

SJ blir hälftenägare i Trafik i 
Mälardalen AB (TiM) 

Anmärkning 

Jfr 1994 och 2000 

All statlig busstrafik i ett företag 

Bolag för vagnuthyrning. Överförs från ASG 

( delägare 19 84) 
Blir Rail Combi AB. Privat delägarskap 1992-

1996 

Till franska Cogiferkoncernen. TGOJ kvar som 

minoritetsägare till 2000 
Töreboda. En lång rad följer 

Sätts på eget bolag, SweMaint AB. Jfr 1998 

För hantering av affärsverkets 100-procentiga 

självrisk. Omdöpt 1999 till SJ Försäkring AB 
Sälj bolag för Tysklandsgodset, 50/50 med DB. 

Integrerat 2001 i SJ Green Cargo AB 
Avtals tvist 
Blir Fransta AB (efter först tänkta ort Fränsta). 

Säljs 1996 till de anställda, snart till Elimag 
Industri AB, Sundsvall. Nedläggs 1998 

Säljbolag för Italiengodset, gemensamt med FS 
(italienska statsbanan). Integrerat 2002 i Green 

GargoAB 

Säljs 1997 

Till Custos (finansbolag). ASG börsnoterat 1990. 

SJ kvarvarande andel 59 % 
Utlandsagent, intressebolag 1989. Uppgår 2001 
delvis i SJ Green Cargo AB 
Neutral mot alla operatörer. Jfr 2000 

Malmtrafik i Kiruna AB, SJ delägare 1994-1999 

Till StageCoach Group, Skottland. Vidaresålt 

1999 till Concordia Bus, USA/Norge 

SJ entreprenör 1.7-31.10 

Dotterbolag, tillsammans med staden 



Datum Händelse 
1997-1998 SJ sektoriseras 

1998 1.1 Stationsvaktstjänsten vid Stockholm 

C läggs på entreprenör 
1998 1.1 Totalförsvarsplaneringen (SJ/BV 

Stab Försvar) övergår helt till BV 

1998 26.3 Biljettförsäljningen i övre Norrland 

privatiseras 

Anmärkning 
Förebud till uppdelning. Sektorer blir Resor, 

Cargo Group, Teknik och Fastighet. Persontrafik
divisionen omdöps till Resedivision och Maskin

divisionen till Teknikdivision 

Vaktbolag. Tidigare genomfört i Göteborg och 
Malmö 
Gemensam stab från 1988 

Till Avanda Resebyrå AB, bildat av anställda 

1998 1.5 Nordisk Transport Rail (NTR) köps Järnvägsspeditör. Också med uppdragsnamnet SJ 
Kommissionär (gentemot Tullen) 

19981.11 

1999 1.1 

1999 1.1 

1999 1.1 

1999 18.8 

1999 

1999 

2000 1.1 

2000 1.1 

Godsvagnsverkstäderna i Malmö, 

Helsingborg, Norrköping, 

Hallsberg, Kil och Borlänge övergår 
till SweMaint AB 

Ansvaret för kapillära nätet ( ca 700 
km) övergår till BV 

TGOJ blir koncern: 
- TGOJ AB (moderbolag) 

- TGOJ Trafik AB 
- TGOJ Rental AB 
- Rail Parts Logistics AB (RPL) 

SJ godstransportsektor omstrukture

ras: SJ Gods utbyts mot SJ Cargo 

Group 
Avsikten att stycka SJ tillkännages i 
medierna 

SJ International AB bildas 

SJ Adventure AB bildas (från 2001 

rent finansbolag) 

Tidtabellsarbetet övergår till BV 

(Tågtrafikledningen) 

Flertalet SJ-ägda sidospår (ca 700 km) 
Verkstadsrörelsen 

Tågdrift 
Fordons- och föraruthyrning 
Reservdelshållning. Övergångsvis TGO J Material 

AB 

Också moderbolag för sektorns dotterbolag 
(överförs från Swedcarrier) 

För trafikutbud utomlands. Nedläggs 1.1.2001 

(verksamheten uppdelas på SJ AB och SJ Green 
CargoAB) 
För anställda som startar eget. Avknoppar dotter

bolagen: 
- Entertrainment AB (IT på tåg) 
- Butler AB (budskickning). Upphört 2001 

- XpoMera AB (reklamyteförsäljning). Sålt 2001 
- PS Parkeringsservice AB (bilvård m.m.) 

- Vilma AB (datoriserad distansundervisning). Jfr 

2001 och 2002 

Ansvaret för bangårdar, resande- Vissa godsterminaler undantas 

information och plattformar övergår 
till BV 
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Datum Händelse 

2000 9.3 Trafikrestauranger AB säljs 

2000 31.5 Riksdagen uppdrar åt SJ att utreda 

bolagisering 

2000 4.7 Royal Viking Hotel AB säljs 

2000 28.7 Scandlines AB (färjorna) säljs 

(skiljedom) 

2000 1.9 SJ Rent a Train AB bildas 

2000 1.10 Linkon AB bildas 

2000 hösten SJ Resor och SJ Cargo beviljas 

inträde i Swedish Train Operators 

(Svenska Tågoperatörer) 

2000 20.11 SJ Expressgods säljs (krympt omk. 

30 % 1996) 

2000 20.11 Resgodsbefordran upphör 

2000 14.12 Regeringen beslutar om SJ 

bolagisering 

2000 Neutral stationsskyltning införs 

(successivt) 

2000 Lokförartjänsten spaltas i renodlade 

person- och godstågsturer 

2000- SJ-arkivet upplöses (stängt för 

allmänheten 1.5.2001) 

2001 1.1 

2001 1.1 

2001 1.1 

2001 1.1 
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AB Swedcarrier blir direktägt av 

Näringsdepartementet 

SJ Resedivision blir bolagsgrupp, 
under Näringsdepartementet 

SJ Godstransportdivision blir SJ 

Green Cargo AB (under Närings

departementet) 

SJ datadivision blir Unigrid AB 

under SwedCarrier 

Anmärkning 
Till Scandinavian Service Partner ( ursprungligen 

SAS Flygkök). Nya namnet använt fr.o.m. 1.10 
Väl förankrat, även hos SJ personalförbund 

Till Nordisk Renting AB 

Till Stenakoncernen. Ursprungligt kontrakt 

16.11.1999 
F.d. SJ Konferens- och specialresor 

Dotterbolag för administration av biljett

försäljningssystemet Petra (öppnas för andra 

operatörer). Namnet står för "Link-on" 

Förnyelse av Svenska Järnvägsföreningen (1876) 

Till Capedalkoncernen, med bl.a. cykelbudfirman 

Pedal (förut affärspartner). Nytt firmanamn: AB 

Expressgods Dag och Natt. Stor övergång till 

bilcransport. Sålt 3.2000 till Dan Nordisk Logistics 

( = norska + danska postverket). Firmanamnet 

ändrat till AB Expressgods 

Undantas från affären ovan p.g.a. små mängder 

Statsrådssignering 22.12 

SJ-emblemet vid Stockholm C nedtas 11.4 

Hagalunds lokstation (Stockholm, 470 förare) 

uppdelas på Tomteboda, Älvsjö och Stockholm C 

(godståg, pendeltåg resp. övriga resandetåg) 

Flyttat till Värtan 1992, centraliserat dit 1993-
1997. Handlingarna fördelade på Riksarkivet, BV 

huvudkontor, Sveriges Järnvägsmuseum och 

Banmuseet 

Holdingbolag för rörelser som tänks avyttrade 

SJ AB (moderbolag, "SJ" uttyds inte), Linkon AB, 

Linx AB (se nedan), SJ Rent a Train AB 

Moderbolag i SJ Cargo Group med Combitrans, 

SweRail ltalia och Hansa Rail (Svelast blir omdöpt 

dotterbolag). Produktnamnet Green Cargo (för 

f.d. vagnslast) lanserat 21.9.1998 
Alludering på nätverk. J fr 2001 



Datum 

2001 1.1 

Händelse 
SJ Teknikdivision blir bolagsgrupp 
under Swedcarrier 

2001 1.1 SJ Fastighetsdivision blir Jernhusen 
AB, under Swedcarrier. 

2001 1.1 SJ Terminalproduktion blir 
TraffiCare AB, under Swedcarrier 

2001 1.1 Konduktörsposten upphör 

2001 1.1 Växeltelefonisttjänsten överförs till 
BV 

2001 1.1 SJ Kompetensutveckling ( till 1999 
SJ-skolan) avyttras 

2001 7 .1 Linx: AB går in i persontrafiken 
Oslo-Göteborg-K0benhavn 

2001 15.8 Unigrid säljs till Cap Gemini Ernst 
&Young 

2001 28.8 TraffiCare AB säljs 
2002 1.1 Cargo Net NS 

2002 1.9 Driften av Vilma AB överlåts till 
IBM 

Anmärkning 
- EuroMaint (moderbolag) 
- Rail Parts Logistics (reservdelar) 
- SweMaint AB (godsvagnsverkstäderna) 
- TrainMaint AB (andra verkstäder). Lanserat som 
varumärke 1.1.2000 
- Train Tech Engineering Sweden AB (ingenjörs
konsult) 
(Midwaggon, Swedetrac m.fl. är privatägda och ingår 
ej i gruppen) 
Delas i förvaltar- och driftroller 

Utvidgat SJ Städ (1.1.2000). Jfr 2001 

Stor minskning p.g.a. datakommunikation. 
Återstoden till Posten AB 
Centraliserad till Stockholm 

Ny huvudman Mjölby kommun/Linköpings 
universitet. Samhörande företag: 
- Svensk Tågkompetens AB (lokförarutbildning) 
- VilmaAB (jfr 1999 och 2002) 
50/50-bolag SJ/NSB. 17.6 trafik även Oslo
Stockholm 
Driftdelen avskiljs till Teamco (Norge) 

Till ISS Städ 
Samverkan Green Cargo/f.d. NSB Gods. Svensk 
ägarandel 45 %. Cargo Net äger sedan 55 % i Rail 
Combi 

Jfr 1999 och 2001 
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Mats Ameen & fens Möller 

Järnvägsdöden - en niyt? 

Har/ösa, en ort ''hvor krakene vender" enligt en dansk järnvägshistoriker, hade 1939 då flygfotot togs en 
imponerande bangård ( det fanns som synes plats reserverad for fler spår) och banor åt fem håll. Rakt upp i 
bilden, mot Vombsjöns strand, går LKSJ mot Sjöbo medan den vänstra linjen är MSJ på väg mot Bjärsjö
lagård Ingångslinjerna i bildens nedre kant är från vänster LKSJ från Kävlinge, BLHJ mot Lund och 
MSJ mot Dalby!Malmö. Sv]vm. 

Inledning 
Det svenska järnvägsnätet var en gång, i förhål
lande till befolkningen, ett av världens största. År 
1938, då banlängden nådde sitt maximum, fanns 
2,7 meter järnväg per person, vilket kan jämföras 
med exempelvis 1,5 meter i Danmark och 0,9 
meter i Tyskland. Sedan dess har Sveriges befolk
ning ökat och antalet järnvägar minskat, vilket 
lett till att antalet järnvägsmeter per person halv
erats. Huvuddelen av det nedlagda järnvägsnätet 
försvann under 1960-talet, samtidigt som privat
bilismen ökade markant. 

En utveckling av detta slag har medfört att 
svensk järnväg efter andra världskriget många 
gånger beskrivits som en transportsektor i nedåt
gående, ja kanske rentav under avveckling. Vår 
hypotes är att så inte är fallet. Historieskrivningen 
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och den svenska järnvägsforskningen har i stor 
utsträckning fokuserat på nätets längd. I Natio
nalencyklopedin rubriceras till och med efter
krigstiden som en tid av "järnvägsdöd" (Karlsson 
1993). I den samtidigt utkomna Nationalatlasen 
finns ett utförligt kapitel om svensk järnväg, men 
även här finns en fokusering på järnvägens längd 
(Svallhammar 1992). Bägge verken redovisar vis
serligen trafikarbete och resande, men mera över
siktligt i diagram- eller kartform. 

Ett alternativt synsätt är att se utvecklingen i 
ljuset av hur många som har möjlighet att ut
nyttja järnvägen och hur mycket tågtrafik som er
bjuds. Skåne, en gång en av Europas järnvägs
tätaste regioner, har valts som exempel och den 
studerade tidsperioden är 1950 fram till idag. För 
Skånes del ter sig detta halvsekel som en naturlig 



undersökningsperiod: år 1950 var resandet fortfa
rande högt och endast fa järnvägar hade lagts ned; 
år 2001 stod den nya Västkustbanan färdig och 
året före hade järnvägstrafiken över Öresund in
vigts. Som källor har använts tidtabeller från res
pektive år och officiell befolkningsstatistik på 
tätortsnivå. 

Svensk järnvägspolitik under 50 år 
Den totala banlängden i Sverige har minskat från 
cirka 17 000 kilometer år 1938 till 11 000, det vill 
säga en minskning på 35 %. Ser man till andra 
mått, exempelvis antalet resor eller tågkilometer, 
visar de att utvecklingen fortsatte under andra 
världskriget och en bit in på 1950-talet. Resandet 
nådde sin höjdpunkt 1950 och antalet tåg
kilometer några år senare. Vid denna tid utfördes 
75 % av trafiken vid SJ på 25 % av bannätet (Sjö
berg 1956). År 1958 var det första år som SJ er
höll ersättning för trafikunderskottet på trafik
svaga bandelar (Holmgren 1980). Redan 1953 
tillsattes en trafikutredning som ledde till 1963 
års trafikpolitiska beslut. Här beslöts att varje 
trafikgren själv skulle svara för sina egna kostna
der. Trafikförsörjningen skulle ske till vad man 
kallade lägsta samhällsekonomiska kostnad. Un
der 1960-talet och en bit in på 1970-talet mins
kade järnvägens betydelse, både mätt i utbud och 
efterfrågan, och icke minst i banlängd. År 1972 
tillsattes en ny trafikpolitisk utredning och i vän
tan på dess resultat uppsköts flera planerade ned
läggningar (Svallhammar 1992). 

Den trafikpolitiska proposition, som antogs 
1979, förordade en bättre integrering av trafik
och övrig samhällsplanering. De nya regionala 
trafikhuvudmännen, som bildades under åren 
kring 1980, fick en avgörande betydelse. Det var 
dessa som skulle ta ställning till de trafiksvaga ba
norna, de s.k. prövningsbanorna. Resultatet blev 
att flera linjer försvann under 1980-talet (Möller 
1986). 

I 1988 års trafikpolitiska beslut delades Statens 
Järnvägar (SJ) i Banverket, med ansvar för 
infrastrukturen, och nya SJ, med ansvar för trafi
ken. Den del av stomnätet som SJ ej kunde driva 
företagsekonomiskt handlades upp av staten, 
medan länsjärnvägarna överfördes till de regio
nala trafikhuvudmännen. 

Under 1990-talet har järnvägen återhämtat sig, 
både vad gäller utbud och efterfrågan. Infra
strukturen har förbättrats genom elektrifieringar, 
om- och nybyggnader, t ex Mälarbanan, nya 
Västkustbanan och Arlandabanan. Antalet resor 
är nu uppe i samma nivå som i början av 1950-
talet, och i och med att resorna blivit längre är 
antalet personkilometer större; skillnaden gente
mot den tidigare toppnoteringen 1949 är + 14 %. 

Utbyggnad och nedläggning i Skåne 
Det skånska järnvägsnätet nådde sin största ut
bredning mellan åren 1911 och 1919 med sam
manlagt 164 mil järnväg, motsvarande 2,2 meter/ 
person. Förutom stambanan Malmö-Stockholm 
byggdes alla banor i huvudsak med privata eller 
kommunala pengar (Ameen 1956). I tabellen 
framgår hur den totala järnvägslängden successivt 
minskat; år 1950 hade endast några fa bandelar 
lagts ned, men 25 år senare hade halva nätet för
svunnit; den relativa minskningen i Skåne har 
alltså varit större än i riket som helhet. Ytterligare 
några banor lades ned under åren 1975-2001, i 
kilometer räknat något mer än de två stora 
järnvägsprojekt som invigdes kring millennie
skiftet 2000, Öresundsförbindelsen och Väst
kustbanan via Landskrona. Denna kraftiga 
minskning av det skånska järnvägsnätet har be
skrivits av många, bl a Lewan (1971 och 1985) 
och Sandin (1990). De flesta nedläggningarna 
ägde rum mellan 1954 och 1971. Ofta var det de 
banor som anlades sist med snäva befolkningsom
land, som först fick stryka på foten. Ett tydligt 
exempel är de många banor där trafikekonomin 
var helt beroende av betodlingen; när sockerbets
transporterna överfördes till landsväg förlorade 
många linjer sitt existensberättigande. Ett exem
pel är järnvägsknuten Harlösa, som förlorade fyra 
av sina ursprungligen fem linjer på 1950-talets 
mitt. Andra banor försvann efter det trafik
politiska beslutet 1963, som beskrivits ovan. 

Erbjuden trafik 
Jämför man endast trafikerad banlängd får man 
intrycket av att den skånska järnvägen halverats 
på 50 år. Undersöker man istället den erbjudna 
trafiken, mätt i antalet tågkilometer, rar man en 
helt annan bild. Mellan 1950 och 1975 minskade 
visserligen trafiken, men endast med 39 %. Åren 
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dubbelturer 
per dag (m-1) 
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Figur 1. järnvägs
nätet 1950. Linjer
nas bredd visar 
antalet dubbelturer 
per vardag. 

Figur 2. järnvägs
nätet 1975. Linjer
nas bredd visar 
antalet dubbelturer 
per vardag. 



Figur 3. järnvägs
nätet 2001. Linjer
nas bredd visar 
antalet dubbelturer 
per vardag. 

2001 

I i'o 
... 100 

dubbel turer 
per dag (m-1) 

därefter, 1975-2001 ökade trafiken rejält, och vid 
slutet av perioden hade antalet tågkilometer ökat 
med över 40 % jämfört med 1950. Se tabell. 

Studerar man tidtabeller i detalj framgår det att 
trafiken var av ett helt annat slag år 1950 jämfört 
med fem decennier senare (figur 1). Då fanns inte 
många bandelar som hade ett stort och regelbun
det utbud. Endast den sydligaste delen av Södra 
Stambanan, Malmö-Lund-Eslöv, hade mer än 
30 dubbel turer per dag, det vill säga cirka två tåg i 
timmen. Mellan Malmö och Lund gick 60 dub
belturer. Ytterligare några fa sträckor hade mer än 
20: Helsingborg-Ramlösa, Lund-Kävlinge och 
Arlöv-Lomma. Någon egentlig tågpendling 
fanns heller inte år 1950, förutom just kring 
stambanan (Ameen et al 2001). Många järnvägar 
hade endast drygt tio dubbelturer, och en mycket 
stor andel hade än färre; hela 18 bandelar hade 
fem eller färre dubbelturer. Längst ned på listan 
fanns banan Örtofta-Sjöbo med två dagliga turer 
i vardera riktningen. Det är tydligt att många 
bandelar fungerade endast för sällanresor och 
möjligen för inköpsresor. Tågen på dessa linjer 
höll också en låg hastighet vilket många gånger 

20km 

gjorde tågresan till ett dagsverke. Bandelen 
Börringe-Östratorp hade t ex en högsta tillåten 
hastighet på 25 km/h till 1923, då den höjdes till 
40 km/h (Svenska Järnvägsföreningen 1926). 
Denna hastighet gällde högst troligen även 1950. 

I mitten av 70-talet var det fortfarande 
Malmö-Lund-Eslöv som hade det största ut
budet, och antalet tåg var till och med något fler 
än 1950 (figur 2). Stambanans fortsättning mot 
Hässleholm hade ett utbud på drygt 20 tåg, men 
en sträcka som Lund-Kävlinge hade minskat till 
15. Många banor hade mellan 8 och 15 tåg, 
medan sex bandelar hade fyra eller färre dubbel
turer. De senare nedlagda sträckorna Tomelilla
Eslöv och Sölvesborg-Älmhult hade lägst antal 
turer med endast tre i varje riktning. 

År 2001 är bilden av järnvägstrafiken en helt 
annan (figur 3). På sträckan Malmö-Lund går 
136 dubbelturer, och på flera bandelar erbjuds en 
trafik på 50 dubbelturer eller mer: Lund-Eslöv, 
Helsingborg-Landskrona-Lund samt järnvägen 
över Öresund. Om man undantar några kortare 
transportsträckor är det endast järnvägen mellan 
Ystad och Simrishamn som har ett så lågt utbud -
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sex dubbelturer - att järnvägen inte kan sä
gas vara ett reellt transportalternativ. Denna 
linje ska dock elektrifieras och planeras fa ett 
fördubblat utbud. 

milj inv 

Andel av Skånes befolkning 
som har tillgång till tåg 

1.4 --.------------------, 

1.2 +--------------= 

Utvecklingen har således gått från ett om
fattande nät med fa turer till ett halverat nät 
där i stort sett varje bandel har så många tåg 
att de fungerar för daglig arbets- och skol
pendling. 

l.0 +------

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 
68 o;. 

67% 

64% 61% 

0.0 ,_......__..__...--_.___....__....,...._.__ .................. __._ _ __.____. år 

Järnväg och befolkning 
I föregående avsnitt framgick att trafiken på 
de skånska järnvägarna har ökat kraftigt, 
trots att nätet minskat i längd. I vilken grad har 
den skånska befolkningen haft möjlighet att ut
nyttja denna förbättring, det vill säga hur låg och 
ligger stationerna i förhållande till befolkningens 
lokalisering? Vår definition på tillgänglighet till 
tåg är att samtliga boende i en tätort med järn
vägsstation anses ha tillgång till tågtrafiken. I de 
flesta tätorter var avståndet till stationen inte 
oövervinnerligt, medan det i de större orterna 
(främst städerna) fanns allmänna kommunika
tionsmedel i form av spårväg eller buss att tillgå. 
Det fanns förut även en stor andel stationer utan
för tätorterna. 1 Utvecklingen kan följas i tabellen 
och figur 4. 

År 1950 fanns totalt 437 tätorter, ett antal som 
under den studerade perioden minskat med 45 % 
till 238 år 2001. År 1950 hade 344 av dessa orter 
järnväg; dessutom fanns drygt 150 stationer på 
glesbygden. Fyra av fem skånska tätorter hade 
järnvägsförbindelse, och det var endast fem orter 

1950 1975 2001 2010 plan 

I• Befolkning med tåg Cl Befolkning utan tåg / 

Figur 4. Skånes befolkning och andel befolkning 
med tillgång till järnväg 1950, 1975, 2001 och 
2010. 

över 1000 invånare som saknade station. Fyra av 
dessa ligger idag inom städerna Malmö, Helsing
borg och Kristianstad. 2 Den enda större skånska 
ort som saknade järnväg både 1950 och 2001 var 
Bjärred, som förlorade sin järnvägstrafik redan 
1939. 

Tjugofem år senare är det endast 75 tätorter 
som har fungerande station. Dessutom finns fort
farande 18 stationer på glesbygden. Drygt 50 or
ter med över 1000 invånare saknar järnväg; sex av 
dessa har dessutom mer än 5 000 invånare: 
Staffanstorp, Höganäs, Bjärred, Åhus, Höllviken 
och Vellinge. Andelen av Skånes befolkning som 
har tillgång till tåg har dock endast minskat mar
ginellt, från 68 % till 64 %. Under nästa kvarts
sekel fortsätter trenden, och år 2001 finns endast 

Öresundståg litt. X31 är nu en stomme i den regionala tågtrafiken i Skåne och fortsätter utanfor landska
pet till Göteborg, Helsingör och Kalmar. Här två Öresundståg på ''Köpenhamnsplattformen" i Malmö C 
den 29 maj 2002. Foto Anders Lundquist. 
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Lomma (27) 

MALMÖ 
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Lomma (4) 
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Svedala (7) Svedala (22) 
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1975 2001 
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Teckomatorp (12) 

Bjuv 
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Teckomatorp (8) 
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Figur 5. Antalet dubbelturer per vardag i orterna Malmö och Helsingborg. 

52 järnvägsorter kvar (samt tre stationer på gles
bygden). Nu finns hela 67 orter över 1000 invå
nare som inte har tillgång till tåg, bland annat 15 
stycken som har över 5 000 invånare. Klart störst 
av dessa är Trelleborg (25 000 inv)3 , men även 
stora orter som Staffanstorp, Höganäs, Bjärred, 
Åhus, Höllviken, och Lomma, med mellan 8 000 
och 13 000 invånare, saknar järnväg. Andelen av 
Skånes befolkning som har tillgång till tågtrafik 
har fortsatt att minska, men är ändå så pass hög 
som 61 %. I gällande RTI-plan (Länsplan förre
gional transportinfrastruktur i Skåne 1998-
2007) finns flera nya tågsatsningar medtagna: 
Lommabanan, Trelleborgsbanan, Söderåsbanan, 
Malmö-Dalby och Åhus banan. De nya järnvägs
orterna längs dessa banor har idag sammanlagt 
över 70 000 invånare. Med dessa järnvägs
satsningar blir tågandelen 67 %, det vill säga i 
princip lika stor tågandel som 1950. Järnvägs
nätet har således kraftigt koncentrerats, men så 
har även befolkningen! 

Fyra stationer 
För att ytterligare illustrera järnvägens positiva ut-

veckling under 1900-talet visar vi här utveck
lingen på fyra stationer i Skåne. Stationerna ligger 
spridda i Skåne och har haft skilda förutsätt
ningar: Malmö i sydväst, Helsingborg i nordväst, 
Kristianstad i den nordöstra delen samt Tomelilla 
i sydöstra Skåne. Samtliga är järnvägsknutar med 
minst fem olika banor. Antalet tåg år 1950, 1975 
och 2001 visas i figur 5. 

l Malmö fanns en gång järnväg på åtta banor i 
sex riktningar. Alla tåg avgick inte vid Malmö 
Central utan en stor del av de södergående tågen 
hade Malmö Västra som avgångsstation. Föränd
ringen av antalet tåg från Malmö under 1900-ta
lets andra hälft är mycket stor: avgångarna är nu 
mer än dubbelt så många som 1950, trots att ba
norna mot Tomelilla och Vellinge lagts ned, och 
trots att minskningen mellan 1950 och 1975 var 
över 30 %. Kapacitetstaket är nu nått och fler tåg 
kan inte tas emot på Malmö Central förrän City
tunneln (som gör Malmö C till en genomgångs
station) är färdigställd. 

Utvecklingen i Helsingborg är relativt sett ännu 
större. År 1950 fanns 44 avgångar från Central
och Färjestationen gemensamt; 1975 fanns en-
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Hästveda (5) Älmhult (5) 

Sölvesborg (10) Hässleholm ( 12) Sölvesborg (7) Hässleholm (35) Sölvesborg ( 16) 

-
Hörby (5) Åhus (8) 

Gärsnäs (5) 

TOMELILLA 

1950 1975 2001 

Eslöv (5) Eslöv (3) 

Sjöbo (4) Simrishamn (6) ... Simrishamn ... Simrishamn 

C 
~Il" 

(5) 
~Il" 

(4) 

~ Ystad (5) Ystad (6) 

Figur 6 Antalet dubbelturer per vardag i orterna Kristianstad och Tomelilla. 

dast 27 avgångar medan man år 2001 kunde välja 
mellan 132 avgångar, en ökning på 200 % jäm
fört med 1950. Utvecklingen har påskyndats av 
att de två säckstationerna ersatts med en genom
gående. I Helsingborg har ingen bana lagts ned på 
de 50 åren. 

I Kristianstad är antalet avgångar idag i princip 
det samma som 1950, trots att fem banor (mot 
Hästveda, Älmhult, Åhus, Ystad och Hörby) inte 
längre trafikeras; all trafik sker nu på den genom
gående linjen mellan Hässleholm och Blekinge. 

Tomelilla är den enda av de fem orterna som 
inte har fler tåg idag än 1950. Av de fem banorna 
återstår idag endast tåg mot Ystad och Simris
hamn. Antalet tåg är 12 jämfört med 20 år 1950, 
trots att utbudet är fördubblat på de kvarvarande 
linjerna. För närvarande pågår ett elektrifierings
arbete vilket gör att det år 2003 kommer att gå 
något fler tåg även från denna ort. 

Samtliga fem orter fick ett minskat antal 
tågavgångar från 1950 till 1975, samtidigt som 
flera järnvägslinjer lades ned. Minskningen låg på 
mellan 20 % i Tomelilla och 62 % i Kristianstad. 
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Utvecklingen efter 1975 var den motsatta och 
skillnaden mellan 1950 och 2001 är mycket stor. 
I Helsingborg är ökningen 200 % och i Malmö 
100 %. Vändpunkten var 1983 då det lokala 
pågatågssystemet invigdes. Detta har successivt 
byggts ut och är numera kompletterat med de re
gionala systemen Kustpilen och Öresundstågen. 

Ytterligare sex orter i Skåne hade en gång fem 
eller fler banor. Av dessa har Kävlinge, Eslöv, 
Lund, Hässleholm och Åstorp alla utökat sitt ut
bud trots flera bannedläggningar. Endast Harlösa 
har gått i motsatt riktning; samtliga fem banor var 
försvunna före 1950-talets utgång. 

Avslutning 
För många är bilden av svensk järnvägsutveckling 
under efterkrigstiden den av nedläggning, re
sandeminskning och kvalitetsförsämring. Medie
debatten har ofta fokuserat på den minskande 
banlängden. 

Vi har visat, med Skåne som exempel, att ut
vecklingen tvärtom har gått framåt. Trots att järn
vägsnätet halverats har i princip lika stor andel av 



Tabell 1: Järnväg i Skåne 

1950 1975 2001 
kilometer 1504 744 614 
tågkm/dag 25 688 15 644 36 930 
orter med tåg 344 (79%) 75 (31%) 52 (22%) 
befolkning med tåg 565 789 (68%) 647 884 (64%) 684 389 (61 %) 

befolkningen tillgång till spårburen trafik idag 
som för femtio år sedan. De som bor i järnvägs
orter har nu dessutom möjlighet att välja mellan 
betydligt fler avgångar. Järnvägen är inte längre 
ett transportmedel för sällanresor, utan ett reellt 
pendlingsalternativ, både lokalt och regionalt. 
Pendlingsavstånden har samtidigt ökat och järn
vägen har, som det snabbaste landtransport
medlet, starkt bidragit till skånsk regionförstoring 
(Ameen et al 2001). 

Många svenskar kan fortfarande gnola 
trubaduren Stefan Demens välkända rader: "SJ, 
SJ, gamle vän, festligt att du lever än. Men du ser 
rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tut. " Demens 
rader var möjligen aktuella på 1970-talet när vi
san skrevs, men idag utvecklas järnvägen mot en 
högre standard än någonsin tidigare. 

Referenser: 
Ameen, L. (1956): Sveriges järnvägar 100 år. 
Svensk Geografisk Arsbok 32, s 119-138. 
Ameen, M. -Arvidsson, P. - Carlsson, K. -
Kristjansson, G. - Skarman, C. (2001): Region
forstoring i ett skånskt perspektiv. Rapport från 
Region Skåne. 
Holmgren, B. (1980): Transporiforändringar och 
rumslig utveckling. Geografiska studier av järn
vägsnedläggrzingars effekter - med exempel från två 
västsvenska kommuner. Meddelande från Göte
borgs universitets geografiska institutioner, serie 
B nr 65. 
Karlsson, L.-0. (1993): Järnvägsdöd. Del av 
artikeln "järnväg". Nationalencyklopedin, band 
10, s 303. 
Lewan, N. (1971): Kulturgeografiska 
exkursionsmål i Skåne I. Geografiska Notiser l I 
71. 
Lewan, N. (1985): Kulturlandskapet och det 
moderna samhället. Det skånska kulturlandskapet 
(Emanuelsson, U. et al), s 139-152. 

Möller, J. (1986): Förändrad järnvägspolitik. 
Geografiska Notiser 4/86. 
Sandin (1990): Skånes järnvägar: historia och 
geografi. Skånsk järnväg. Skånes hembygdsforbund 
Arsbok 1989190, s 9-76. 
Sjöberg, A. (1956): Järnvägarna i svenskt 
samhällsliv. Några huvuddrag i deras utveckling. 
Sveriges järnvägar hundra år, s 1-15 8. 
Svallhammar, S. (1992): Järnvägstrafik. 
Infrastrukturen. Sveriges Nationalatlas, s 24-33. 
Svenska järnvägsforeningen 1876-1926 Minnes
skrift. 1926. 

Figurer: Mattias Samuelsson. 

Civ ing Mats Ameen är trafikutredare vid Skåne
trafiken och fil dr fens Möller är trafikplanerare 
vid Skånetrafiken. 

1 Den svenska tätortsdefinitionen är minst 200 
invånare och högst 200 meter mellan husen; för 
station som inte låg i tätort har vi antagit en 
folkmängd på 100 invånare. 

2 Tätorterna Virentofca, Hohög-Ellenborg, 
Eskilsminne och Näsby. 

3 Trelleborg har inga tågresmöjligheter med andra 
orter i Sverige och räknas därmed inte som 
järnvägsort. 
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Erik Sundström 

Motorloken i Sverige före 1940 

Vikbolandsbanans VB X2 under provtur med tåg vid Valdemarsvik 1916 

Motorlok, lokomotor eller motorvagn? 
Den traditionella definitionen brukar vara att om 
fordonet bara har motor och förarplats är det ett 
lok, om det har svag motor och låg hastighet är 
det en lokomotor, om det dessutom finns plats 
för passagerare, gods eller post är det en motor
vagn. Man har då tagit för givet att en motorvagn 
kunde gå som tåg ensam eller med en enstaka 
vagn, och ett motorlok skulle dra ett tåg med flera 
olika vagnar, eller olika former av tåg. 

Lokomotor definierades i Säkerhetsordningen 
som "Järnvägsfordon, försett med motor för 
fordonets framdrivande och huvudsakligen avsett 
för växling samt avsett att framföras av annan per
sonal än lokpersonal", och det kom snart regler 
för hur små tåg de fick framföra även på banan 
och hur långsamt, men gränserna höjdes gradvis 
till 300 hp och 70 km/h. Möjligheten att använda 
billigare personal var ändå en viktig motivering. 

Sedan Svenska Järnvägsföreningen 1923 för
sökt .fa staten att hjälpa till med finansiering av 
motorvagnar och statsrevisorerna tillstyrkt 1925 
dröjde det ändå till 1933 innan staten inrättade 
en motorvagnslånefond, där enskilda banor 
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kunde .fa förmånliga lån till motorvagnar. Det var 
då för sent att köpa dieselmotorvagnar, men 
många banor moderniserade med rälsbussar fi
nansierade av fonden. Enligt SJ definitioner från 
1930-talet var skillnaden mellan rälsbussar och 
motorvagnar bara att rälsbussar inte hade nor
mala koppel och buffertar som passade till vanliga 
vagnar. 

Även om motorvagnar skulle bemannas som 
lok fanns det ändå några skäl att genom resgods
utrymme göra motorlok till motorvagnar. Ett skäl 
var att enligt Säkerhetsordningen behövde man 
inte ha särskild konduktör i motorvagnståg, där 
föraren kunde sköta både resgods och biljetter el
ler ha hjälp av en biljettpojke. Ett annat var att 
eftersom tillåtet axeltryck på broar bestämdes av 
fodonslängden, behövde man i vissa fall större 
längd än vad motorns tyngd motiverade, och då 
var det enkelt att använda någon meter för res
gods. I denna översikt kommer sådana fordon 
ändå att räknas som motorlok. 

Eftersom motorlok och motorvagnar sågs som 
en möjlighet att driva glestrafikerade banor eko
nomiskt var de ett återkommande ämne i fack-



Helsingborg-Hässleholms järnvägs HHJ 51 under 
provtur 1917. 

pressen. Sveriges Enskilda Järnvägars Ingeniörs
förening ägnade 1929 ett möte åt motorlok och 
motorvagnar, där flera järnvägar redovisade sina 
erfarenheter, bland annat Halmstad-Nässjö järn
vägar. Erfarenheterna av Kalmarloket redovisades 
i ett par artiklar i Teknisk Tidskrift. 

Leveransbild av Halmstad-Nässjö järnvägars 
HNJ 2 i Västerås 1921. 

Motortyper och kraftöverföring 
Ångmaskinens stora fördel var att den kan ge full 
dragkraft även vid stillastående eller mycket låg 
fart, och dess stora nackdel en låg verkningsgrad 
om högst 8 procent, som inte berodde på olämp
lig konstruktion utan på att man inte kunde ut
nyttja tillräckligt höga temperaturer, vilket frans
mannen Sadi Carnot tidigt visade, och på att man 
inte kunde tillgodgöra sig förångningsvärmet. 

Förbränningsmotorer kunde konstrueras med 
mycket bättre verkningsgrad, 30-38 procent, 
men gav vid stillastående inte ens så mycket driv
kraft att de kunde starta sig själva. När man i bör-
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jan av 1900-talet började diskutera att driva tåg 
med dem var därför kraftöverföringen vid låg fart 
ett av de viktigaste problemen. 

Många olika förslag framfördes. En mekanisk 
slirkoppling som på bilar kunde användas i kom
bination med växellåda för små motoreffekter 
men skulle inte klara dragkraften för ett helt tåg, 
och dessutom ge ryckig dragkraft om man inte 
hade ett stort svänghjul. Redan 1892 hade 
Daimler provat det med dåligt resultat. Pneuma
tisk överföring med kompressor och luftmotor 
skulle bli allför skrymmande då man inte kunde 
utnyttja tillräckligt höga tryck. Hydraulisk kraft
överföring med pump och hydraulmotor var svår 
att använda eftersom man inte hade tillräcklig 
kunskap om tätningar och liknande. Elektrisk 
kraftöverföring med likström hade man sedan 
1880-talet erfarenhet av från spårvägar och tidiga 
elektriska lok, och den ansågs pålitlig men var re
lativt dyr och tung. Starten kunde då ske med 
elektriskt batteri. 

För motorn fanns flera alternativ redan färdiga. 
Ottos fyrtaktsmotor för bensin med tändstift 
hade utvecklats sedan 1870-talet, och Priestman 
hade på 1880-talet kompletterat den med en 
tändkula för att kunna använda billigare och säk
rare fotogen. Vid slutet av 1890-talet visade Die
sel, att om man man höjde kompressionen och 
använde insprutningspump behövde man inte 
tändstift och kunde använda ännu tyngre bränsle, 
men hans första motorer var alltför stora och 
tunga för att kunna användas för järnvägar. 

Diesel konstruerade själv ett försökslok som 
byggdes av Sulzer 1912, där motorn var direkt
kopplad till drivhjulen med en blindaxel, och mo
torn startades och drevs med tryckluft upp till 
hastigheten 8 km/h, därefter med bränsle
insprutning. Loket var misslyckat då trycklufts
driften fick cylindrarna att frysa fast och eftersom 
blindaxelsystemet inte klarade stötarna i motorn. 
Loket provades under fyra år men gick inte mer 
än 2000 km. Vid denna tid kunde man ännu inte 
konstruera pålitliga kuggväxlar. 

Vid slutet av 1920-talet gjorde man i Ryssland 
försök att bygga stora motorlok med olika driv
system enligt Lomonossoff, och efter några försök 
levererade General Electric 1926 de första diesel
elektriska linjeloken i Amerika med 300 hp mo
tor. Det verkligt stora uppsvinget för diesel-
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elektriska lok var från mitten av 1940-talet, sedan 
General Motors utvecklat en dieselelektrisk 
motorenhet med 1500 hp för ubåtar som passade 
precis att använda i lok. 

Diesel-Elektriska Vagn Aktiebolaget (Deva) 
Aktiebolaget Diesels Motorer bildades 1898 för 
att konstruera och sälja motorer enligt Diesels pa
tent, och byggde verkstad i Sickla. Deras första 
motorprototyper tillverkades dock av Nya Adas 
AB, som annars tillverkade ånglok och vagnar för 
järnvägarna. En av dem köptes senare av SJ och 
drev en pumpanläggning vid Tomteboda ända till 
mitten av 1940-talet. De första dieselmotorerna 
hade mindre än 100 hp effekt och var fast upp
ställda, i något fall som hjälpmotorer på fartyg, 
första gången 1903 på tankfartyget Vandal som 
tillhörde bröderna Nobels oljebolag i Baku och 
hade elektrisk överföring till propellern. Sedan 
Hesselman 1906 konstruerat en omkastbar två
takts dieselmotor blev sådana vanligare på fartyg. 
Atlanten korsades 1911 av en dieseldriven båt och 
Amundsen nådde Antarktis ned dieseldrivna 
Fram. För att hedra honom kallades motortypen 
ofta Polarmotor. AB Diesels Motorer slogs 1917 
samman med Nya Adas AB som slutade bygga 
ånglok och blev AB Adas Diesel. Asea i Västerås 
byggde tidigt motorvagnar och lok med motor 
från AB Diesels Motorer. 

SJ var angelägna att finna en teknisk och eko
nomisk lösning för trafiken på svagt trafikerade 
linjer och beställde 1911 från ASEA två diesel
motorvagnar, avsedda att användas på Svartälvs
banan och Gällivare-Porjus, trots att de kostade 
dubbelt så mycket som motsvarande små ånglok. 
De beskrevs i Nordisk Jernbanetidskrift 1911, 
sattes i provtrafik 1912 och hade tre axlar, 
passagerarinredning och 60 hp motor. Motorn 
visade sig alltför svag, så SJ accepterade inte leve
ransen förrän 1914 då de istället fatt 7 5 hp motor. 
Redan 1917 togs dock motorerna ut för att an
vändas stationärt i verkstaden i Boden. Vagnarna 
blev 1922 ombyggda för eldrift från kontakded
ning med 180 hp motorer och användes därefter 
länge för lokaltrafik till Kiruna lokstation. 

Fyraxliga motorvagnar med 75 hp sexcylindrig 
motor byggdes från 1913, den första för Mellersta 
Södermanlands järnväg där den gick i trafik till 
1937, de senaste åren som SJ lire. XC. Senare 



Helsingborg-Hässleholms järnvägs HHJ 52 vid leverans fore boggibyte. 

byggdes åt olika banor liknande motorvagnar 
men med 90 hp motor. De goda resultaten ledde 
till att AB Atlas Diesel och Asea 1919 bildade ett 
gemensamt bolag, Diesel-Elektriska Vagn AB, för 
att leverera eller hyra ut lok och motorvagnar med 
dieselmotor och elektrisk kraftöverföring, där 
Asea skulle tillverka allt utom motorn. 

Det första svenska dieselloket utan passagerar
inredning levererades samtidigt med en 75 hp 
motorvagn med passageraravdelning 1916 till 
den smalspåriga Vikbolandsbanan som VB X2, 
och var ett boggilok med alla fyra axlarna drivna, 
axelavstånd 5,0 + 2,1 m och V6-motor på 120 hp. 
Redan 1922 följdes det av VB X3 och 1925 av VB 

Leveransbild av Halmstad-Nässjö järnvägars HNJ 5 i Västerås 1925 med Aseatornet. 
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X4, med 150 hp motor och något längre. Det för
sta skrotades 1926 medan de andra fick numren 
ändrade till 403 respektive 404 och gick kvar till 
1952 och 1958, den senare som SJ 872. X2 hade 
en liten resgodsavdelning, X3 post- och resgods
avdelning, X4 ursprungligen en mycket liten 
passageraravdelning som ändrades till postkupe. 

Första normalspårsdieselloket 
För normalspår byggdes det första dieselloket av 
denna typ 1917, även det med 120 hp, och an
vändes först för demonstration och prövning på 
olika banor, tills det 1919 såldes till Helsingborg
Hässleholms järnvägar där det blev HHJ 51 och 
användes till 1941. Det hade fyra länkaxlar, axel
avstånd 8,5 m, drivning på de två mellersta ax
larna och en liten resgodsavdelning. På vintern 
drog man en presenningskåpa över kylaren på ta
ket. En starkare dieselmotor med 160 hp använ
des 1920 för två lok till Halmstad-Nässjö järnvä
gar, HNJ 2 och 3 med 10 m axelavstånd, som 
också hade en liten postkupe. HNJ ville skilja på 
persontåg och lokalgodståg och använde diesel
loken på huvudlinjen och på Jönköping
Vaggeryd tills de skrotades 1938. Skåne-Små
lands järnväg fick 1922 ett liknande lok utan 
postkupe, SSJ 02, som gick till 1945, den senaste 
tiden som SJ 9. 

En ännu starkare loktyp byggdes 1921 som 
HHJ 52 med tvåaxliga boggier och 250 hp mo
tor, och ett likadant som 1926 gick uthyrt till SJ 
och därefter till Uppsala-Enköpings järnväg fram 
till 1937. Även dessa hade en liten resgods
avdelning. HHJ 52 blev 1925 ombyggt med 
treaxliga boggier och 300 hp Vl2-motor men slo
pades 1932 efter en brandskada. 

Ytterligare tre lok levererades 1925 som HNJ 4, 
5 och 6, med resgodsavdelning men utan post
kupe, 200 hp VB-motor och de fyra axlarna i fast 
ramverk med 8,7 m axelavstånd, drivning på de 
mellersta axlarna och de yttre rörliga som länk
axlar. De användes för linjen till Falköping och 
stod under kriget avställda, fast HNJ 4 på försök 
blivit utrustad med gengas. Därefter blev de SJ 
21, 22 och 23 samt skrotades 1958. De hittills 
nämnda loken hade teakklädd korg, först med 
kantiga hörn och sedan alltmer rundade. 

Mellersta Östergötlands järnvägar köpte 1922 
ett treaxligt lok, MÖJ 1, med 75 hp motor som 

beställdes av dotterbolaget Väderstad-Skän
ninge-Bränninge järnväg, och 1923 ett boggilok, 
MÖJ 2, med 150 hp motor. Det första kallades 
inofficiellt "Birgitta''. De skrotades 1952-53 efter 
att ha stått avställda en tid. De var plåtklädda med 
framskjutande huv i bägge ändar. 

Deva levererade vid denna tid, 1923, även två 
lok till Danmark av samma typ som HHJ 51 och 
ett lok till Tunisien av samma typ som MÖJ 2. 

Deva övertogs 19 30 helt av Asea sedan banorna 
börjat övergå till lätta rälsbussar. Ett sista diesel
elektriskt lok byggdes 1939 för Roslagsbanan 
som SRJ 50 med 400 hp motor, men togs inte i 
bruk till följd av oljebristen under kriget utan blev 
1944 ombyggt för eldrift med kontaktledning, 
och användes därefter mest som växellok vid 
Stockholm Ö. 

Devafordonen var säkra och billiga i drift men 
tunga och dyra i inköp. Ett problem var risken för 
att kylarvattnet skulle frysa på vintern, och därför 
hade flera av dem en liten kol- eller briketteldad 
värmepanna på långbalken, där man kunde elda 
för att hålla vattnet varmt om man behövde par
kera loket utomhus på vintern. Ett liknande pro
blem var att man inte kunde ta ånga eller elkraft 
för uppvärmning av tåget, som därför måste ha 
briketteldade kaminer i varje vagn. Stockholm
Nynäs järnväg hade sådana även på de moder
naste personvagnarna, vilket gjorde att de vid för
statligandet inte kunde användas som motsva
rande SJ-typer utan skrotades. 

För de flesta lokalbanor ersattes de lokdragna 
tågen vid slutet av 1930-talet med rälsbussar och 
lokomotorer, som hade moderna snabbgående 
motorer, beprövade växellådor och slirkopplingar 
som utvecklats för lastbilar och bussar. 

Dieselelektrisk drift med fordon från 1920-30-
talet fanns länge kvar på banan Tidaholm-Falkö
ping (till 1956), Norrköping-Söderköping-Vik
bolandet (till 1958) och Stockholm-Nynäshamn 
(till 1962), men på Tidaholmsbanan gick bara 
motorvagnar med passageraravdelning. 

Kalmar Verkstad 
Kalmar Verkstad byggde 1924 ett diesellok med 
300 hp motor och hydraulisk kraftöverföring 
som prövades i flera år på Kalmar järnvägar som 
KJ 51, men med ringa framgång då man hade 
svårt att finna användbara tätningar för de rote-
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Leveransbild av Kalmar/oket, märkt KJ 51. Hydraulmotorns axeltapp sticker ut, troligen ett tecken på att 
man tänkt sig möjligheten av en blindaxel om kuggaxeln inte fungerade. 

rande ventilerna i hydraulmotorn. Ena axeln 
drevs med kuggväxel från hydraulmotorn och 
den andra med koppelstång. Loket hade teak
klädd korg och skrotades 1932. 

Nydqvist & Holm 
Av Nydqvist & Holm byggdes 1934 ett diesellok 
med hydraulisk kraftöverföring till två drivaxlar 
via blindaxel. Det hade nitad stålkorg och använ
des mest för provning på Uddevalla-Vänersborg
Herrlj unga järnväg men hade många problem. 
Det blev 1939 ombyggt med 500 hp motor med 
avgasturbin och en tredje drivaxel, men blev ändå 
ingen succe. 

Ytterligare ett boggilok med 640 hp Hessel
manmotor, hydraulisk överföring och 10,9 m 
axelavstånd byggdes 1939 som MTJ 20, blev se
nare SJ 1 litt. ÄOl och gick kvar till 1958. För 
Västgötabanan byggdes ett liknande lok, VG J 51, 
med 500 hp motor och 9 ,2 m axelavstånd, som 
blev SJ 2 litt. ÄO 1 p men slopades omedelbart vid 
förstatligandet 1949. 

Kockums Mekaniska Verkstad 
Ett dieselelektriskt lok, SNJ 10, byggdes 1936 av 
Kockums för Stockholm-Nynäs järnväg som 
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hade god erfarenhet av motorvagnar med diesel
elektrisk drift. Loket hade tre drivaxlar med sepa
rata banmotorer, en löpaxel i var ände och 550 hp 
dieselmotor från Frichs i Danmark och användes 
huvudsakligen för godståg. Det hade nitad stål
korg och var målat i aluminiumbrons. Loket 
brandskadades 1939 men reparerades under kri
get och sattes 1945 åter i trafik och var då brunt, 
tills det 1952 blev blåmålat för att likna de diesel
lok som då köptes från Kiel i Tyskland. Loket var 
framgångsrikt, blev 1957 SJ 140 litt. T5 l och 
gick 1964-1978 på Saltsjöbanan. Det finns idag 
vid Nynäshamns Järnvägsmuseum där det ännu 
är körbart. 

AB Slipmaterial, Västervik 
Från 1925 byggdes av AB Slipmaterial en mängd 
lätta, tvåaxliga växellok med bilmotor och meka
nisk slirkoppling. Man införde den speciella re
geln att lok med låg motorstyrka kallades loko
motorer och kunde användas i växling av personal 
med enklare utbildning. Därigenom kom de att 
överta en stor del av den marknad man väntat för 
motorlok. Gradvis satte man in allt kraftigare 
motorer av typer som användes till bussar och 
lastbilar, och bättre växellådor. 



Leveransbild 1926 av Nohabloket märkt UWHJ 1, som senare fick en tredje drivaxel. 

Några av dem hade också elektrisk överföring 
för att kunna användas i linjetjänst med högre 
hastighet och kan därför räknas som motorlok, 
till exempel SWB Zö 1 och 2, levererade 1935-
36, med 160 hp för användning på banan En
köping-Runhällen i hastighet upp till 70 km/h. 

Gaston Moyse S.A. 
HNJ, som hade goda erfarenheter av Devalok, 
köpte 1926 en liten lokomotor med elektrisk 
kraftöverföring från den franska firman Gaston 
Moyse, med 90 hp bensinmotor från Panhard 
och 20 tons vikt. Den fick bara köra 25 km/h och 

slopades redan 1936, då lokomotorer från Slip
material visade sig vara både billigare, snabbare 
och pålitligare. 

Breuer & Co. 
Bergslagsbanan skaffade 1924 från den tyska till
verkaren Breuer en lokomotor som närmast kan 
beskrivas som en liten tralla med små hjul och in
byggd motor, men utan förarhytt. Den var så lätt 
att för att axeltrycket skulle bli så stort att den inte 
slirade, fanns det en domkraft som pressade mot 
undersidan av vagnens koppelkrok. 

Dieselhydrauliskt lok for Malmö-Trelleborgs järnväg, byggt 1940 av Nohab, med motorstyrka 640 hp och 
tjänstevikt 53,8 ton. Loket blev vid forstatligandet SJ 1 litt. Al och fanns kvar till 1960-talet. 
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R.L. Vickers 

Den dieselelektriska driftens uppkon1st 

En av de första historikerna över dieselloket pu
blicerades av J .M. Doherty i en tidskrift som ut
ges av Institution of Locomotive Engineers. 1 Jag 
har inte haft den tillgänglig men läst och använt 
den historiska framställningen i Ransome-Wallis 
bok. 2 Detta mitt bidrag ska dock inte i detalj gå in 
på de jättelika tusenhästarsloken från 1920-talet. 
Dessa lok, som efter en sovjetisk order tillverkades 
av Baldwins verkstäder i USA och av professor 
Lomonossoff i Tyskland,3 har ofta betraktats som 
de första egentliga dieselelektriska järnvägs
fordonen, men de var kommersiellt och tekniskt 
föga framgångsrika. De flesta moderna lok här
stammar från de mer anspråkslösa växelmaskiner 
och godsmotorvagnar vilkas historia berättas här. 

Först dock ett ord om historieskrivning innan 
jag går in på själva historien. Det har ofta sagts att 
det är vinnarna som skriver historia. Teknik
historien är likadan i så måtto att även den riktar 
uppmärksamheten mot de framgångsrika - "seg
rarna'' - och inte mot medelmåttorna eller halv
missarna. På sistone har dock teknikhistorikerna 
börjat se saken annorlunda. Det har funnits sede
lärande berättelser ( ofta återgivna av eller häm
tade från Samuel Smiles) om hur en ensam hjälte 
kämpar mot en oförstående omvärld tills han 
slutligen vinner framgång. Numera ses uppfin
ningar och framför allt innovationer som en pågå
ende "dialog", en utdragen köpslagan mellan de 
berörda aktörerna som inte behöver vara männi
skor.4 Det fysiska maskineriet som sådant, mänsk
liga och vetenskapliga lagar, de använda materia
lens karaktär samspelar alla med uppfinnaren, lik
som andra uppfinningar, tidens skick och seder 
samt omständigheterna, det vill säga krig eller 
fred, institutioner av typ företag, stater etc. 

Detta perspektiv brukar kallas Scot-skolan ( ef
ter Social Construction of Technology), och Bijker 
har redigerat en antologi med en del viktiga bi
drag som har denna ansats.5 En av de ledande 
inom området är T.P. Hughes som har infört 
metaforen "uppförsbackar", det vill säga sektorer 
där det visserligen sker uppfinningar men på 
grund av något hinder inte så snabbt som på an-
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dra håll.6 Hans grundbegrepp är emellertid "nät
verk", alltså det komplex av expertkunnande som 
omger en framgångsrik produkt eller tjänst. Så
dant som marknadsundersökning, finansiering, 
uppföljande service etc. avgör försäljnings
framgångar lika mycket som den erbjudna varans 
tekniska förtjänster. Hughes och Scot-skolan gör 
också en viktig åtskillnad mellan artefakter och 
komponenter. Med Hughes terminologi är ett 
dieselelektriskt lokomotiv en artefakt med sin 
egen historia men består av hundratals olika kom
ponenter, från bränsleinsprutningssystem till 
vindrutetorkare, som har sin egen historia även 
de. Ett något annorlunda perspektiv intas av 
Petrovski,7 vilken beskriver konstruktions
historien inte som att form följer funktion utan 
som en rad misslyckanden. Varje konstruktion 
har någon brist som andra uppfinnare gör något 
åt, varunder de dock konstruerar in andra fel. 
Uppfinningarnas historia handlar alltså om stän
diga misslyckanden och ständiga förbättringar. 
Det viktiga är inte den lyckade komponenten, vil
ken definitionsmässigt inte kräver så stor utveck
ling, utan de problematiska delarna som skapar 
de stora utmaningarna. 

Innan vi tar itu med det dieselelektriska loko
motivet kan det finnas anledning att skissera 
några bakomliggande händelser. Den ekono
miskt och praktiskt användbara explosions
motorn tillkom efter uppfinnandet av ångmaski
nen med dess yttre förbränning. Förbrännings
motorn kunde inte ha tillverkats utan kraften och 
precisionen hos ångdrivna verktygsmaskiner, det 
tekniska kunnande som förvärvats av ång
maskinstillverkarna och de teoretiska insikter som 
vunnits genom ångdriften. Ångmaskinens och 
förbränningsmotorns historia kan jämföras med 
det sena 1900-talets utveckling av datorn, som 
gick från specialtillverkade jättemaskiner i sär
skilda byggnader till massproducerade konsum
tionsvaror. Den tidiga ångmaskinen kan liknas 
vid den första stordatorn: en jättemaskin som ver
kade i "fabriker", med mycket av sin kraft uthyrd 
till mindre avdelningar eller företag. De stora ång-



maskinerna måste köras kontinuerligt på grund 
av kostnaden och svårigheterna med att höja och 
sänka ångtrycket. De första förbränningsmotor
erna var konstruerade för användning på platser 
där stor kraftproduktion inte behövdes eller bil
ligt bränsle inte fanns tillgängligt. Exempel på så
dana var lantgårdar, bagerier, verkstäder, lager -
varje ställe där det fanns en gasledning eller en 
fotogenförsäljare till hands. Fördelarna samman
fattades av George Findlay, direktör för London 
& North Western Railway: 

För en maskin av detta slag krävs ingen särskild 
skötare, och en vanlig stationskarl kan starta och 
stoppa den när så behövs samt rengöra och smörja 
den när han har en stund över. Petroleummotorns 
speciella fördel är att den kan startas och stoppas 
på ett ögonblick och det blir följaktligen inget 
bränslespill, förutom att anskaffningskostnaden 
är mycket måttlig jämfört med småskalig vatten
kraft.8 

Dessa maskiner var emellertid fortfarande allt
för tunga och skrymmande för att användas i 
praktisk lokdrift. De kan jämföras med 1970-ta
lets "flyttbara'' persondatorer. Liksom i fallet med 
moderna datorer kom genombrottet i samband 
med den allmänna tillämpningen av nya material 
och vetenskapliga insikter som möjliggjorde 
snabbare maskiner som kunde utveckla enorm 
kraft ur en liten enhet. Tillverkning av sådana 
maskiner kräver, vare sig det gäller mikrochips el
ler dieselmotorer, en förmögenhet i start
kostnader medan produktionskostnaderna per 
enhet är låga. Det fanns med andra ord stora skal
fördelar och därmed blev konkurrensen hård. Ett 
företag som sålde många maskiner kunde göra det 
med relativt låga kostnader och höga vinster och 
skaffa sig en ointaglig ledning, medan företag 
med liten försäljning måste ta ut ett högt pris för 
att täcka de enorma fasta kostnaderna. Om de 
inte kunde erbjuda något "unikt säljargument" 
för att motivera det höga priset tvingades de ut ur 
marknaden. Det var ett exempel på winner takes 

all. För att försäljningen skulle bli stor måste 
dieselmotorerna därför anpassas för användning i 
dieseldrivna kraftstationer, på oljefält och för 
pumpning i oljeledningar, på fartyg, i lok, person
bilar och lastbilar eller rentav i småskalig form för 

hushållsgeneratorer. Dieselmotorer konstruerades 
sällan enbart för järnvägsbruk förrän på 1930-ta
let när General Motors utvecklade 567-motorn. 

Det dieselektriska lokomotivet handlar om 
mycker mer än om motorn som är dess hjärta. 
Det moderna dieselelektriska loket är en kombi
nation av många element som alla har sin 
komplexa historia, men de tre grundläggande be
ståndsdelarna är dieselmotorn, den elektriska 
kraftöverföringen och det reglersystem som sam
ordnar dem. Denna komplexa historia berör 
många människor och företag i Europa och 
Nordamerika. 

Dieselmotorn 
Diesels insatser byggde på många andras, och 
hans egen motor har nu blivit så förändrad och 
anpassad av senare tekniker att den är helt annor
lunda än den som han själv tänkte ut. Men diesel
namnet har bevarats, delvis för enkelhetens skull 
men främst för att alla senare motorer ändå beva
rar Diesels avgörande ursprungsprincip, med 
insprutat bränsle som antänds genom den tempe
ratur som alstras av ett mycket högt cylindertryck. 

Den första noterade tillämpningen av denna 
princip är den malajiska halvöns "eldstickor". Det 
är bamburör med en liten mängd fnöske i ena än
den och en träkolv i den andra. När kolven trycks 
ner antänds fnösket genom den komprimerade 
luftens höga temperatur. Liknande manicker av 
glas och metall tillverkades under 1800-talet i Eu
ropa som pedagogiska hjälpmedel för att för 
elever demonstrera lagen om att kompression av 
en gas rar dess temperatur att stiga. En sådan 
gjorde intryck på den unge Rudolf Diesel.9 

Nikolas Otto utvecklade principen för en fyr
taktsmotor men kunde inte konstruera en sådan 
och inledde därför samarbete med Eugen Langen, 
en skicklig tekniker, för tillverkning av världens 
första kommersiellt lyckade förbränningsmoto
rer. De vann pris för ekonomisk drift på Paris
utställningen 1867. Otto-Langens företag blev 
kärna i koncernen Klöckner-Humboldt-Deutz. 

En av Otto & Langens viktigaste inkomstkällor 
var licensförsäljning till utländska produktions
företag. De brittiska tillverkningsrättigheterna 
innehades av Crossley Brothers i Manchester som 
1869 inledde tillverkning av "Ottomotorer". 
Dessa var visserligen tillförlitliga och billiga i drift 
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Motorrummet på VB X2 med den sexcylindriga motorn. 

men också mycket tunga och bundna till en fast 
bränslekälla, till exempel en gasledning. I USA 
använde George Bailey Brayton (1830-1892) 
förgasad bensin. Eftersom flytande petroleum är 
svårantändlig förvärmdes den, atomiserades och 
blandades med luft i en särskild kammare innan 
den släpptes in i tvåtaktsmotorns arbetscykel. 10 

Braytons första motor patentsöktes 1872 och var 
visserligen bättre än Lenoirs konstruktion men 
inte lika bra som Ottomotorn. 

Brayton hade vissa kommersiella framgångar 
på 1880-talet. Otto hade då utvecklat en riktig 
fyrtaktsmotor, där en blandning av gas och luft 
komprimerades en smula före antändningen. 
Den första lyckade motorn tillverkades 1878 och 
följdes av tusentals andra. När Otto 1876 sökte 
patent på sin fyrtaktscykel, formulerade han sig 
på ett sätt som skulle ge honom ett faktiskt mono
pol på alla fyrtaktsmotorer. I en rättegång mot 
konkurrentfirman Körting försvarade sig denna 
genom att hänvisa till fyrtaktscykeln i ett aldrig 
utnyttjat franskt patent från 1862. Beau de 
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Rochas tidigare insats vederlade Ottos anspråk på 
att ha varit först och därmed på ett fullständigt 
patentskydd. Därmed var det fritt fram for andra 
företag att starta tillverkning. Många förbrän
ningsmotorer konstruerades av vänner och med
arbetare till Otto såsom Benz, Daimler och May
bach. 

Pionjärerna upptäckte två viktiga fakta, for det 
första att högre kompression gav ökad effektivitet 
och for det andra att bränslet tenderade att tända 
spontant vid kompression över 6: 1. En motor 
med hög kompression kunde använda billiga, låg
flyktiga bränslen mycket effektivt. De första prak
tiska stegen mot en sådan motor togs i England av 
Priestman Brothers från Hull. William Dent 
Priestman ( 184 7-19 36) experimenterade först 
med bensinångemotorer. Efter en del explosioner 
och brännskador övergick han till fotogen, och 
tog patent på och började sälja sin första praktiskt 
fungerande motor 1885. Den hade rätt låg kom
pression och elektriskt tändstift. Fotogenet 
upphettades till forgasning av ett "hett rör" som 



hölls rödglödgat genom motorns egna avgaser. 
Vid start måste förvärmningen ske med hjälp av 
en blåslampa. År 1894 placerades en sådan motor 
på ett järnvägsfordon varigenom skapades en 12 
hp (9 k W) växelmaskin för hamnen i Hull, men 
den visade sig för svag och var därmed till ringa 
praktisk nytta. 11 Den betraktas emellertid som 
den första bevisade och dokumenterade använd
ningen av förbränningsmotor för järnvägsdrift. 
Tidigare (1892) hade Daimler i Esslingen tillver
kat ett misslyckat försökslok med mekanisk kraft
överföring.12 Enligt vissa rapporter kan Brayton 
omkring 1883 i Chicago ha demonstrerat en mo
torvagn som drevs av en av hans motorer och 
hade elektrisk kraftöverföring, men ta detaljer är 
kända. 13 

Det skulle visa sig att "halvdieselkonceptet" 
lockade många uppfinnare. Hames Hargreaves 
från Widnes i Lancashire experimenterade med 
en "termisk maskin". 14 Herbert Akroyd Stuart 
(1864-1927) konstruerade en rad mycket lycka
de motorer med början 1890. De tillverkades av 
Richard Hornsby Company. Hornsby-Akroyds 
motor liknade Priestmans med sin blåslampestart 
och förvärmningskammare, men den hade en so
lid insprutningsmekanism som vid rätt tidpunkt 
satte in exakt rätt mängd bränsle, varefter detta 
förgasades och blev brännbart. När motorn var i 
gång blev cylindrarna heta och fick den lätt kom
primerade (högst 3,5 bar) blandningen av luft 
och gas att tända. Efter stora insatser av Akroyd 
och Hornsby Company blev motorerna en bety
dande kommersiell framgång och populära därför 
att de var billiga i drift och tillförlitliga. Akroyd 
hävdade 1923 att liksom alla motorer med hög
tryckständning kallades dieslar borde alla av hans 
typ kallas akroyder. Hans förslag ignorerades. 15 

I USA skaffade sig de la Vergne Company 
tillverkningslicens, gjorde sina första prototyper 
1893 och inledde kommersiell produktion 1895. 
Dess erfarenhet av Hornsbymotorer visade sig 
värdefull när det på 1930-talet tillverkade diesel
motorer för Baldwinlok. Eftersom Priestman
och Hornsbymotorer vållade ta gnistor insattes de 
ofta på ställen som ammunitionsfabriker, 
spannmålskvarnar, renhållningsverk etc. Några 
av de brittiska motorerna placerades i lok som 
användes på Royal Arsenal i Woolwich utanför 
London 1896-1902. 16 

Då höll den egentliga dieselmotorn på att ut
vecklas. Rudolf Diesel (1858-1913) föddes i Paris 
som son till en schwabisk garveriarbetare från 
Augsburg. I skolan upptäckte han att hans klass
kamrater inte gillade tyskar. Evakuerad till Eng
land under det fransk-preussiska kriget mötte 
han främlingsfientliga fördomar. Han slog sig så 
småningom ner i Augsburg hos en annan gren av 
släkten och fick en god teknisk utbildning. Dessa 
erfarenheter gjorde honom till en lysande ingen
jör och hängiven internationalist. 

Hans första värmemotorpatent erhölls 1892. 
De erbjöds åt MAN-verken som avböjde. Hans 
mer detaljerade patent från 1893 såldes till ett 
konsortium av MAN och Krupp (tyska och öster
rikiska rättigheter) och Sulzer (schweiziska rättig
heter). Andra tidiga licenstagare var Frichs i Dan
mark och Carels i Belgien. Ännu 1897 hade en
dast en dieselmotor producerats medan två andra 
var under tillverkning. De tekniska och finansiella 
problemen hade varit formidabla och orsakat 
många kompromisser och avvikelser från Diesels 
ursprungliga koncept. 

Diesels motor opererade med en hastighet, en 
temperatur och ett tryck utan tidigare motsvarig
het. Bränsle sprutades in genom en luftström som 
hade att övervinna den höga temperaturen och 
det starka trycket inne i cylindern, och som därför 
måste ha ett tryck av cirka 70 bar. För att åstad
komma detta erfordrades starka pumpar, kom
pressorer och annan hjälputrustning. Den höga 
arbetstemperaturen fick cylindrar att spricka, ett 
problem som inte inskränkte sig till Diesels mo
tor. De första försöksmotorvagnarna med 
petroleummotor på Burlingtonbolagets linjer 
drabbades av sprickor i cylindertopparna på 
grund av dålig kylning. 17 Det uppträdde alltså två 
stora svagheter: bränsleinsprutningssystemet och 
överhettade cylindrar. Diesel och hans grupp ar
betade hårt för att lösa dessa problem, "uppförs
backen" för att tala med Hughes. Det första helt 
tillförlitliga insprutningssystemet kom inte förrän 
på 1920-talet. 

Den första kommersiella användningen av die
selmotor med elektrisk kraftöverföring skedde 
1903 när Naftaproduktionsbolaget Bröderna 
Nobels flodbåt Vandal utrustades med en sådan 
för trafik på Volga. 18 Den första dieselmotorn för 
ett lokomotiv byggdes av Diesel själv. Det var ett 

49 



Mellersta Södermanlands järnvägs dieselelektriska motorvagn som gick i reguljär trafik från 1913. 

2B2-lok med en fyrtaktsmotor som tillverkades 
efter hans egna specifikationer och delvis på hans 
bekostnad. Konstruktionsarbetet hade inletts 
1909, 19 och bidrag till finansieringen kom från 
Sulzerbolaget och från den preussisk-hessiska 
statsjärnvägen. Det mycket kostsamma loket 
hade en halvt strömlinjeformad korg som omslöt 
en 1000 hp direktverkande motor. För start an
vändes komprimerad luft som drev cylindrarna 
tills en hastighet av 8 km/h hade uppnåtts, varef
ter bränsle tillfördes cylindrarna för att starta 
kompressionständningscykeln. Men när den 
komprimerade luften expanderade kallnade den 
och kylde cylindrarna så att tändningen kunde 
utebli. Direktdriften visade sig otillförlitlig. Trots 
dessa problem fungerade loket bra sedan det väl 
startat och kunde komma upp i hastigheter om 
100 km/h.20 

Två iakttagare av dessa provturer var vänner till 
Diesel från USA, Henri Chatain och Herman 
Lemp (1862-1954) , båda anställda hos General 
Electric. Lemp var imponerad av loket,2 1 men 
menade att en lyckad maskin skulle behöva ett 
bättre startsystem, ett indirekt system som kanske 
använde sig av elektrisk kraftöverföring, samt en 
driftsäker metod för reglering och samordning av 
den mekaniska och den elektriska utrustningen. 
Dessa problem löstes av honom och Chatain. 
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Reglersystemet patenterades 1914. Prov
dieselmotorer från General Electric insattes i lok 
1918, och den information som utvanns genom 
dessa försök användes för att 1920 uppställa en 
specifikation som blev standard för alla kom
mande järnvägstillämpningar. 

Efter 1912 års prov återvände Lemp till USA 
med licensavtal från Junkers, utifrån vilket Gene
ral Electric tillverkade högvarvsdieslar för använd
ning i små kraftstationer. De stora elleverantör
erna klagade emellertid och menade att mini
stationer med sådan utrustning kunde bli ett hot, 
så General Electric avbröt produktionen. Junkers 
patent upptogs senare av Winton Engine Com
pany som blev berömt för sina högvarvsdieslar, av 
vilka många sattes in i motorvagnar tillverkade av 
Electro-Motive Company. 22 

Även i Europa fortsatte experimenten. Ett 
motorvagnssätt med Sulzerdiesel provkördes 
1914 på den preussiska statsjärnvägen. Den hade 
en 200 hp motor placerad i en framskjutande 
frontnos. Motorer för upphängning under kor
gen konstruerades inte förrän något senare. 23 

Motorvagnar av liknande typ som den preussiska 
konstruktionen levererades till Val de Travers
banan i Schweiz. Tidigare, 1913 ( vissa källor säger 
1912), hade svenskarna kombinerat dieselmotor 
och elektrisk kraftöverföring på en motorvagn. 



Vagnen med sin 75 hp motor användes på privat
banan Mellersta Södermanlands järnväg. 24 Mo
torn upptog så liren plats i korgen att det fanns 
utrymme for resenärer och resgods. Konstruktio
nen visade sig så lyckad att större motorvagnar 
byggdes. 25 Motorer och kraftöverföring kom att 
uppta allt större plats i dessa förbättrade fordon 
tills det 191 7 byggdes ett egentligt dieselelektriskt 
lokomotiv, fyraxligt och med en 120 hp Atlas
motor. Detta historiska fordon verkade tyst och 
stilla på Norrköping-Söderköping-Vikbolandets 
järnväg, en smalspårig privatbana.26 

Elektrisk kraftöverföring 
Den första registrerade järnvägsanvändningen av 
elektrisk transmission med annan kraftkälla är 
från 1893. Det var då som den franske ingenjören 
Heilmann tillverkade ett ångelektriskt forsökslok. 
Proven visade att potentialen var större än presta
tionerna.27 En av Heilmanns medhjälpare var den 
engelske ingenjören William Peter Durtnall, som 
kom fram till att en effektivare kraftkälla var 
nyckeln till framgång. Durtnall återvände till 
England och blev omkring 1910 konsult åt fir
man Hawthorn-Leslie i Newcasde. 1912 hade 
han på papperet projekterat en rad produkter 
med namnet Paragon. Det var lokomotiv med 
bensin- eller dieselmotor samt elektrisk kraftöver
föring och reglering. Ert projekt var ett 1000 hp 
"termoelektriskt" lok som lämnade 800 hp efter 
transmissionen for den då planerade trans
australiska järnvägen. 

Durtnall förmedlade några detaljer om sitt lok 
på en reknikersammankomst. 28 Det beställdes 
1914 for leverans följande år, men första världs
kriget stäckte planen. 29 Emellertid byggdes 1920 
ett forsökslok med bensinmotorer - enligt Webb 
tillbringade det sitt liv på Hawthorn-Leslies Forth 
Bank-verkstäder tills det skrotades 1935.30 

Durtnalls Paragonsystem konstruerades ur
sprungligen for användning på fartyg. Det basera
des på högvarviga kraftkällor (ångturbiner, ben
sin- eller dieselmotorer) som drev en växelströms
generator, vilken i sin tur drev lågvarvigare kort
slutna asynkronmotorer.31 1920-talets kommersi
ellt framgångsrika elektriska transmissioner ut
vecklades utifrån Herman Lemps arbete och 
fungerade efter olika principer. I Lemps system 
samordnades motor, generator och likströms-

motorer genom ett enkelt och fyndigt arran
gemang av strömkretsar och servomotorer. Lik
nande system utvecklades i Europa av Adolph 
Brunner hos Sulzer.32 

Mindre än tio år efter det att Heilmann inlett 
sina försök var bensinelektriska motorvagnar i 
bruk. North Eastern Railway hade 1903 en mo
torvagn, nr 3 711. Denna Petrol Electric Railcar 
var försedd med en Napiermotor som senare er
sattes med en starkare motor från Wolseley. Great 
Western Railway hade en bensinelektrisk motor
vagn i drift 1912. I Ungern och Holland använde 
mindre bibanor sådana fordon som ofta var mo
difierade spårvagnar. De var framgångsrika på 
kontinenten tack vare att den billiga oljan gjorde 
driftkostnaderna låga. Den holländska Oosrer
stoomtram-banan mellan Utrecht och Arnhem 
skaffade 1909 90 hp motorvagnar med utrust
ning från Westinghouse. Motorn och generatorn 
upptog vagnens mittdel medan återstoden använ
des for passagerare och resgods. De kördes 120-
160 kilometer om dagen med två personvagnar 
på släp. Liknande fordon i Ungern förvandlade 
en banas årliga förlust motsvarande 40 000 dollar 
till en vinst på 100 000.33 

De brittiska motorvagnarna var inte lika fram
gångsrika eftersom sidolinjerna utnyttjade överta
liga ånglok och kol var billigt. De flesta vagnarna 
såldes eller byggdes om efter några år och avskrevs 
som kostsamma experiment. På Irland påminde 
däremot situationen om kontinentens landsbygd. 
Järnvägsbolagen var självständiga och kunde där
för inte förlita sig på gammal materiel som 
droppade ner från huvudlinjerna. Kol var dyrt, så 
bensinmotorvagnar billiga i inköp och drift var en 
gudagåva. De irländska järnvägarna blev därför 
pionjärer i användningen av bensin- och diesellok 
på de brittiska öarna. 

I Nordamerika rådde åter andra förhållanden. 
Mellanvästern hade utvecklat ett omfattande 
"interurbant" system av lätta elbanor. De stora 
järnvägsbolagen satte in motorvagnar i sin 
landsbygdstrafik for att konkurrera. Två lyckade 
konstruktioner kom från McKeen Company och 
General Electric. McKeen, som varit ingenjör på 
Union Pacific, tillverkade 138 enheter mellan 
1901 och 1913, men hans vagnar led av att den 
mekaniska kraftöverföringen var svag.34 General 
Electric skaffade 1904 licens på att använda 
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Wolseleymotorer. Wolseley Tool & Motor Com
pany i Birmingham hade byggt några lok med 
bensinmotorer kring 1903-04, "men eftersom 
firman inte bedömde att det fanns tillräcklig ef
terfrågan på sådana lok dog snabbt deras intresse 
för detta område". 35 

I USA tillverkade och sålde General Electric 
drygt nittio motorvagnar mellan 1906 och 1914. 
År 1915 gjordes fyra bensinelektriska lok för 
Minneapolis, Saint Paul, Rochester & Dubuque 
Electric Traction Company, även känt som "Dan 
Patch Line" efter ägarens travhäst. I praktiken 
sammanfogades två enheter till ett 350 hp lok.36 

Baldwin-bolaget tillverkade 1910-1928 små 
bensinelektriska lok för industribruk även om fa 
detaljer är kända.37 USA:s första diesellok kan ha 
trafikerat Lehigh Valley Railroad 1907.38 Lemp 
övertalade General Electric att bygga fyra små die
sellok omkring 1914,39 och de följdes av ytterli
gare tre under första världskriget: ett som drog ett 
pansartåg för USA-stridskrafterna i Europa, ett 
industrilok och ett växellok för Jay St. 
Connecting Railroad med en 200 hp V8-motor 
som konstruerats av Lemp, Chatain och WE. 
VerPlanck. Inget av dem var kommersiellt 
lyckat.40 

I Ryssland inledde professor Lomonossoff och 
hans medhjälpare Anatol Lipjets 1914 konstruk
tionsarbete på ett dieselelektriskt lokomotiv för 
användning i Centralasien. Arbetet på lok för 
huvudbanorna avbröts genom första världskriget, 
men många små bensin- eller dieselmekaniska 
maskiner användes på smalspåriga bibanor. Ubå
tar är i princip vattentäta dieselelektriska tåg och 
deras användning växte under kriget, men ännu 
1927 sades att 

till [lokens] nackdelar som kan ha fördröjt deras 
användning kan nämnas den relativt höga initial
kostnaden per hästkraft. Och förutom själva mo
torn måste en betydande mängd hjälputrustning 
finnas. Den stora svårigheten är emellertid ... att 
motorn inte kan startas under belastning ... utan 
kräver insats av särskild kraftöverföring eller nå
got slags momentomvandlare.41 

Loken måste alltså bli snabbare och billigare med 
bättre transmission. Enklare utrustning för start 
och bränsleinsprutning skulle öka driftsäker-
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heten. Detta var de "uppförsbackar" som måste 
övervinnas. Detta krävde insatser av metallurger 
för tillverkning av lättare och starkare metaller, av 
kemister för att fa fram kyl- och smörjmedel samt 
av konstruktörer. 

De stora problemen hade redan blivit lösta. 
Som ovan nämnts hade Lemp konstruerat ett 
fungerande elektriskt kraftöverföringssystem, 
patenterat 1914 och förbättrat 1918. Brill och 
andra biltillverkare utnyttjade de senare patenten. 
År 1924 konstruerade och patentsökte Lemp ett 
helautomatiskt reglersystem. Föraren behövde 
bara starta motorn och sätta erforderlig fart varef
ter systemet fungerade av sig självt. 

Efter 1920 
Efter första världskriget fick USA en "bilkultur" 
med en täthet i bilinnehavet som i Europa inte 
uppnåddes förrän på 1950-talet. Järnvägar och 
spårvägar vacklade under konkurrenstrycket. För 
överlevnad erfordrades något rent, driftbilligt och 
"nytt". Spårvagns byggare som General Electric 
behövde nya marknader för sina elmotorer och 
drivutrustningar. Det dieselelektriska lokomoti
vet framstod som en lämplig lösning, och General 
Electric byggde några. 

Mer exakt var det Lemp som övertygade sin sty
relse om projektets bärkraft och sedan gjorde spe
cifikationer för ett nytt diesellok med förut okänd 
hastighet och kraft. Det skulle ha bränsle
insprutning utan luft och ett normalt varvtal om 
600 rpm för att åstadkomma det erforderliga för
hållandet mellan effekt och vikt. De flesta bolag 
vägrade att anta utmaningen utom Ingersoll
Rand, tillverkare av tryckluftsmaskiner för gruv
och byggändamål. Det önskade sig en bra motor 
för sina kompressorer - motorn var alltså inte ur
sprungligen specifikt konstruerad för järnvägs
bruk Företaget hade redan investerat i patent på 
Prices insprutningssystem utan luft. 

lngersoll-Rand gick med på att finansiera 
motorkonstruktionen medan General Electric 
koncentrerade sig på den elektriska delen. I fe
bruari 1924 var ett försökslok klart som började 
köra den 28. Det var delvis strömlinjeformat och 
påminde om Diesels lok från 1912. Proven fort
satte på sommaren 1924 då det 300 hp starka 
loket arbetade i New York, i Baltimore och på 
olika industribanor. Både Baltimore och New 



Ritning till ett av Lomonossoffi stora dieselelektriska lok. 

York hade kommunalt förbud mot ångdrift på 
grund av kolrökens nedsmutsning, och båda stä
derna blev därför oavsiktligt pionjärer för diesel
och elloksdrift i USA. 

lngersoll-Randmotorn hade sex cylindrar med 
252 mm slaglängd och 352 mm diameter samt 
ett arbetsvarvtal om 550 rpm. Starten skedde 
med tryckluft (I 4 bar) och insprutning av 
oblandat bränsle med hjälp av en pump.42 Kom
mersiell produktion av loken inleddes snabbt, 
först med fyra flatnosade exemplar som tillverka
des av triumviratet Alco, General Electric och 
Ingersoll-Rand. Det var en lyckad affär och 104 
lok såldes mellan 1924 och 1933 trots att de kos
tade 50 000 dollar stycket, en återspegling av två 
miljoner i konstruktionskostnader.43 

I Europa fortsatte den svenska utvecklingen, 
och världens första tillverkare av dieselelektriska 
lok var Diesel-Elektriska Vagn Aktiebolaget i Väs
terås.44 Deva tillverkade en rad motorvagnar och 
lok med [inledningsvis] 120 hp fyrtaktsmotor 
som såldes till privatbanor i Sverige och Dan
mark. Ett sådant lok exporterades 1923 till Tuni
sien. De hade elstart och insprutning av oblandat 
bränsle. En studiegrupp från Canadian National 
Railways imponerades,45 men fann loken alltför 
tunga och svårreglerade: de hade inte Lempstyr
ning utan en egen konstruktion. 46 Gruppen re
kommenderade användning av den skotska 
Beardmoremotorn i CN:s projekterade motor
vagnar och lok. I Danmark började från 1920-
talet A.S. Frichs (1924)47 och Burmeister &Wain 
tillverka dieselmotorer för användning i kraftsta-

tioner och fartyg; B&W byggde 1912 ett av värl
dens första dieseldrivna fartyg, ml s Selandia. 
Danskarna var pionjärer inom en stor del av 
dieselloksutvecklingen: världens första diesel
drivna internationella tåg använde danska lok ut
anför Bangkok för att köra expressen Bangkok
Singapore. 48 Av utrymmesskäl kan den fascine
rande skandinaviska konstruktionshistorien inte 
behandlas utförligare här. 

I Schweiz fortsatte Sulzerkoncernen sitt arbete. 
År 1920 inleddes försök med insprutningssystem 
för oblandat bränsle.49 Konstruktionen tillämpa
des först på en rad motorvagnar som levererades 
till Val de Traversbanan. Sulzer var också först ute 
med elstart, det vill säga att vända systemet och 
använda generatorn som motor med energi från 
fordonsburna batterier. Detta eliminerade proble
met med nedkylning av cylindrarna vid start med 
komprimerad luft. 

I Europa ersatte dieselektriska fordon bensin
elektriska på sidobanor men användes i ringa grad 
på huvudlinjerna. Den europeiska utvecklingen 
av diesellok kan ha bromsats av politiska skäl. På 
grund av ententens blockad i första världskriget 
gick centralmakterna ( och hjälplösa neutrala sta
ter) in för självförsörjning med alla basvaror. Där
för satsade de på elkraft, baserad på lokala till
gångar av vattenkraft eller brunkol, i stället for 
importerad olja eller stenkol. Diesellok användes 
bara för specifika ändamål som växling på de nu 
elektrifierade bansystemen. 

I USA användes dieslar först som växellok i 
storstäder och på industribangårdar. Fördelarna 
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vid industribruk hade konstaterats av Findlay 
trettio år tidigare: loken kunder startas först när så 
behövdes medan ånglok ständigt måste hållas un
der ånga. Bränsle- och arbetskostnaderna var 
också lägre. I en annons 1930 hävdade General 

Electric att driftkostnaderna 1928 för ångloks
växling var 7.70 dollar i timmen mot 5.085 för 
"petroleumelektriska'' lok.so På västra Nordameri
kas stora öknar utklassade dieseln lätt det vatten
törstiga ångloket.si Av liknande skäl levererades 
dieselmotorvagnar till Australien, Argentina, Spa
nien och andra ställen. Sådana lok och motor
vagnar gavs också teknisk support från General 
Electric, Alco och andra som tillhandahöll reserv
delar, utbildade personals2 och på 1930-talet gav 
finansiell hjälp genom "gäldslaveri", det vill säga 
hyrköp. De amerikanska loken omgavs alltså av 
ett "nätverk'' samtidigt som de faktiskt var bra 
maskiner. Denna insikt missades inte när General 
Motors inträdde på marknaden under l 930-ta
let.s3 

Historien om dieselloket och dess elektriska 
kraftöverföring handlar inte bara om hur en stor 
uppfinnare driver på utvecklingen genom sitt 
blotta snille. Inte heller är det fråga om att storbo
lag genomdriver sin vilja i en värld som är tillfreds 
med ångan. Det är i stället en komplex berättelse 
med trådar som flätas samman: politik, teknik, 
ekonomi, juridik och personligheter, framför allt 
Diesel själv och Lemp som tog fram den egentliga 
produkten. Det dieselelektriska loket föddes inte 
genom professor Lomonossoffs geni och ingick 
heller inte i någon djävulsk plan för att ge General 
Motors världsherravälde. Det var produkten av 
två decenniers försök och misslyckanden på två 

j ' 

Vikbolandsbanan köpte på 1920-talet ytterligare två 
Deva-vagnar. Här VB X3 med tåg på Norrköping Ö. 
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kontinenter, en historia som mer handlar om evo
lution än om revolution. 

Tack 
Jag vill tacka dr Michael Duffy och hans kolleger i 
Newcomen Societys informella arbetsgrupp om 
järnvägsdragkraft som inbjöd mig att författa 
detta bidrag. Det presenterades vid en samman
komst på National Railway Museum i York den 9 
september 1995. Ett tack också till dr Duffy och 
Richard Gibbon för organisering av samman
komsten, och till alla deltagare för deras värdefulla 
kommentarer och inlägg. Information tillhanda
hölls av bibliotekarie Keith Moore och hans 
skickliga personal på Institution of Mechanical 
Engineers, som försåg mig med referenser till WP. 
Durtnalls arbete. Slutligen vill jag tacka Lance 
Day, ordförande i Newcomen Societys redak
tionskommitte, och sällskapets föreståndare 
Colin Armstrong för deras uppmuntran och stöd 
under artikelskrivandet. 

Ett tack till alla som bidragit. Själv är jag dock 
ansvarig för eventuella faktafel och misstolk
nmgar. 
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]an-Erik Hedlöf 

Motorlok och lokon1otorer -

en kort historik 

BJ forsta lokomotor .från Breuer & Co med 0,96 m hjulbas och 20 hp motor vägde bara två ton, och for 
att fl tillräcklig dragkraft utan att slira hade den en skruvdomkraft som hakade i vagnens dragkrok 
underifrån. 

Under det första årtiondet av 1900-talet gjordes i 
Tyskland de första försöken att använda förbrän
ningsmotorn i järnvägsdrift, för att förenkla arbe
tet och fa ned kostnaderna for lättare vagnväxling. 
Att ha ett ånglok, med kanske två mans besätt
ning, påeldat för några enkla växlingsrörelser per 
dag var ineffektivt. Växling med handkraft och 
häst var en möjlighet, men detta krävde att till
gång fanns till både folk och fä. Tågloken i gods
tågen kunde visserligen också användas även för 
stationsväxling, men det gjorde att frakttiderna 
ökade liksom känsligheten för förseningar. 

År 1913 tog Breuer-Werke i Frankfurt am 
Main-Höchst ut patent på ett rangeringsfordon 
med förbränningsmotor. Denna tidiga lokomo-

ror var konstruerad som en motoriserad tralla 
som sköts in under en vagn, vilken hakades fast 
och lyftes med hjälp av en lyftanordning. Vagnens 
tyngd överflyttades då till lokomotorn, vilken 
kunde rangera ett mindre antal vagnar. Dessa mo
toriserade trallor och vagnar var vanliga i början, 
men på 1920-talet började kraftigare konstruk
tioner dyka upp då både motor- och kraft
överföringstekniken gått framåt. 

1913 fanns tankar inom SJ att bygga diesel
elektriska lok, men därav blev intet. Deva (Diesel
elektriska vagnaktiebolaget) byggde mellan 1916 
och 1925 ett antal motorvagnar (smal- och 
normalspåriga) som även användes som dragfor
don. 
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1920-talet 
Några av Sveriges första egentliga motorlok bygg
des av Deva 1923-24. Det var en vidareutveck
ling av deras motorvagnar, och två av dem levere
rades till smalspåriga Mellersta Östergötlands 
järnvägar. 

SJ köpte 1924 några primitiva lokomotorer 
från Breuer som ett första försök med motordrift. 
I Sverige hade AB Slipmateriel i Västervik (från 
början Lambert Bjurströms Mekaniska Verkstad) 
börjat tillverka lokomotorer, som till en del be
stod av traktorkomponenter för att förbilliga pro
duktionen. Några hade hunnit levererats till 
svenska industrier under 1925, när SJ intresserade 
sig for fordonet och 1926 levererades de två första 
Västervikslokomotorerna till SJ. SJ var nöjda med 
lokomotorn och ytterligare beställningar gjordes, 
totalt cirka 65 fordon. Den fick littera Z . 

Kalmar Verkstad AB (KVAB) och Nydqvist & 
Holm AB i Trollhättan (Nohab) försökte sig 1925 
på dieselhydrauliska lok, med mindre lyckat re
sultat. KVAB byggde ett lok på 300 hp for KJ (nr 
51) och Nohab ett lika kraftigt och med egenhän
digt konstruerad hydraulväxel for UVHJ (nr 1). 
Bägge loken återkom snart till respektive tillver
kare och Nohabloket byggdes 1934 om till försök 
med gasturbin enligt Götaverkens system. Bägge 
loken skrotades under 1940-talet. 

1930-talet 
Allt eftersom tiden gick ökade kraven på större 
och kraftigare lokomotorer. Även Kockums Me
kaniska Verkstad (KMV) blandade sig i leken då 
många privata järnvägar och industrier började fa 
upp ögonen for de ekonomiska fördelar som 
motorloken hade gentemot ångloken. Kraftkälla 
och kraftöverföring på de mindre loken bestod 
från början av en cirka 40 hp bensinmotor med 
manuell växellåda och kedjedrift, men även 
dieselelektriska lokomotorer ( tvåmotoriga) dök 
upp. De dieselelektriska loken var av kraftig och 
rejäl konstruktion, men tyvärr även for klumpiga 
for många klena banor. Alternativen var alltså en 
liten och svag lokomotor eller ett kraftigt och 
tungt dieselelektriskt lok; däremellan saknades al
ternativ. 

Under senare delen av 1930-talet kom dock 
lokomotorer med hydraulisk kraftöverföring och 
dieselmotor på 100-150 hp (SJ Zsh, senare Z3 
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respektive Z49). Den hydrauliska växeln gjorde 
att startdragkraften ökade, och i kombination 
med en starkare motor hade man den typ av drag
fordon man tidigare saknat. 

Kraftigare motorlok som kunde ersätta ånglo
ken som linjelok stod högt på önskelistan hos 
många svenska järnvägar. Ett exempel på ett så
dant levererades från KMV till Stockholm
Nynäs järnväg 1936. Loket (SNJ ÄF 10) var 
dieselelektriskt enligt danska Frichs system. 

Nohab byggde 1937 två dieselhydrauliska lok 
till MTJ respektive VGJ, vilka bägge senare över
togs av SJ som Äl nr 1 respektive Äl p nr 2. 

Nora-Bergslags järnväg köpte 1937-38 tre 
dieselmekaniska lok från Deutsche Werke i Kiel 
(DWK), NBJ 2--4. Ytterligare två lok (något star
kare) köptes 1943 (NBJ 5-6). 

1940-talet 
Under 1940-talet förstatligades många privata 
svenska banor, vilket medförde att SJ fick en riklig 
flora lokomotortyper. Dock var de flesta av lik
nande konstruktion. En något kraftigare lokomo
tor (SJ littera Z4/Z5, senare Z49) med 160 hp 
motor och utväxlad for lite högre hastighet, leve
rerades av KMV och KVAB till SJ och TGOJ un
der och strax efter andra världskriget. 

Nohab tillverkade 1949 ett tvåmotorigt prov
lok med hydraulisk överföring (senare SJ littera 
Ä2/V2 31), vilket var tänkt att följas av ytterligare 
några varianter (vilket blev aldrig av). SJ sneglade 
utomlands och från Storbritannien köpte man 
samma år sina två första dieselelektriska lok, lit
tera Vl. 

Studieresor gjordes under 1940-talet också till 
USA for att försöka ta del av erfarenheterna från 
dieselelektriska lok. 

1950-talet 
Några enskilda järnvägar vände sig i början av 
1950-talet till Tyskland for lokinköp. Till exempel 
NBJ som 1951-52 kompletterade sin lokpark 
med ytterligare elva lok från DWK. 

TGOJ köpte sju större lok littera V, fem medel
stora lok littera Vl (senare Z5) och fyra mindre 
littera Zl från Deutz i Köln, for att ersätta ånglo
ken i växling. 

För tyngre växling köpte SJ 1952-54 femtio 
lok littera V3 från Maschinenfabrik Esslingen i 



Dieselhydrauliskt lok 
for smalspåriga 
Västergötland
Göteborgs järnvägar, 
byggt 1940 av Nohab, 
med motorstyrka 500 
hp och tjänstevikt 
33, 6 ton. Loket skulle 
vid forstatligandet ha 
blivit SJ 2 litt. Alp, 
men slopades direkt 
1949. 

Tyskland. Loket hade en 450 hp Deutz-motor 
(lika som i TGO J littera V) och hydraulisk trans
mission som via blindhjul och koppelstänger 
skötte framdrivningen. 

General Motors (GM) tillverkade 1953 ett 
dieselelektriskt lok med tvåaxliga boggier av 
"amerikansk" modell för att användas som 
demonstrationslok i Europa (i första hand hos SJ, 
DSB och NSB, men även på kontinenten och i 
Turkiet) . Loket, typ G 12 nr 7707, inköptes av SJ 
1956 som T5 105, samtidigt som de första T-4 
loken med treaxliga boggier levererades, och blev 
senare T42 205. Nohab fastnade för iden och in
gick avtal med GM att licenstillverka lok av deras 
grundkonstruktion i Sverige. Ett tvåhyttslok, 
med det amerikanska F3/F7-loket från 1940-talet 
som förebild, såldes till danska DSB (littera MY, 
MX), norska NSB (Di3a och Di3b) och ungerska 
MAV (M61) i totalt cirka 160 exemplar mellan 
1954 och 1969. Några av loken gick en period 
som demonstrationslok för Nohab, med turneer i 
bland annat Skandinavien och Östeuropa. Resul
tatet f°ar anses vara lyckat då loken gått i drift ända 
in på 2000-talet. 

SJ beställde fem exemplar av en liknande lok
typ, dock med enkelhytt, som prototyp för fram
tida beställningar av diesellok. Dessa lok fick lit
tera T4 (senare T41) och levererades 1956. 
Motoreffekten var 1425 hp och största tillåtna 
hastigheten 100 km/h. T 41 och T 42 användes 
fram till början av 1980-talet. 

Försökslok 
Stockholm-Nynäs järnväg köpte 1954 från 
Motala Verkstad ett lok (SNJ 13) med mekanisk-

pneumatisk överföring. Dieselmotorn drev en 
differential som i sin tur delvis drev en kompres
sor som levererade luft, dels till motorn och dels 
till en brännkammare (denna och lokets ström
linjeform var några av orsakerna till lokets smek
namn, "Månraketen"). Gaserna från bränn
kammaren, motorns avgaser och luft från kom
pressorn drev sedan en turbin som via differentia
len drev drivhjulen. Lokets verkningsgrad var 
hög, beräknad till cirka 32 procent (diesel
hydrauliska och dieselelektriska lok hade 24-28 
procents verkningsgrad och ånglok cirka 8 pro
cent). Dess avancerade konstruktion gjorde att 
det var långt ifrån problemfritt och det fick inga 
efterföljare. 1957 förstatligades SNJ och loket fick 
SJ littera T7 (senare Tl2) nr 207. 

Motala Verkstad och Götaverken samarbetade 
om ett lokexperiment som 1955 resulterade i SJ 
Tl 30. Loket var ett så kallat drivgaslok. I lokets 
femcylindriga dieselmotor inbyggdes kom
pressorcylindrar som producerade spolluft, vilken 
blandades med avgaserna och leddes till en gas
turbin. Från denna leddes kraften via friktions
koppling, blindhjul och koppelstänger till hjulen. 
Motoreffekten var 1300 hp och största tillåtna 
hastighet 80 km/h. 

Ytterligare ett experimentlok med gasturbin le
vererades 1959 av MV (SJ T6 nr 207). Inga efter
följare byggdes, kanske på grund av Nohabs 
lyckade GM-koncept. T6 återkom till MV och 
skrotades i slutet av 1960-talet. 

Tysk och svensk lokbyggarkonst 
För godståg och växling köpte SJ 1956-58 från 
Maschinenbau Kiel AG (MaK) totalt 55 lok lit-

59 



Tre TGO]-dieslar i Eskilstuna den 8 maj 1992: Vl0 701, Z4 JO och Vl0 702. Foto foifattaren. 

tera T2 (senare T21) med hydraulisk överföring 
och koppelstänger. Motorn var en MaK-diesel på 
800 hp. Tio av dessa T2-lok, varav fem med 
svensk hydraulväxel (SJ littera T3/T22), 
licenstillverkades av ASJF i Falun 1956-59. Två 
lok av samma typ levererades 1958 av MaK till 
NBJ (T21-T22). 

Till SJ levererades 1954 också 25 smalspåriga 
(891 mm) koppelstångslok littera Tp för att er
sätta ångloken. Tjugo Tp byggdes av MaK och 
fem av VM. 

ASJF producerade under hela 1950-talet ett an
tal egna typer som i första hand såldes till indu
strier. Några kraftigare tvåmotoriga diesel
elektriska lok levererades bland annat till 
Domnarvets järnverk och Korsnäs-Marma
verken. En smalspårig liknande variant byggdes 
1959 åt Stockholm-Roslagens järnvägar (de så 
kallade Dalahästarna, SRJ nr 5 & 6). 

På lokomotorsidan övergick i princip all till
verkning till att omfatta dieselhydrauliska fordon. 

SJ fortsatte under 1950-talet sina lokomotor
inköp från KMV genom att beställa 48 Z4 (se
nare Z43) med 160 hp Scaniamotor och hydrau
lisk överföring. De levererades 1951-53 och följ
des av ytterligare tio (med något modernare utse
ende) 1954. Sista beställningen av Z43 leverera
des 1958-61 av KVAB (65 lokomotorer som såg 
ännu "modernare" ut) . 

3 5 koppelstångslokomotorer levererades från 
Deutz till SJ 1953-57. De fick littera Z6 (senare 
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Z64) och samma typ levererades också till TGOJ 
(Vl), Malmö-Limhamns järnväg och några in
dustrier. Deutz levererade också 1953 en svagare 
modell (utan koppelstänger) till SJ (littera Z42 
senare Z3), samt en ännu mindre lokomotor med 
koppelstänger till TGO J (Z 1) och till industrier. 

Tre elektriska lokomotorer levererades till SJ 
(littera Za) från VM/ASJF 1953-54. 

Ett antal kraftiga lokomotorer (300 hp) köptes 
1956-58 från KMV/Krupp (tio littera Z61), 
Hägglund & Söner (tio Z62) och Nohab (tolv 
littera Z63), för utvärdering inför kommande be
ställning av en ny standardlokomotor. 

1960-talet 
Då man inom SJ hade för avsikt att ytterligare 
minska på ångloksdriften, beställdes under 1960-
talet ett stort antal större diesellok och loko
motorer. År 1961 började leveransen av T43 en
ligt Nohabs GM-koncept, och två år senare var 
totalt femtio lok i trafik. Boggiloket T 43, som var 
en vidareutveckling av T 4/T 41, hade en 
tolvcylindrig GM-motor på 1445 hp och diesel
elektrisk kraftöverföring. T 43 byggdes dock med 
fler svenska komponenter än föregångarna. 
Också till DSB fortsatte Nohabs export av lok 
(li ttera MX). 

NB J köpte 1963 från MaK ytterligare två lok 
lika NBJ T21/T22, som fick heta T23 och T24. 
MaK tillverkade 1965 också NBJ T25 och T26 
som var ett större fyraxligt lok på 1300 hp. På 



1960-talet utrustades NEJ-loken för multipel
körning och användes normalt hopkopplade två
tre stycken. 

Mellan 1965 och 1966 lät SJ bygga om femton 
smalspåriga lok littera T p till normalspåriga T23 
med nya ramverk från VM. Smalspårstrafiken 
hade minskat avsevärt under sent 1950-tal och ti
digt 1960-tal till förmån för landsvägstrafik, och 
loken var därför övertaliga. Avsikten var att även 
ombygga resterande tio Tp-lok men det blev inte 
av. 

Till DSB levererade Nohab 1967-1978 totalt 
61 starka dieselelektriska lok, littera MZ, med 16-
och senare 20-cylindriga GM-motorer på 3300-
3900 hp. 

1968 började Nohab leverera ytterligare en vi
dareutveckling av T43, SJ littera T44, med en 
starkare motor på 1650 hp. Vid konstruktionen 
av T44 hade man återgått till fler av GM:s 
standardkomponenter. Fram till 1987 köpte SJ 
123 T44-lok. En variant av T44 med samma 
motor men annan korg och ramverk, littera Tb, 
kom 1969 från Nohab (tio lok). Loken var bland 
annat avsedda för snöröjning och hade hytt en
dast i ena änden. Därför fanns en lyftplatta under 
loket för att kunna vända det även utan vänd
skiva. En liknande, men förminskad modell av 
snöröjningslok, littera Te (tjugo lok), började 
också levereras 196 9. T c har hydraulisk kraftöver
föring och en motor på 610 hp. 

ASJF tillverkade 1960 några tvåmotoriga (2 x 
400 hp) dieselelektriska boggilok till TGOJ (lit
tera Vol), Domnarvets och Oxelösunds järnverk. 
TGOJ-loket provades även av NBJ, men utan re
sulterande beställningar. Ett lok av samma typ 
provades även av SJ och avsågs erhålla littera V 4. 
Inte heller i detta fall köptes loket. 

Oskarshamns Varv levererade under början av 
1960-talet några lok (både dieselelektriska, -hyd
rauliska och -mekaniska) till industrier. Omkring 
1964 överlät man dock sin loktillverkning till 
KVAB. 

År 1960 beställde SJ femtio lokomotorer littera 
Z65 från KVAB efter utvärdering av egenska
perna hos Z61-Z64. Z65 hade liknande data 
som Z6 I -63 men en kraftigare motor på 360 hp 
(SJ:s tidigare definition på lokomotor var under 
300 hk). Ytterligare 52 Z65 levererades till SJ 
samt en vardera till Åmmeberg-Zinkgruvan, 

Smedjebackens valsverk, Gruvöns bruk och 
Kumla-Yxhults järnväg. 

1970-talet 
Asea gjorde 1971 ett försök att slå sig in på 
dieselloksmarknaden. Man konstruerade tillsam
mans med SJ ett dieselelektriskt lok med motor 
från Hedemora Verkstäder ( cirka 2000 hp) och 
elutrustning samt viss annan utrustning baserad 
på Rc-loket (bland annat var boggierna av lik
nande typ). Loken fick littera T 45 och fem prov
lok byggdes. Mellan 1971 och 1976 var loken 
uthyrda till SJ, men såldes sedan vidare till några 
industrier. Problem med främst motorn på T 45 
var stora och några fler lok tillverkades inte. 

Nohab levererade 1973 fyra lok littera T46 till 
LKAB. Lokens maskineri är lika T44, men T46 
har treaxliga boggier, är tre meter längre och har 
dubbelt så stor tjänstevikt, 150 ton. T 46 används 
för rangering av malmtåg. 

Nohab fortsatte även sina leveranser till DSB av 
diesellok littera MZ. 

I början av 1970-talet började en del av SJ :s 
äldre växellok bli slitna, samtidigt som växlings
arbetet blev tyngre och högre krav började ställas 
på personalmiljön. KVAB tog tillsammans med 
Henschel (som hade tagit över loktillverkningen 
från Deutz) fram ett förslag på en lokomotor och 
ett lite kraftigare dieselhydrauliskt lok, baserade 
på samma grundkonstruktion och motor. Resul
tatet blev littera Z66 (trettio lok) respektive V4 
(tio). På avstånd ser fordonen lika ut, men kom
mer man närmare ser man att V 4 är treaxlig till 
skillnad från Z66 som har två axlar. 

Från Henschel köpte SJ 1975-78 fyrtio lok lit
tera V5, bland annat för att kunna minska an
vändningen av V3. TGOJ köpte också diesel
hydrauliska lok från Henschel 1972-74, fyra lit
tera VI O ( treaxlig, 660 hp), två VI I (fyraxlig, 
1200 hp) samt en lokomotor Z6. 

I slutet av 1970-talet konserverades ett antal 
avställda T23 och V3-lok och uppställdes som 
beredskapsreserv istället för ånglok. 

En stor del av de äldre och udda typerna av SJ:s 
lokomotorer försvann under 1960- och 1970-ta
len. Moderniseringar av äldre lokomotorer bör
jade också genomföras. Några av de kvarvarande 
av SJ :s äldsta littera Z och Z3 försågs med ny 
motor och hydraulisk överföring. Z61, Z62 och 
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Z63-lok började 1978 ombyggas till en gemen
sam typ, Z67, med ny starkare motor och 
hydraulutrustning. 

Ett moderniseringsprogram för Z64 och Z65 
med motorbyte etc. togs också fram. 

Bland industriloken började finska Valmet bli 
representerat med fordon vid några svenska indu
strier. 

1980-talet 
Under början av 1980-talet lades många mil glest 
trafikerad järnväg ned, och både person- och 
godstransporter flyttades över på landsväg. SJ 
koncentrerade godstrafiken till större stationer, 
vilket tillsammans med personalrationaliseringar 
medförde att behovet av motorlok för växling och 
linjetjänst minskade. Loktyper som T2 l, T 43, 
Z43, Z64 började ställas av som reserv och för 
beredskapsändamål (T2 l, T 41, T 43). De sista le
veranserna av T44 kom till SJ. Leverantör var 
dock KVAB som övertagit loktillverkningen från 
Nohab. Den enda riktigt nya konstruktionen 
som dök upp var ett lok från AB Gävle Vagn
verkstad (AGV) och såldes till industrin i några 
exemplar samt till SJ som littera Z68 (sju exem
plar). 

1988 delades SJ upp i SJ och Banverket (BV). 
Till BV överfördes ett stort antal motorlok av ty
perna Tb, Te, Z43, Z49, Z64, Z65, Z67 och Za. 
Senare tillkom också ett antal av SJ avställda T43. 

Kvar hos SJ av dessa typer blev de lok som man 
ansåg sig behöva för växling och vid verkstäder. 

1990-talet 
Ett viktigt steg för järnvägstrafiken under 1990-
talet var att utomstående entreprenörer tilläts 
köra för SJ olönsam trafik på entreprenad. Flera 
små järnvägsföretag bildades, och plötsligt fanns 
det underlag för en "begagnatmarknad" för 
järnvägsfordon. Många lok av typerna T2 l, T 43, 
Z43, Z64, Z65 och Z67 såldes av SJ och BV till 
dessa entreprenörer. TGOJ köpte bland annat 
tolvT43 och tolv Z65 av SJ. 

Att fa tag i kraftigare motorlok var ett problem, 
men sedan DSB börjat utrangera lok av typerna 
MX och MY (byggda av Nohab) har cirka 25 lok 
sålts över Öresund till dessa "Shortlinebolag". 
Under 1997 tilläts bolagen även att bedriva trafik 
i helt egen regi. 

Banverket köpte 1995 två nya linjelok av Sie
mens/MaK typ G 1205 och ytterligare sex beställ
des senare. Ett stort antal T 44 utrustades med ra
diostyrning, och femtio lokomotorer littera Z65 
ombyggdes till Z70 (radiostyrda). 

2000-talet 
År 2000 köpte TGOJ två GM-lok av typen 
JT 42CWR. Svensk littera blev T66. Loken är 
dieselelektriska, sexaxliga och har en tolvcylindrig 
motor på 3200 hp. Efter modifiering till svensk 

SJ Tb 293 i Borlänge den 15 augusti 1983. Vintertid när Loket skulle användas for snöröjning monterades 
plogar. Tb-Loken övertogs av Banverket och nr 293 blev BV D LL Tb 3109. Foto forfattaren. 
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Flera av de nya svenska tågoperatörerna har skaffat begagnade danska diesellok som blivit övertaliga efter 
elektrifiering och massanskaffning av I C3-motorvagnståg. Här IBAB TMX 1016 i Insjön den 9 oktober 
1998. Foto forfattaren. 

standard har T66 även provats av bland annat 
Banverket och NSB. 

Ett program for konvertering av äldre diesellok 
till modernare utförande har tagits fram av företa
get RPE (Repower and Engineering). EttT43-lok 
har år 2000 byggts om med bland annat ny 
miljövänligare och tystare dieselmotor (från 
Cummins), nytt elsystem etc. Loket klarar UIC:s 
föreslagna miljökrav. 

Under 2001 delades affärsverket SJ upp i ett 
antal företag som ett steg i bolagiseringen av 
"gamla SJ". SJ Resor blev SJ AB och före detta SJ 
Gods blev Green Cargo, som bland annat övertog 
samtliga diesellok for linjetjänst. Många av de 
mindre loken fördelades mellan olika bolag, ex
empelvis TrainMaint (fordonsunderhåll) och 
TraffiCare (terminaltjänst). 

NSB köper femton övertaliga Z66-loko
motorer från SJ for att ersätta äldre fordon. De far 
littera Skd 226. 

SJ littereringssystem 
"I Sverige uppdelas motorloken begreppstekniskt 
i motorlok och lokomotorer. Denna uppdelning 
har tillkommit av praktiska skäl for att åtskilja for
donen med hänsyn till bemanning, teknisk ut
rustning m m. Motorloket har en motoreffekt om 
minst 300 hk, lokomotorn mindre än 300 hk." 

Så inleds kapitlet om motorlok och loko
motorer i SJ hundraårsbok från 1956. Motor
loken fick från början littera Ä (följt av ett num
mer, till exempel Äl), men från omkring 1950 
gavs motorlok avsedda for växling samlings
litteran V ( + siffra) och lok avsedda for linjetjänst 
littera T (följt av en siffra). Under 1960-talet hade 
bland T-loken dykt upp så många typer (Tl-T8) 
att man 1964 införde en andra siffra i litteran for 
att särskilja olika konstruktioner. 

Tl.., t.ex. Tl 1, Tl2 
Linjelok med pneumatisk (eller gasturbin) 
kraftöverföring (f d. Tl, T7) 

T2 .. , t.ex. T21-T23 
Linjelok med hydraulisk kraftöverföring, 
axelföljd D (fd. T2, T3) 

T3 .. , t.ex. T31 
Linjelok med hydraulisk kraftöverföring, 
annan axelföljd (f d. T8) 

T4 .. , t.ex. T41-T44 

Dieselelektriska linjelok typ General 
Motors, (fd. T4, T5) 

T5 .. , t.ex. T5 l 
Dieselelektriska linjelok annan typ 

För V-loken behölls dock endast en siffra. I slutet 
av 1960-talet dök Tb och T c-lok upp och fick sin 
littera på grund av den avsedda användningen 
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som snöplogslok och eventuell numrering som 
tjänstefordon. T 45 (som visserligen endast 
inhyrdes av SJ) fick littera i T 4-serien, men borde 
rimligtvis ha littererats T5 då det hade Asea
elutrustning. 

När järnvägstrafiken avreglerades under 1990-
talet dök några begagnade danska diesellok av 
DSB:s typer MY och MX upp i Sverige. Hur 
skulle man litterera dessa? Det löstes genom att 
lägga till huvudlitteran "T" framför den gamla 
litteran, det vill säga TMX och TMY. Samma för
farande användes även när TGO J år 2000 köpte 
två GM-lok av liknande typ som brittiska Class 
66. De fick littera T66. 

Från början betraktades lokomotorerna av SJ 
mer som ett arbetsredskap än som ett fordon. Då 
större lokomotorer började levereras på 1930-ta
let, registrerades dock även lokomotorerna in som 
trafikfordon och erhöll littera efter kraftöverfö
ring och spårvidd enligt följande: 

Z max. 75 hp, mekanisk kraftöverföring, 
spårvidd 891 mm 

Zm max. 75 hp, mekanisk kraftöverföring, 
normalspår 

Zs 76-199 hp, mekanisk kraftöverföring, 
normalspår 

Zsc 76-199 hp, elektrisk kraftöverföring 
Zsh 7 6-199 hp, hydraulisk kraftöverföring 
Zss 200-299 hp, normalspår 

Då antalet lokomotortyper växte for SJ efter 
nybeställningar och förstatligandet av privata 
järnvägar, infördes 1942 ett nytt system: 

Z max. 75 hp 
Z2 76-119 hp 
Z3 120-149 hp 
Z4 159-199 hp 
Z5 150-199 hp ("beredskapslokomotor" 

utväxlad for högre hastighet, från början 
av 1950-talet Z4) 

Z6 200-299 hp 
Zr max. 75 hp, spårvidd 1067 mm (1944 

ändrad till Zt) 
Zp max. 75 hp, spårvidd 891 mm 
Z2p 76-119 hp, spårvidd 891 mm 
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I mitten av 1950-talet började antalet typer inom 
littera Z4 och Z6 bli så många att en andra siffra 
lades till litteran. Exempelvis fick de äldre 
lokomotorerna siffran 9 tillagd, det vill säga Z49 
respektive Z69. Fler tillkommande lokomotorer i 
dessa serier har fatt vakanta nummer (Z43, Z6 l
Z68 etc.) . 

Under början av 1980-talet ommärktes ett stort 
antal mindre och äldre lokomotorer till tjänste
fordon och fick ny identitet inom tjänstefordons
parken. 

SJ littereringssystem har i grova drag även an
vänts hos vissa privata järnvägar och industrier, till 
exempel vid TGOJ. Banverket använder littera 
DLL (DieselLinjeLok) for de större motorloken 
och DAL (DieselArbetsLok) for lokomotorerna. 

Källor 
Bjurström-lokomotorer, 1989 
Lars Olov Karlsson & Sven Malmberg, Nora 
Bergslags järnväg 125 år, 1981 
Kenneth Landgren, Göte Johansson & Bengt 
Hammar, Nynäsbanan, 1988 
Kenneth Landgren, Saltsjöbanan, 1993 
Malte Ljunggren, SJ diesellok litt Z66, 1973 
Lennart Nilsson & Ulf Diehl, Lok och vagnar, 1-
2, 1996 och 1998 
Lennart Nilsson & Ulf Diehl, Svenska lok och 
motorvagnar, diverse årgångar 
Nils Norrman, Motoifordon i järnvägsdrift, 1944 
"SJF 420 Lok", diverse årgångar 
Sveriges järnvägar 100 år, 1956 
TAG, diverse årgångar 
Anghwisslan, diverse årgångar 
Diverse foreningstidskrifter 
Internet, diverse sajter 



] ohan Karlsson 

Minnesanteckningar angående 
gjorda uppfinningar och förbättringar 
I början av året blev jag uppringd av Bertil Karls
son i Örebro. Han berättade att han hade ett ma
terial efter sin far som kanske kunde vara av in
tresse för eftervärlden. Det handlade om lok
föraren och förrådsförmannen vid SJ, Johan 
Karlssons, anteckningsbok. Det låter kanske inte 
så märkvärdigt men denna lilla bok som samman
ställdes 1946, med formatet 19 x 12 cm, om ett 
80-tal sidor är sprängfylld med beskrivningar och 
skisser av mekaniska uppfinningar och förbätt
ringar av verktyg, maskiner och instrument som 
kom att användas vid SJ :s verkstad i Vännäs, men 
även på flera andra ställen, under många år. Allt
sammans kryddat med den självlärde uppfinna
rens synpunkter på sådant som inte fallit honom i 
smaken. Anteckningarna beskriver inte bara 
uppfinningsrikedomen utan den ger också en 
bild av en speciell och begåvad människa, och 
hans över ett halvt sekel gamla lösningar kan kan
ske ändå ge en och annan aha-upplevelse utöver 
det stora underhållningsvärdet. För oss som arbe
tar med gammal teknik är det också en tanke
väckande insikt i de problem man kunde ställas 
inför. Allt handlar heller inte bara om att upp
finna nytt utan också att tillämpa det som är känt 
på nya sätt. Därför finns också något så enkelt 
som Karlssons klister (inte Johans uppfinning) 
med bland beskrivningarna. Man kan undra hur 
Karlsson skulle ha belönats med dagens förslags
system. Sedan anteckningsboken lämnats in till 
Järnvägsstyrelsen för dess kännedom erhöll han i 
alla fall 500 kronor från SJ. Texten från anteck
ningsboken är återgiven i närmast oredigerat 
skick för att behålla dess anda och spegla den tid 
den är skriven i. Sonen, Bertil, har bidragit med 
en kort beskrivning av fadern som inledning, en 
introduktion till mannen med de många ideerna. 

RobertSjöö 

Johan Karlsson hann arbeta som lokforare i knappt 
fyra år innan forlusten av synen på ett öga tvingade 
honom till så kallad övergångsstat med placering på 
driftverkstaden i Vännäs. Foto genom Bertil 
Karlsson. 

Bertil Karlsson om sin far 
Pappa föddes i Gällö 1887. Redan 1904 byggde 
han en ångmaskin med fram- och backreglage. 
Ett fint arbete som jag har kvar och är mycket 
rädd om. Min far var envis och hade intressen och 
kunskap i en otrolig massa saker, fotografering 
( det var glas plåtar på den tiden), kontakt
kopiering, mekanik, klockor och teckning. Han 
hade inställningen att kunde han tillverka något 
själv i stället för att köpa prylen i affär så blev det 
så. Jag fick leksaker som en pistol att skjuta 
gummisnoddar med, en ångmaskin med säker
hetsventil, visselpipa och manometer, ett 
uppdragbart leksakslok med automatstopp och 
hastighetsreglering eller ett modellflygplan med 
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växel så att jag kunde ha dubbla gummisnoddar. 
Han försåg också familjen med praktiska ting, 
han halvsulade skor åt mig, byggde sitt eget mat
skrin som endast kunde öppnas när handtaget 
stod i ett visst läge samt tillverkade och byggde 
om lampor och klockor. En väckarklocka byggde 
han om så att den växlade siffror efter klockan 12 
till 13, 14 etc. Ibland kunde det gå väl långt som 
då han satte in en stifttand på sig själv. Den var 
visst gjord av ett tandborstskaft. Han plomberade 
också en tand på min mor. En tandläkare undrade 
sedermera vem som gjort detta. "Min man, lok
föraren", blev svaret. Det var väl inte så snyggt 
gjort. En gång skadade pappa armen på verksta
den. Han blev hemskickad för läkarbesök men 
husvärden fann honom hemma medan han satt 
och sydde ihop såret. Han försökte sig också på 
kemi, bland annat under ransoneringstiden då 
han visade hur man kan göra härsket smör ätbart! 

Han antogs som eldare vid SJ 1914. Redan 
1923 tog han körkort för automobil i Östersund. 
1930 blev han lokförare men några år senare för
lorade han synen på ena ögat och placerades på så 
kallad övergångsstat på driftverkstaden i Vännäs 
med ansvar för skötseln av verktygsförrådet. Där 
gjorde han ett påfyllnadsmunstycke med auto
matstopp vid rätt vätskemängd för destillerat vat
ten till de batteridrivna växelloken. Konstruktio
nen blev patentsökt men han fick svar från 
Patentverket att något liknande fanns i Amerika. 
Tyvärr så skulle han varit tidigare ute med den 
konstruktionen som då kunde gett mycket i åter
bäring. Av SJ som använde många av pappas ideer 
fick han en gratifikation på 500 kronor. Det var 
visserligen värt en hel del i mitten på 1940-talet. 
Distriktschefen i Luleå framhöll att hans ideer 
kunde betecknas som geniala. Bland annat kon-
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Att unge Johans håg 
stod till de tekniskt 
intressanta ångloko
motiven .framgår av 
denna detaljerade 
.frihandsteckning som 
han gjorde redan 
1908. 

struerade han och tillverkade en vakuummeter 
för ånglokens rökskåp, ett hjulringsmått på vilket 
man kan avläsa såväl fläns- och hjulrings
förslitning som flänshöjd, en oljespruta för lok, 
skruvtving för borttagande av Flodin-ventiler och 
mycket annat. Nyligen fick jag besök av en kvar
tett från SJ verkstad i Hallsberg som såg mitt ur
klipp av pappas mätinstrument av hjulslitage och 
utbrast: "Det använder vi än idag, jaså det var din 
pappas konstruktion!" 

Min far avled i Vännäs den 11 september 1947. 

Johan Karlssons minnesanteckningar 
Alla uppfinnare äro missnöjda! Men alla miss
nöjda äro icke uppfinnare. De flesta missnöjda 
tycker nog att allt inte är bra som det är, och klan
drar det samt hittar alla möjliga fel, men de veta 
sällan hur det skall vara för att vara bättre. En del 
kan nog också se hur en sak borde vara för att vara 
bättre, mera praktisk, bekväm, tillförlitlig eller ar
betsbesparande, men tänker som så, att det rar väl 
vara ty det är ingen som tackar mig för det. 
Många uppfinnare har nog fatt erfara det. Den 
enda glädje de haft har varit skaparglädjen. Att 
med näbbar och klor försvara sitt patent har väl 
hört till det mest tråkiga. Att de ändock gjort en 
uppfinning eller förbättring var nog missnöjet 
med att det inte fanns en sådan sak, eller var för 
obekväm vid användandet. Den komplicerade 
kommer först, förenklingar sedan. Då jag nu gjort 
en del "mojänger" vilket underlättat arbetet är det 
inte jag som vunnit något härpå, ty blev arbetet 
fortare utfört så blev det endast att man hann göra 
mera. Det är alla gånger arbetsgivaren som tar 
hem "potten''. Den tid som åtgår för att något 
nytt skall taga gestalt är det nog inte många som 
tänker på. Att det kan taga även nätter i anspråk 



Johan Karlsson antogs som eldare vid SJ i Öster
sund 1914. Foto genom Bertil Karlsson. 

kan inte betvivlas. Som ett exempel härpå kan ta
gas "den sömnlösa brädan". Denna bräda, som 
har ett hål for ett kaminrör, och insättes i 
dörröppningar i G-vagnar, när dessa användas for 
trupptransport, fick detta smeknamn då Maskin
ingenjör Nelsson i Östersund sade sig haft många 
sömnlösa nätter for dennas konstruktion. 

Då jag midsommarafton 1934 genom olycks
fall utom tjänsten skadade mitt högra öga, så att 
linsen kom bort, blev det med ens slut på min 
lokförarebana, varför jag i januari 1935 blev pla
cerad vid driftverkstaden i Vännäs. Lyckligtvis var 
jag redan lokförare och fick behålla en förares lön. 
Men att mista 100 kronor i rese- och milpengar 
varje månad i 12 års tid och dessutom ett öga är 
ändock en stor saknad. Att synen på det friska 
ögat gick ner till 0,6 har helt naturligt genom ål
dern gått ner ännu mera, hur mycket har jag ej 
tagit reda på. Att den ej blir bättre genom arbete 
med finmekanik märker jag nog. Men sådant har 
heller ingen fordrat av mig, utan det är endast ett 
okuvligt intresse hos mig, att fa se om en ide man 
fatt kan förverkligas och om det fungerar är det 
skaparglädje. Då jag nu närmar mig pensions
åldern, kan jag med ro se tillbaka på att även jag 
varit en, om inte viktig, så åtminstone en, kugge i 

SJ stora maskineri. Första året jag var här (i Vän
näs) fick jag inflammation i ögat och efter 
tillfrisknandet fick jag det utlåtandet av doktorn, 
att nu går det att fa pension. Då jag inte kändes 
behöva det sade han att det var väl inte i järnvä
gens intresse att lokförare skulle gå och skrapa 
gummislipers. Så dålig har jag nog ändå inte varit. 
Jag har inte behövt besvära någon läkare de sista 
11 åren. 

De saker jag ur minnet roat mig att beskriva har 
jag, utan anmodan och utan tanke på extra veder
lag, tillverkat endast for att jag ansett de skulle 
fylla ett länge känt behov. En del saker var kanske 
aktuella just då de gjordes, en del ser kanske också 
enkla ut då man ser dem färdiga, men att fundera 
ut dem innan man sett dem var kanske inte lika 
enkelt. Den enklaste saken kan ibland också vara 
den värdefullaste. En del har jag gjort efter egna 
ideer, en del är förbättringar och en del kan man 
säga är "plagiat". Många gånger kan också en 
uppfinning vara uppfunnen förut, vilket jag också 
fatt erfara. Det tar ofta lång tid innan en ny sak 
finner marknad (frånsett dammode förstås). Vad 
jag for privat bruk åstadkommit beskriver jag 
dock ej nu. 

Hållare for slipning av konringar (1935) 

Ett hjälpmedel vid slipning av styr- och 
pistongpackningsdosornas konringar består av tre 
stålplåtremsor hopnitade så att de bilda en tri
angel vars yttre ändar kluvits och den nedre delen 
böjts från varandra, varvid hållaren insatt i kon
ringen rar sex anläggningspunkter. Detta verkar 
då så att även med hållaren insatt behåller kon
ringen sin cirkelrunda form. Förutvarande metod 
var att med fingrarna eller med en pinne 
inpressad i ringen vrida den runt. Det senare 
förfaringssättet hade till följd att ringen genom 
utspänningen blev oval. Efter slipningen sedan 
strävan borttagits och ringen återtagit sin cirkel
runda form var slipningen naturligtvis oval och 
ringens tätningsformåga därefter. 
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Oijespruta med läderpackning for undersmörjning 
av lok, särskilt lämpad for B och Gb-lok (1936) 

o ____ ----viJ:========--:::::::-

--~~c:!~~- ~ 
-.--r---~~-~..,J ~~l>E I\ IH1l. 

l.!EE~=-====~'f°=----c:== 

Sprutan som jag konstruerade 1936 har sedan 
dess varit i dagligt bruk och märk väl, även samma 
kolvstångs packning håller ännu [ efter tio år, red. 
anm.]. Den reparation som måst företagas har va
rit att bussa om hålet i locket ett par gånger, vilken 
även detta visar huru ofta kolvstången dragits ut 
och in. Så länge sprutorna voro så undermåliga, 
att eldarna måste hålla sig med egna sprutor hade 
SJ inget besvär med dem. Nu då seder och bruk 
blivit annorlunda, har nog aktsamheten och sköt
seln om dem också blivit en annan. Trots nya ty

per och konstruktioner äro de ändå ett sorgebarn. 
Den yttre rudimentära formen har svårt att för
svinna. 

För att en spruta skall vara såväl praktisk som 
hållbar bör också vissa fordringar uppställas. 
Dessa fordringar äro ej svåra att uppställa, då man 
vid reparation av sprutorna ser vilka fel som upp
står på dem. De viktigaste äro följande 

Pipen: Denna brytes av i kröken. Den blir böjd 
i alla möjliga krokar samt lossnar i lödningen mot 
sprutan. "Herrar tennlödare", tänk på att tenn
lödning är blott en starkare form av klistring och 
alltså fordra stora anläggningsytor. 

Locket: Vårtan som sprutstången går igenom är 
för kort så att hålet slites för fort. 

Kolvpackningen: Brickorna äro för små då 
gummipackning användes, varför gummit kryper 
emellan och står som en trasig kvast på båda sidor. 
Dessutom har gängorna på kolvstången genom 
dess kringvridning nött ut hålet i kolvpackningen 
som härigenom blivit otät. 

För eliminering av dessa brister så skulle, fortfa
rande enligt min mening, följande fordringar 
uppfyllas. 

Röret: Om dragna järnrör användas tillses att 
sådana som har djupa repor invändigt undvikes 
medan tätningen mot kolvpackningen blir sämre 
och slitaget mera. 
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Pipen: Förutom att den skall hava den lämpli
gaste kröken vid spetsen bör den vara så mycket 
konisk i hela sin längd att den erhåller den stadga 
som praktiskt är nödvändigt. Dessutom skall den 
hava en godstjocklek om minst 2 mm vid kröken, 
samt helst av stål. 

Locket: Detta som bör vara gängat skall hava en 
så lång vårta, där kolvstången går igenom, att hå
let ej slites ut i första taget. 

Kolvstången skall vara av stål med rymligt 
handtag. 

Kolvpackningen: Denna skall vara så konstru
erad att den ger nöjaktig tätning, gå lagom trögt, 
icke fastna i röret då sprutan är ur bruk, samt sitta 
fast på kolvstången så den följer med vid stångens 
eventuella kringvridning. 

Hur skall då dessa fordringar uppfyllas? Därom 
må de lärde tvista! Jag är inte förespråkare för nå
gon men jag känner mig missbelåten när jag ser 
saker teoretiskt riktiga men praktiskt oriktiga. Jag 
anser att det helt enkelt är onödigt att det behöver 
vara så. Min synpunkt på huru förbättringar av 
sprutorna borde göras är som följer. 

Pipen göres av 2 mm tjock plåt, eller ännu 
bättre av ett cylindriskt rör som hopsmides eller 
valsas konisk då ju genom ihoptryckning godset 
blir tjockare i den smalare ändan. För att den då ej 
skall bliva för tjock i spetsen kan den avmärglas. 
Önskvärt vore om hålet i spetsen de sista 15 milli
metrarna hade samma diameter. Härigenom 
vunnes att hålet har samma storlek även sedan 
pipen nötts och blivit kortare. Hylsan som pipen 
fasdödes vid bör ha större anläggning för tenn
lödning. Att gänga fast hylsan mot sprutröret är 
förkastligt. Vid eventuella bucklor på röret skall 
hylsan kunna lössmältas och röret riktas. 

Kolvpackningen: Den innersta brickan på 
kolvstången skall vara kraftig i hålet och gängad, 
så den kan fastdragas. Därigenom vinnes större 
friktion mot kolvpackningen så denna följer med 
vid stångens kringvridning. Användes gummi
packning så skall packningsbrickorna nästan fylla 
inuti röret. En oförsiktigt slagen buckla på röret är 
sällan mer än 0,5 mm djup. Är den djupare hin
drar den i alla fall packningen att passera, även om 
brickorna äro små. Utgöres kolvpackningen av 
lädermanschetter måste en mjuk gummibricka på 
varje sida om lädret inpassas som trycker ut detta 
mot sprutröret samt dessutom tätar kring kolv-



stången. Enda nackdelen med lädermanschetter 
är att packningen är svår att sätta in i sprutröret 
utan hjälpmedel. Att någon numera drar ut kol
ven för att se till packningen är nog ganska mini
malt. För att det ej skall vara så lätt att skruva löst 
locket har jag borrat hål och gängat in 3/ l 6" 
stoppskruv i lockets kant. Något annat fel än att 
muttrarna på stången kan lossna har jag ej erfarit 
ty läderpackningen brukar hålla längre än pipen 
och då måste den ju i alla fall repareras. 

Nu sedan detta skrivits har jag varit i tillfälle att 
se sprutor med syntetisk, oljebeständig gummi 
som kolvstångspackning. Om nu sprutan i sin 
helhet ej uppfylla fordringarna, så synes väl pack
ningen böra göra det. Om den, som andra 
gummipackningar, fastnar i röret då sprutan ej 
användes en tid, vet jag inte. Den förefaller emel
lertid inte behöva göra det, emedan den är så liten 
i förhållande till röret, att endast yttersta kanterna 
ligger an mot röret. Därigenom går sprutstången 
mycket för lätt. Mig förefaller det, som det skulle 
vara svårt, att smörja med en sådan spruta, utan 
att spilla olja. Att så är förhållandet visar att spru
tor bytas ut under motivering att packningen är 
otät. Packningen är dock tät om man vid sug och 
tryckning provar den, men lägger man ifrån sig 
den, då rinner det olja i båda ändar, eller håller 
man i handtaget glider sprutan med av egen 
tyngd. Packningen klämmer alldeles för litet. Den 
går för lätt. 

Då man ser järnvägens spruttyper kan man ej 
förstå annat än att konstruktören tar fram den 
gamla ritningen och stirrar sig blind på den vid 
konstruerandet av en ny. Så många tusenden pri
vata sprutor som kommit till, har dock ingen 
efterapat statens typ. Att här beskriva varje typ är 
ej på plats. Urtypen var helt av mässing undanta
gandes stången som var av järn med två fast lödda 
brickor mellan vilka blånor var lindade till kolv
packning. Mellantypen, den stora, tillkom för att 
eldaren vid ett kort uppehåll å en station skulle ha 
tillräckligt med olja för att hinna smörja särskilt 
behövliga lager. 

Spilloijelåd4, vid uttagn,ing av smörjdyna for 
tendrar (1936) 
Förut då det endast fanns ånglok här var det ett 
dagligt arbete att efterse tendersmörjningen. 
Smörjdynorna skulle uttagas, utbytas, eller vän-

das och ruggas upp, smörjlådorna fyllas och åter 
insättas. De brukliga spilloljelådorna med ett 
handtag i var ända var inte praktiska för ändamå
let. När man tömt ut vatten och olja ur smörjdyn
lådan måste man lägga ner denna 

I den uppkomna "smeten", för att kunna ägna 
sig åt dynan. Smörjlådan var då ej så grann att 
handskas med. Därför konstruerade jag ovan
nämnda låda. 

Spilloijelåd4 med vattenavskiijare (1940) 

'B .Lok. 

För att det ej skulle bliva så stora "sjöar" med 
avrinnande olja, vid lokens uppställningsplatser, 
fanns det förr, fastskruvade grunda plåtlådor, vid 
ändan av vevstakens skyddsränna, mera känd un
der namnet "dyngrännan". Dessa lådor voro av
sedda att uppsamla droppande olja från tvär
stycket och pistongstängerna. Att dessa endast 
voro tillfyllest så länge lådan ej var full, det kunde 
man nog begripa med näsan då det mesta som 
kommer i rännan är vatten. Vare sig pistong
packningen är tät eller ej, så droppar det vatten 
från den, ävenså regn samt smältande snö, fyller 
snart uppsamlingslådan. Då olja flyter på vattnet 
var det, när lådan blev full, endast vatten i den. Då 
jag blev anmodad att uppsätta spilloljelådor 
gjorde jag en egen konstruktion på dem. Den ba
kre sidan gjorde jag lägre och innanför denna in
satte jag en skiljevägg som gick nästan ner till 
bottnen. Då nu lådan blev full med oljeblandat 
vatten, så var det endast vatten som rann bort över 
den lägre kanten. På några lokturer kunde lådan 
bliva full med olja, som då med en spruta kunde 
bortsugas. Men detta, som så mycket annat, skö-
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ter sig inte själv, så det kommer så småningom 
bort, tills det, genom någon ny påminnelse från 
högre ort, blir aktuellt igen. 

Flera år efter sedan jag uppsatt dessa lådor har 
det kommit upp liknande på en del lok. De äro 
dock ej gjorda i Vännäs. I stället för skiljevägg 
hade på insidan fastnitats en ?-formad plåtremsa, 
så att det bildades en kanal. Ett stycke nedanför 
lådans överkant hade borrats ett litet hål, mot ka
nalen. Principen blir ju densamma. Men ack, vil
ken skillnad på teori och praktik! Man måste 
också tänka på hur och under vilka förhållanden 
den skall fungera. När lådan börjar fyllas med olja 
och vatten från läckande pistongpackningar, olja 
från tvärstycken, regn och smältande snö, kol
stybb från skorstenen samt grusdamm från ban
vallen bildas en gröt som så småningom stiger i 
lådan och även i kanalen, tills blandningen stigit 
över kanalens underkant. Men då är också kanal 
och hål tilltäppta, så att när lådan är full flyter 
också oljan bort och endast vatten återstår. 

Låda att fylla på loksand med (1939) 

Vid uppbärning av sand i domen var det vanligt 
att stoppa en trasselsudd i lådans öppning. Vid 
påfyllningen hände ofta att trasselsudden följde 
med sanden i domen, vilket då hade till följd att 
sandrören blevo täppta. För att råda bot för detta 
gjorde jag en lucka med handtag samt fastnitade 
en läderbricka som tätning. En spiralfjäder om
kring gångjärnsbulten håller luckan stängd. 
Många timmars rensningsarbete av sandrören har 
härigenom inbesparats. 

Skruvtving for borttagande av kolvar på Flodin
ventiler (1936) 
Då man nu blivit van att den finns glömmer man 
lätt hur man bar sig åt innan den fanns. Att fa lös 
kolven från spindeln sedan man borttagit kilen 
var att med händerna fatta omkring hylsan eller 
mellanstycket och sedan med ett hårt slag stöta 
spindelns ända mot trä eller en babbitstacka. 
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Därigenom trycktes fjädern ihop av mellan
stycket som då tryckte ned kolven. Då kolvarna 
sitter mycket hårt fick detta upprepas otaliga 
gånger. Då fjädern efter hoptryckningen åter 
rätade ut sig hände allt som oftast att fingrarna 
kom i klämma mellan hylsan och ventilen. Sedan 
även mina fingrar varit i kläm tänkte jag att det 
skulle behövas andra hjälpmedel att fa lös kol
varna. Genom att konstruera en skruvtving som i 
stället för hakar hade en u-formad bygel gick detta 
mycket bra. Genom bygelns form skadades icke 
kolvens kanter och dessutom sammanhöll den 
tvingens skänklar vilka annars hade benägenhet 
att böja ut sig. 

Tång med städ, for hållande av klammor vid fast
nitning av kedjor till lubrikatorproppar (1935) 

Propparna till lubrikatorkopparna har benägen
het att falla bort. Genom att sätta en klamma 
kring proppen och fastnita en kedja, som i sin tur 
är fastsatt under en skruv i slidlocket har många 
proppar sparats. Sedan jag gjort denna tång gick 
det mycket bra, att hålla klamman och niten vid 
hopnitandet. Jag behövde endast lägga tången 
mot fotplåten och nita ihop klamman. Genom 
att jag ej behövde gå från arbetsstället gick detta 
relativt fort. 

Lathund for fastsättning av röda glas i signa/skärm 
(1945) 
Fastsättning av röda glas i signalskärmar, med 
fastlödda klor av plåt som vikes över glasets kant, 
har på nyare lok övergivits. En böjd plåtremsa 
som sträcker sig runt halva skärmen bildar en fals 
där glaset stickes ner och far stöd. För att glaset ej 
skall falla ur är en tunn mässingplåtfjäder fast
nitad på så sätt att vid utbyte av glas kan fjädern 



vridas åt sidan. Ett nedpassat knaster håller fjä
dern i rätt läge. Denna teori ansågs väl praktisk. 
Hur den fungerar i användning har de ej tänkt på. 
Skärmen kanske fastsättes ibland, lika ofta upp 
och ner. Hur går det då med fjädern? Har fjädern 
en gång blivit uppåtböjd, hur då åter fa den att 
ligga an? För att slippa ifrån sådana onödiga repa
rationer tar jag bort falsar, fjädrar och klor och 
fastnitar två böjda galvaniserade plåtar och en 
tredje fastsättes med två 3/ l 6" skruvar och mutt
rar. Plåtarna pressas lätt i en form som tillkläm
mes i skruvstycket. Att de nya skärmarna även 
försetts med ett bleckplåtshandtag synes också 
besynnerligt. De flyttas dock inte så ofta som man 
skjuter ett strykjärn. Skärmar med järntråds
handtag i kanten kan man hänga ett tjugotal på 
en spik. Med dessa handtag åter fordras faktiskt 
fack att förvara reservskärmarna i. 

Gjutform for hammare, tenn och bly (1940?) 

Då jag såg den obekväma, tidsödande metoden 
att gjuta "smockor" kunde jag inte avhålla mig 
från att ändra även på detta system. Genom att 
bocka till handtag av plåt och fasthålla dessa blir 
de både stabila och mindre varma. En spiralfjäder 
omkring gångjärnsbulten håller gjutformen 
stängd. Genom att göra pinnen för skafthålet lång 
blir detta motvikt, så formen kan stå för sig själv. 
Dessutom är den av rör med genomborrade hål 
för luftkylning så den ej blir så varm. Tre olika 
storlekar på formar finns nu. 

Smöryspruta for smöryning av pumpreglerande kolv 
(1941) 
Genom denna anordning kan kolven vid behov 
smörjas direkt genom pumpreglerarens lufthål. 
Därigenom att det sex halvmillimeter grova luft-

hålet i vårtan är tre mm utvändigt på alla pump
reglerare går det mycket lättvindigt att fastskruva 
sprutan. 

Låda for bokstavsstansar (193 7) 

De vanligen förekommande träklotsarna med hål 
för stansarna äro opraktiska då de skola användas 
på skilda platser utanför Vännäs. Därför gjorde 
jag en låda helt av plåt. Insatsen är även av plåt 
med 24 hål, som på undersidan fortsätter med 
fyrkantiga rör, för stansarna. Att jag här 
omnämner något så vanligt som en låda ser kan
ske egendomligt ut, men var ej heller meningen. 
Det som är det fina i kråksången är den praktiska 
stänganordningen "a la tryckknapp". 

Låda med rulhr for järntråd (1941) 

Under kristider då sjömansgarnet lyser med sin 
frånvaro fick jag själv en lysande ide. Som bind
medel måste järntråd tillgripas. Då utrymmet ej 
tillät en massa tilltrasslade järntrådshärvor gjorde 
jag ovanstående låda. Järntråden spolas upp på 

71 



rullar, vilka var för sig kunna utbytas. För att trå
den ej skall rulla upp sig, är varje rulle försedd 
med en bromsfjäder. Trådens ända löper genom 
en trådledare som är vertikalt böjlig och försedd 
med bromsplattor av stål. Vid trådens framdrag
ning följer tråd.ledaren med ett stycke. När tråden 
avklippts, med en av de på framsidan sittande sax
arna, och handtagets förts åter, återföres också 
trådledaren till sitt förra läge, så att trådändan dra
ges från saxen. 

Ställbar ftäs, for utskärning av runda trätrissor 
(1939) 

Efter tillkomsten av röda och gröna glas för 
lokpersonalens handlyktor skulle hållare för dessa 
uppsättas i alla lok. För att glasen ej skulle skakas 
ner under lokens gång, måste trätrissorna noga 
passa i glasets ring. Att svarva en kavel och skära 
trissor av ansåg jag vara dålig uträkning. Dels är 
det tidsödande och dels torkar träet i alla rikt
ningar, så trissorna blir för små att fasthålla glasen. 
Om de däremot skars ur en bräda torkade de åt
minstone inte ut på längden. Dessutom fick jag 
med denna metod centrumhålet gratis. 

Huggpipa, press och instyrningshylsa for 
läderpackningar i oljesprutor (1942) 

Då det ankom ett 50-tal nya sprutor med vanliga 
gummivävspackningar och som vanligt för små 
brickor, som inte hålla kvar gummit inom rimliga 
gränser, gjorde jag ovanstående attiraljer. Med 
huggpipan uthöggs de gamla packningarna var
vid erhölls gummibrickor som kunde läggas inuti 

72 

lädermanschetterna. Med den tvådelade och med 
gångjärn och stänganordning "a la patentkork'' 
försedda styrhylsan för ändan på sprutan, var det 
bara att skjuta in kolvpackningen, varvid alltsam
mans gick fortare än kvickt. 

Aggregat for provning av manometer och gastrycks
reglerare samt for tennlödning (1939) 
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Vid provning av gastrycksreglerare kan inträffa att 
denna ej fungerar varför hela gasbehållaretrycket 
strömmar in i lågtrycksmanometern. För att 
denna ej skall gå sönder konstruerade jag en 
lågtrycksmanometer med membran istället för 
rörfjäder. Membranet som är av korrugerad 
mässingsplåt, 0, 14 x 45 mm, fastklämmes i en 
gängad dosa vars övre insida är svagt kupig. Vid 
högre tryck än 1 kg bottnar membranet mot dos
ans botten varför den även tål fullt gasbehållare
tryck. Vid gradering av manometern använde jag 
mig av en tio meter hög radiomast och ett vatten
fyllt kärl, förbundet med ett 2 mm kopparrör i 
vars andra ända manometern inkopplades och 
hissades meter för meter upp till väders, varunder 
manometern kunde graderas. Membranets rö-



relse överföres genom ett stift med tryckfjäder och 
därifrån till en utväxling som omvandlar den i 
vridande rörelse. Med en skruv på manometerns 
högra sida kan tryckfjädern förflyttas. Därigenom 
kan man ställa manometern precis i nolläge. 

Vid provning av manometrar, fastskruvas 
denna i gummislangen. Trycket från gas
behållaren påsläppes och ventilen ( 6) öppnas. Ge
nom ventilen (5) insläppas önskat tryck i mano
metern. Vill jag minska trycket stänges ventilen 
(5) och öppnar ventilen ( 4) varvid gasen går ut i 
fria luften. Vid justering av gastrycksreglerare 
borttages röret (7) och gastrycksregleraren in
kopplas mellan rören (8 och 9). Med ventilen (6) 
kan jag öppna och stänga för gasen. För att gasen 
ej skall stå still öppnar man utstängningskranen 
(10) varvid gasen går ut genom brännaren (11). 
Vid tennlödning är ventilen ( 6) öppen medan 
ventilen (4) är stängd och gasen regleras med ven
tilen (5). Denna anordning är således mångsidi
gare och lika användbar som provbänk med vat
tentryck, vilken inte är lämplig vid justering av 
gasmanometrar. Manometrarna går nog sönder 
ändå, utan att också behöva frysa sönder. 

Skyddskorgar for alla sladdlampor (1943) 

Hållarna för lamporna som äro av trä hade lam
pans skyddstrådar fastsatta med träskruvar. Ge
nom att trähandtaget sprack, eller skruvhålen 
blevo för stora, ramlade dessa bort. Detta var inte 
så värst bra om man då stod och lyste i en elektrisk 
motor. Jag har då gjort en mässingsplåtremsa som 
böjdes till en ring och hopsattes med en ingängad 
skruv. På denna ring fastnitades skyddstrådarna. 
nitarna äro dessutom tennlödda på insidan. Trå
darna äro förstås rörliga omkring niten. Detta 
band lades sedan i ett på träskaftet ursvarvat spår 
och hopskruvades. trähandtagen spricker nu inte 
sönder, dessutom äro de lätthanterligare än 
bakelitskaften - och starkare. 

Stänganordningfor väggpendyl (1936) 
En så gammalmodig, opraktisk anordning som 
en hasp är i mitt tycke inte ändamålsenlig, i syn-

nerhet då det går att fa till en bättre. En mässings
fjäder fastsatt på luckans insida och böjd över 
luckans ända samt försedd med tvärveck, bildar 
på detta vis en hake som vid luckans stängning 
går under ett motsvarande beslag på fodralets ut
sida. Ett annat beslag på luckans utsida, med ett 
litet avstånd från fjädern, har ändan utåtböjd lik
som denna. Skall man öppna luckan tar man med 
nypan och klämmer fjädern mot beslaget, som då 
släpper sitt grepp. Mitt på luckan är en annan 
fjädrande hake anbragd. Denna krokar i en hake 
som sitter inskruvad i glasets runda träram. Då 
man vid klockans uppdragning, öppnar luckan 
och sedan lyfter upp glaset, vrider sig en med fjä
der försedd pinne upp och bildar stöd för glaset. 
Vid stängning böjar man ner pinnen, stänger 
luckan och släpper ner glaset. 

Utomhuspendyl med värmelampa och termostat, 
som tänder lampan vid - 5 ° och stänger den när 
temperaturen stiger över dessa grader (1940) 

Att finna någon pendylolja som även vid starka 
köldgrader bibehåller sin lättflutenhet är väl bra 
omöjligt. En värmelampa inmonterades därför i 
fodralet, men med detta, som så mycket annat, 
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sköter det sig ej själv så blir det ingen skötsel alls. 
Lampan kunde lika väl brinna under varma 
solskensdagar, vilket då var till ännu mera skada. 
jag gjorde då en termostat av två tätt samman
lödda stål och mässingsfjädrar. Vid en temperatur 
på 25° böjde den sig 5 mm. sedan fjädern 
inmonterats i ett isolerat hölje och försetts med 
platinakontakter och ställskruv insattes den i 
klockan och sköter nu automatiskt tändning och 
släckning av lampan, så länge den ej är utbrunnen 
förstås. 

Hjulmått for mätning av hjulbanans nedslitning 

(1943?) 
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Instrumentet är gjort av 2,5 mm stålplåt och alla 
mätbara delar härdade. I översta plåten finnes ett 
triangulärt hål varöver en tunn stålplåt är 
fastnitad på så sätt att dess lösa ända kan böjas ned 
genom hålet och mot visaren. En på båda sidor 
om hålet lagrad hävarm är i ena ändan försedd 
med en underliggande fjäder. Hävarmens andra 
ända trycker alltså ned stålplåten genom hålet och 
mot visaren varvid friktion uppstår. Vid mätning 
intryckes den i kanten sittande nabben varvid vi
saren vrider sig så mycket som nabben blivit in
tryckt. Vid borttagning av "måttet" står visaren 
kvar och kan avläsas. Vid ett tryck på hävarmen 
uppstår friktionen och visaren återtager sitt förra 
utgångsläge. 
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Vakuummeter visande upp till 400 mm vatten
pelare, avsedd att mäta blästerverkan (draget) i 
sotskåpet på ånglok (1944) 
De tillgängliga medel man haft att mäta denna 
svaga sugverkan, har varit ett dubbelböjt glasrör 
innehållande en skvätt vatten och vid proven 
mäta vattenpelaren. Detta tillvägagångssätt var 
omständigt och dessutom är det för trångt om ut
rymmet på loken för att laborera med sådana in
strument. Det har nog länge varit ett önskemål att 
på ett bekvämare sätt avläsa draget. Detta drag, 
som varierar i styrka mellan varje ångslag, gör det 
svårt att konstruera en apparat som visar den ex
akta luftförtunningen i varje moment. Med ett 
mekaniskt visarinstrument går det ej att eliminera 
trögheten. Möjligtvis med en bromskolv i likhet 
med sådana som finnas på vågar. Att göra någon 
revolutionerande nykonstruktion är omöjligt då 
man ej fatt någon som helst teknisk undervisning 
utan har endast iakttagelseförmåga och sunt för
nuft att tillgå. Det andra kan räkna ut, f'ar jag 
prova mig fram till, vilket är en lång omväg. Tan
ken på att göra en vakuummeter med rörfjäder 
måste genast förfalla, då man har så svaga krafter 
att röra sig med, ty röret måste göras mycket tunt, 
mycket brett samt nästan platt. Att det skulle fa 
någon kraft, att med någon tillförlitlighet vrida en 
visare torde vara uteslutet. Dessutom skulle den 
snart förstöras, om någon blåste i den, ty röret 
skulle räta ut sig som ett annat korvskinn. Genom 
att istället konstruera en vakuummeter med 
membran f'ar man större krafter att röra sig med. 

Vakuummetern, som jag har tillverkat, har 
fodralet och utseendet detsamma som en mano
meter. Insatsen fastskruvas även på samma sätt. 
Skillnaden är dock att i stället för rörfjäder, är på 
förskruvningens bakre kant fastsvetsat en 5 mm 
tjock mässingsplåt eller skiva. Skivan är svagt 
skålformigt ursvarvad och försedd med en ned
svarvad fals där membranet är fastlött runt kan
ten. Genom förskruvningen och skivan, är borrat 
ett millimeters grovt hål som utmynnar i skålen 
under membranet. Detta är av tunn mässingsplåt, 
0,14 x 85 mm, korrugerad genom pressning. 
Ovanpå membranet är fastskruvat en skyddsplåt. 
Denna har ett hål i mitten, där membranets stift 
går fritt igenom. Dessutom är hålet uppskuret 
neråt så att skyddsplåten kan borttagas utan att 
behöva lossgöra verket. Ovanför denna skydds-



plåt, med ett mellanrum på I mm sitter en ny 
insats, fastskruvad vid den förra. På denna är de 
rörliga delarna monterade. Dessa äro en liggande 
axel med två hävarmar, den första är förbunden 
med membranets stift och försedd med motvikt 
och den andra överför rörelsen till drivhjulet ge
nom en länk vars andra ända är förflyttbart fästad 
på detta. Genom fästets förflyttning kan visaren 
givas större eller mindre utslag. För att motverka 
glappning, är en spiralfjäder inmonterad. Då visa
ren går ett helt varv var det ej lämpligt att placera 
denna på visaraxeln. Därför fortsätter den på ett 
särskilt kugghjul. Då membranets egen fjädrande 
förmåga ej är tillräckligt noggrann, är insatt en 
bladfjäder av stål och under denna är infällt ett 
förskjutbart mellanlägg, eller en gaffel. Genom att 
inskjuta denna, mer eller mindre långt under fjä
dern, kan man justera fjäderns styvhet. Fjädern, å 
sin sida åter, är fastsatt på en vagga med fyra skru
var. Genom denna anordning kan tryckfjädern 
inställas så att fjädern vilar precis under den avsats 
som membranets stift är försedd med. Slutligen 
finnes överst den plåt, fastskruvad, som hjul och 
visaraxel är lagrade i. För att alla fastskruvade de-

lar skola komma i exakt läge äro de försedda med 
styrpinnar. 

Vakuummetern är vidare försedd med en tre
vägskran och strypskruv. Genom kiken avstänges 
vakuummetern och slangen sättes i förbindelse 
med fria luften. Genom strypskruven kan luft
kanalen till membranet minskas. Till kikens för
skruvning kan, medels en vingmutter, kopplas en 
tio meter lång gummislang vars andra ända fast
skruvas i en härför avsedd renslucka som insättes i 
sotskåpet. För att ej någon skall genom sugning 
eller blåsning förstöra vakuummetern är på det 
sexkantiga kikhuset fastlött ett rör som går utanpå 
sexkanterna. Inuti förskruvningen äro borrade sex 
hål. Blåser man i förskruvningen, går luften ige
nom dessa hål och mellan röret och kikhusets 
sexkanter, ut i fria luften. 

Som framgår av beskrivningen här ovan är 
vakuummeters arbetssätt följande. Luftförtunn
ingen i sotskåpet fortledes genom rensluckan via 
slangen genom kranen och strypskruven in under 
membranet. Den yttre luften trycker då in 
membranet och spänner tryckfjädern. Rörelsen 
överföres genom stiftet och hävarmarna till driv
hjulet som vrider visaraxeln. Skulle luftförtunn
ingen vara konstant, till exempel vid sotarens på
dragning, kan å vakuummeterskalan vatten
pelaren avläsas. Visaren står på motsvarande ställe 
stilla. Då däremot den i cylindrarna förbrukade 
ångan stötvis utströmmar genom blästerkonan, 
åstadkommes en ojämn luftförtunning. Visaren 
f'ar en pendlande rörelse, större ju starkare och 
hastigare stötarna komma. Visaren pendlar både 
över och under den egentliga luftförtunningen. 
Detta kan ej göras något åt då det är beroende av 
alla kroppars i rörelse befintliga tröghet. För att 
visarens pendlande rörelse ej skall bliva så hastig, 
minskas luftkanalen till membranet genom att 
inskruva strypskruven något. Denna far dock 
inskruvas för mycket då det kan hända att resulta
tet blir missvisande. Att vakuummeterns kik skall, 
utom då proven avläses, vara stängd är ju förstå
eligt., då hjul och lösa delar är i ständig rörelse. 
Desto längre dröjer det innan den blir utsliten. 
Icke heller fa vatten inkomma under membranet, 
då detta ej kan avlägsnas annat än genom upp
hettning över kokpunkten. 

För att förvaringslådan skall kunna ställas på 
kant, är den försedd med släta gångjärn. Denna 
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gångjärnstyp konstruerade jag redan 1928. Den 
mellersta länken gjordes av en massiv bit som i 
ändarna försågs med en nedfilad ansats, vilket gör 
att gångjärnet utfällt stannar i plant läge. De 
gångjärn jag nu sett finnas fastskruvade på bords
skivor har ej denna ansats, vilket gör, att bords
skivorna utfällda ej kommer i samma plan. 

Böjligt rör till kedjan for hastighetsmätare till Of 
lok (1940) 

~~Cl.N', ~c,.>,. ~ J-,.~v(. -~-.\~u-.c.--. 
o""'"'tt"VV'- ,.,,,.)<,,,.~"" ..... ~<t . 

Dessa rör som är en förlängning av ledarröret för 
kedjan, som går från hastighetsmätaren ned till 
växellådan, som är fästad mitt för hjulaxelns cen
trum på en arm som utgår från koppeltappen. 
Rören måste vara böjliga i förhållande till hjulets 
rörelse i ramverket, men dessutom tillräckligt 
styva att motstå växellådans vridande verkan och 
håla denna vågrätt. De härför avsedda rören upp
fyller icke dessa fordringar. De bestå av två 
stycken böjliga järnslangar av tunnplåt. Den ena 
trädd utanpå den andra. Utanpå är lindat en 
järnplåtsremsa i spiral. För det första äro de för 
tunna för att nöta på och för det andra, vid drag
ning skiljer slangarna på sig, kommer i sicksack 
och klämmer fast kedjan, som då vrides utav. Vid 
konstruktionen synes den enda tanken varit att fa 
röret så tätt som möjligt, att denna ej skulle in
tränga på kedjan och behålla befintlig olja. I prak
tiken rar man nog vända på detta rankesätt. 
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Den smörja som kedjan fick vid insättningen 
kan ej räcka hur länge som helst. Till slut är den 
som beck, vilket gör att kedjan går mycket tungt 
att vrida runt. Detta har till följd att hela växellå
dan vill vrida sig med lokhjulets rotation. Röret 
blir då utsatt för för böjning och dragning. Är det 
då slitet invändigt går det isär och med förut 
nämnd påföljd. Länkarna i kedjan är ju ej mera än 
1,5 x 5 mm i genomskärning. Är det några Of-lok 
placerade på ett ställe så är det ett dagligt göra att 

byta rör och laga kedjor. 
Då det ej gick att anskaffa rör lika fort som 

de gingo sönder, måste den utvägen tillgripas 
att göra dem. I stället för dessa mjuka slangar 
lindades spiralfjädrar av 4 mm ståltråd i 
mycket täta varv. Härtill användes kasserad 
ställverkstråd för semaforer. Dessa "fjäder
rör" fastlöddes i de gamla förskruvningarna. 
De blevo både böjliga och styva samt framför 
allt kraftiga. Dessutom äro de självsmör-
jande, då droppande och stänkande olja kan 
intränga i dem. En del sådana hemmagjorda 
rör uppsattes för ett år sedan. Dessa lok äro 
nu stationerade på annat håll. Att rören fyller 
sin uppgift är nog så tydligt, då det gjorts för
frågningar hit om varifrån vi fatt tag på så
dana rör - som håller. 

Hjulringsmått, eller instrument for mätning 
av hjulringars forslitning (1946) 

Måttet blev ganska invecklat, beroende på att jag 
velat göra måttskalan så stor som möjligt, så att 
även gamla och skumögda kunde avläsa den. Så
ledes är måttmillimetrarna för hjulbanans nedslit
ning och flänstjockleken dubbelt så långa. För 
flänshöjden däremot fanns ej plats för någon ut
växlingsanordning. Flänshöjden torde väl näppe
ligen understiga 25 eller överstiga 36 mm, men 
för att göra måttet fullständigt inbyggdes även 
detta. Enligt min erfarenhet göres fabriksgjorda 
mått och instrument så klena, att det erfordras 
fackmän för att använda dem. Men det skall väl så 
vara. Billigt och fort utslitet för att fabrikationen 
skall hållas igång. 

Måttet i fråga har jag tillverkat av gamla spadar 
och 3,4 mm tjocka sågklingor, alltså minst 80% 
stål. Numera, när allt skall vara så bekvämt, att det 
endast skall tryckas på knappar, så ansåg jag det 
bäst att även göra måttet "tryckknappigt". Mår-



tet, som har en rymlig profil för flänsen, har 
denna sida förlängd, varvid måttet håller trycket 
mot flänsens innersida, vid måttagning. Denna 
sida bör ju rimligtvis vara vinkelrät mot hjulaxeln 
vilket dock icke alltid är så exakt. Med måttet kan 
mätas flänstjocklekar ned till 9 mm, hjulbana till 
8,5 mm och flänsar 22 till 38 mm. Detta senare 
kan både över- och understigas, beroende på hur 
mycket hjulbanan är sliten. 

Måttet består av bottenplatta med en pålagd 
ram, 3,8 mm hög, för att göra plats åt de rörliga 
delarna, samt ett lock med celluloidfönster. På 
bottenplattan är fastsatta styrlister, mellan vilka 
en ram är rörlig upp och ner. Ramens nedre del är 
formad till en tapp som trycker mot hjulbanan 
och skjuter ramen uppåt vid mätning. En fjäder 
återför ramen så att nämnda tapp sticker 8,5 mm 
utanför måttet. Ramens vänstra sida är utdragen 
till en arm, som för skalan till flänsmåttet uppåt 
(men aldrig tillbaka). På samma sida, men inåt, är 
en arm, som lyfter hävarmen som påverkar visa
ren för hjulbanan. På ramens nedre del, som är 
bredare, är urfräst ett spår vari den stång som mä
ter flänstjockleken löper, vinkelrätt mot ramens 
rörelse. denna stångs beröringspunkt mot flänsen 
befinner sig 10 mm ovanför ramtappens under
kant. Flänstjockleken mätes således I O mm ovan
för hjulbanan. Vinkelrätt och mitt på denna 
stång, sitter en arm, med vilken stången kan skju-

tas fram och tillbaka. Mot armens ena sida 
trycker en med fjäder påverkad hävarm och 
håller stången indragen. Mot den andra sidan 
vilar en S-formad hävarm som har till uppgift 
att, med sin ena ända, föra stången mot flänsen 
och med den andra ändan föra med sig visaren. 
För att trycka ned denna hävarm fordras en 
"tryckmojäng" som går utanför måttets över
kant. Efter tryckets upphörande, går mät
stången åter in i måttet där den är väl skyddad. 

Vid måttets borttagande från hjulringen, går 
ramen tillbaka med toppen stickande ut utan
för måttet. Visare och flänshöjdskala har dock 
stannat på de millimetertal hjulringen hade. 
Enär hjulbana och flänstjocklek har så olika 
mått behöver visarna aldrig tangera varandra. 
De kunde placeras vridbara på samma tapp och 
löpa på samma skala. De har gjorts sidkrokiga 
för att fa plats och vida kring tappen för att er
hålla stor friktion. En bladfjäder trycker nämli

gen visarnas centrum mot bottenplattan. För att 
den ena visarens vridning ej skall på verka den 
andra, äro de skilda åt av en tunn stålplåt, som 
hålles kvar i sitt läge av, den genom densamma 
gående, styrpinnen. Plåten vilar med sin ena ände 
på den understa visaren och den andra på ett un
derlägg, fastsatt i bottenplåten. På den övre visa
ren, men under bladfjädern, ligger en annan 
tjockare plåt. Plåtens ena ände har en tapp inpas
sad i förutnämnda underlägg, på så sätt att den 
kan leda, men ej vrida sig. Den andra av plåtens 
ändar, som går över visarna, är längre ty därunder 
vilar - inga ledsamheter, men väl en, i ett hål i 
bottenplåten inlagd lös tryckknapp. Vid knap
pens intryckning lyftes plåtens ända upp. Den 
första kommer då att vila mot underlägget. Blad
fjädern tryckes upp, friktionen upphör, och vi
sarna återgår i sitt ursprungsläge. Detta därför att 
visarna påverkas av i dem infällda fjädrar. För att 
motverka hävarmarnas längdvariation vid olika 
lägen, har dessas ändar givits sådan form vid 
anliggningen mot varandra att visarna ändå röra 
sig likformigt. Då båda visarna röra sig efter 
samma skala var svårigheten, att inom ett begrän
sat område avpassa hävarmarnas längd så att vi
sarna gjorde rätt utslag på skalan, men - jag ville 
inte vara sämre än de lokkonstruktörer som ävlar 
med att konstruera starkast möjliga lok, i minsta 
möjliga storlek. 
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Flänshöjdmåttet är helautomatiskt. Det består 
av en "löpare" som ser ut som en bakvänd, rak, 
öppen fyra samt en rörlig skala. Skalan är rörlig, 
därför att den skall kunna bromsa fast för avläs
ning av flänshöjd. Mellan löparens ben är place
rad två, i övre ändan lagrade, bromsklossar. Mel
lan dessa åter är placerad en platt stång som räcker 
något utanför måttets överkant och vars nedre 
ända är kilformigt utböjd. En spiralfjäder trycker 
ständigt upp stången mellan bromsklotsarna och 
dessa i sin tur trycker, den ena, mot löparens ben 
och den andra, mot skalan. Vid mätning 
intryckes löparen av hjulflänsen. Skalan åter 
skjutes upp av hjulbanan. Flänshöjden fas således 
i mm över hjulbanans mitt. Löpare och skala fast
hålles av bromsen, som påverkas av den kil
formade stången. På löparens ena ben är en rits 
anbragd. Flänshöjden avläses från ritsen mot ska
lan. Vid stångens nedtryckning upphör friktio
nen. Skala och löpare återgår i utgångsläge. För 
att ej, vid stångens intryckning, löparen skall 
återgå med en smäll så löste jag problemet på så 
sätt, att det ben som bromsen påverkar gjorts bre
dare upptill. Därigenom blir återgången lika lång
sam som när man trycker in stången. För att er
hålla större friktion på löparen, är den kant mot 
styrlisten samt styrlisten snett fasade. Härigenom 
tryckes löparen även mot bottenplåten och större 
friktion erhålles. En spiralfjäder fästad i löparens 
nedre ända strävar att alltid hålla den nere. Av 
samma orsak är en fjäder placerad för att hålla 
skalan nere. I den mån utrymmet tillåtit har jag 
gjort slitytorna så stora som möjligt. Av ovanstå
ende framgår tydligt att det går fortare att ta alla 
tre måtten än att beskriva dem. 

Smörjkoppar for axelledningar vid driftverkstaden 
i Vännäs (1940) 
Detta är ingen uppfinning och skulle således inte 
beröras i den här minnesförteckningen, men jag 
vill bara visa att det går att spara, blott man har 
intresse härför. När verkstaden ombyggdes, an
tagligen 1923, uppsattes axelledningar i taket, 
som med remmar drogo verktygsmaskinerna. 
Axelledningarna var lagrade i centrerande lager 
med två smörjhål. Det var inte ringsmörjning. 
För smörjningen åtgick ungefär två timmar i 
veckan. Då jag en gång 1939 blev anmodad att 
smörja den, såg jag att detta smörjsystem pekade 
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åt skogen. Mellan smörjningarna blev ju lagren 
torra och höll sig varma. Jag begärde då att fa göra 
smörjkoppar att sätta på lagren. Av bleckplåt 
gjorde jag då, 18 stycke runda, höga smörj koppar. 
Röret för smörjveken gjordes så långt, genom 
smörj koppens botten, att det gick ner i smörjhålet 
på lagren. För att koppen skulle stå stadigt forma
des kroppens nedre del efter rundningen på lag
ren. Genom att använda blott ett ullgarn till veke, 
räckte oljan i koppan en och en halv månad, då 
veken var ny, sedermera två månader. Den olja 
som runnit genom lagren, ned i uppsamlings
skålen under lagren, uppsögs med en spruta och 
fylldes åter i koppen. Då oljan nedmatades ge
nom veken, blev den tillräckligt ren för lagret, var
för även olja sparades. Om det vid smörjning an
tages åtgå två timmar per vecka, eller 104 timmar 
per år, blev det sedan jag satt dit smörjkopparna 
endast 15 timmar per år, eller en besparing av 11 
dagsverken. Under fem år tills axelledningarna 
toges bort, har således sparats 5 5 dagsverken. 
Hade jag fatt smörjningen på ackord och då satt 
dit smörjkopparna, så hade jag tjänat minst 900 
kronor extra på detta. Det är var järnvägen vunnit 
på mina smörjkoppar. Vad den förlorat under de 
föregående 16 åren blir då 1.424 arbetstimmar. 
Detta är statistik och med statistik kan ju bevisas 
allting. 

Limning eller rättare, klistring av dragremmar av 
läder (1943) 
För att skona maskinerna från remskarvarnas 
klapprande och göra remmarna hållbarare och 
tystgående började jag med att klistra ihop skar
ven. Blir en sådan klistring rätt utförd blir skarven 
starkare än remmen i övrigt. Dessutom lossnar 
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den ej i vatten, vilket är bra för remmar till ved
kapar och dylikt som står ute, men då bör ju även 
de andra skarvarna på remmen också vara klist
rade. I de flesta fall äro de remmar man rar hem, 
limmade med vanligt snickarlim och sydda med 
svinskinnsremmar. Syremmarna nötas av och 
limningen lossnar i fukt. Det är förvånansvärt att 
ej alla remfabrikanter övergått till klistring. Såvida 
metoden ej är patenterad. Klistrade remmar är 
bra även på så sätt, att om den är för bred så kan 
den skäras smalare och är den för tjock kan den 
avhyvlas. Att hyvla bort den hårda narven är för
orda, om man vill undvika de djupa sprickor som 
uppstår genom remmens sträckning. 

Att jag började klistra remskarvarna berodde på 
dragremmen till smärgelskivan för sågklingorna. 
Skarven hopsyddes med läderremmar. Då rem
men endast är 4 cm bred och många hål måste 
göras, blev den försvagad och häll väl en vecka i 
taget. Försök med remlås med klor gav samma 
förhållande. Remlås med gångjärn gick inte alls, 
då remmen går över två brytrullar. Jag försökte då 
med att göra hål med en syl och inskruva en 
järntrådsspiral och sedan hamra den flat och in
skjuta båda ändarnas spiraler i varandra samt 
sticka en järnten emellan. Det blev då som ett 
gångjärn. Detta var bättre och höll lite längre, 
men spiralen skar genom lädret som en annan 
ostkniv. Då var ej annat än försöka mitt beprö
vade skolagningsmedel "Karlssons klister". Det 
består av celluloid löst i aceton. Remmen måste 
hopsättas på sin plats och på en söndag, då smärg
ling ej förekom. Och höll gjorde den. Då den 
med tiden blev så utsträckt att den förskjutbara 
brytrullen ej längre kunde spänna den, måste den 
givetvis kapas och avkortas och åter hopklistras. 

Jag har även klistrat remmar där det ej fin
nes någon sträckanordning. När en sådan 
skall avkortas ett par tum då måste skarven 
lösas upp i aceton. Då aceton är både dyr och 
lättflyktig, gjorde jag en låda med halvcirkel
formad, böjd botten, som en slipho samt en 
insats som passade i lådan. När jag då lägger 
remskarven i lådan och sätter ned insatsen, 
blir tomrummet ganska litet. Det går åt litet 

aceton och den har ej så lätt att avdunsta, ty det 
tar nästan en dag att lösa skarven. Under tiden 
måste en gammal kasserad rem användas, så ma
skinen ej behöver stå obrukbar. Då remmarna 
börjar kosta 25 kronor metern, bör man vara akt
sam om dem. I juli 1943 limmade jag ihop, av 
gamla, brända remstumpar, remmar till motor, 
kallsåg och slipsten. De äro felfria ännu, fast de 
hade varit för svaga att sätta remlås på. Att klister
skarvar även på tjocka, breda remmar blir starka, 
kan man se på den rem som drar snickare
verkstadens hyvelkutter, med 4.600 varv. Detta 
var litet "sparologi om klistrologi". 

Vännäs 25 Jan 1946 
J. Karlsson f.d. Lokf. 

Johan Karlsson vid tiden for anteckningsbokens 
tillkomst. Foto genom Bertil Karlsson. 
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Robert Herpai 

Tillskott i järnvägsmuseets arkiv 

Ett arkivs tillväxt är beroende av att nya arkiv 
kommer in, inget tvivel om den saken. Om det är 
ett myndighetsarkiv sker detta med automatik, 
liksom om det är ett kommun- eller landstings
arkiv. Leveransen till sådana arkiv och till Riks
arkivet styrs av lagar och förordningar. 

På Riksarkivet, som är tillsynsmyndighet för de 
statliga myndigheternas arkiv, är jag övertygad 
om att mängden material som kommer in ibland 
far personalen att känna: Hjälp, ännu mer! Otill
räckligt med folk och plats att förvara all den in
formation som ska bevaras för framtiden som en 
del av det nationella kulturarvet kan fa den mest 
garvade arkivarie att känna sig otillräcklig. 

Järnvägsmuseets arkiv har inte den rollen att 
det automatiskt sker leveranser till oss från pågå
ende eller avslutade verksamheter, och de tillförda 
mängderna är heller inte desamma som hos en 
arkivinstitution. Våra arkiv består i huvudsak av 
sådant som enskilda personer har givit oss i gåva. 
Arkivbeståndet består till stora delar av små arkiv, 
på någon hylldecimeter eller i något enstaka fall 
hyllmeter. Men det ska ändå ordnas och för
tecknas. 

Under verksamhetsåret 2001 har det skett stora 
förändringar i museets arkiv, och då i första hand 
vad gäller tillskott av material, i andra hand nya 
lokaler. De nya lokaler som vi byggt har kunnat 
ordnas tack vare att vi under året sett till att andra 
investeringar har fatt ställas på vänt i farstun. Lo
kalerna byggdes i två plan och rymmer i botten
plan 180 och i överplan 150 hyllmeter. I anslut
ning till bottenvåningen finns ett forskarrum som 
är alldeles för litet, men utrymmet räckte inte till 
något större. Meningen var på planeringsstadiet 
att flytta över befintliga arkiv från det "gamla'' 
arkivet under museet, men det visade sig omöjligt 
då de nya lokalerna inte kunde härbärgera allt. I 
stället far vi vänta till etapp 2 då ytterligare ny
byggnad kommer att ske. 

Vad har då kommit till museet i form av arkiv 
under 2001? Tre dominerande leveranser har 
skett. Den första och mest omfattande är det ma
terial som kom från f.d. SJ Centralarkiv. Mäng-
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den handlingar och annat som vi fatt motsvarade 
när den sista kartongen hade anlänt till museet 
200-250 hyllmeter. Mycket av detta var sådant 
som varit deponerat på Centralarkivet i väntan på 
bättre lokaler hos oss. 

Med det material som vi nu förfogar över kan vi 
fa en mer ingående och djupare förståelse av den 
svenska järnvägens historia. Det som vi framför 
allt känner oss ha grepp om är resandets struktur: 
hur tågen var sammansatta, när de gick, olika ty
per av instruktioner, hur SJ uppfattade sig självt 
internt och externt m.m. 

Här en sammanställning av vad som kom från 
Centralarkivet och som numera finns i museets 
arkiv och bibliotek: 

Reklamavdelningens trycksaker 
SJ tjänstetidtabeller 
Pressklipp om SJ, 1950-talet och framåt 
Lok- och vagnjournaler 
Tidtabeller och tidtabellsböcker från enskilda 
järnvägar 
SJ:s särtryck 
Fotografier från olika distrikt, reklamavdel
ningen, stationer m.m. 
Mikrokort på stationer, signaler, bangårdar m.m. 
SJ :s normalplaner 
Handlingar rörande utredning och nedläggning 
av trafiksvaga delar av bannätet 

Nästa arkiv som kom till museet under det 
gångna året är ett fotoarkiv från framlidne Carl
Erik Nilsson i Kävlinge. Carl-Erik var anställd vid 
posten men med järnväg som sitt stora intresse. 
Han var född på orten 1920 och stod järnvägen 
nära i och med att pappan jobbade på stationen. 
Det lär ha varit i mitten av 1930-talet som Carl
Erik började fotografera - tyvärr finns inga foton 
från den tiden men väl från andra hälften av 
1940-talet. Han hade en ide om att samla all 
svensk rullande materiel på kort och började med 
ångloken. Efter hand tycks samlandet ha ut
sträckts till vagnar, ellok, diesellok och motor
vagnar. 



När det blev uppenbart att han själv 
inte skulle klara av att fotografera rul
lande materiel norr om Vislanda, började 
han använda sig av "fotoagenter". De 
fick sig tillsänt listor på vad han önskade 
sig i fotoväg. Var man ny som agent fick 
man även "undervisning" om hur bil
derna skulle vara komponerade för att 
hålla hög klass. 

Samlingen består av uppemot 9 000 
negativ, ordnade och förtecknade under 
rubriker som ånglok, ellok etc. Dess
utom med en kod för vilken kvalitet fo
tot har. Om negativet höll den klass han 
önskade så köpte han det. På det sättet 
kunde en del personer som jag talat med 
"hålla sin fotografering vid liv" tack vare 
Carl-Erik 

Två 1950-talsbilder .från den nytillkomna Carl-Erik Nilssons 
samling: E 1043 (ovan) och S7 1885 i Lund 

De flesta fotografierna sitter i pärmar 
men inte alla. Det finns buntar med fo
ton inom de olika grupperna som inte 
har monterats. 

För att hålla koll på vad som hände och 
lokens data var Carl-Erik medlem i bland 
annat Ånghwisslan, och han hade ett 
bibliotek som han använde sig av för 
faktagranskning. Efter hand som sam
lingen växte och den rullande materielen 
på SJ byggdes om och ändrades i snab
bare takt började det hela bli kostsamt. 
Han ville ju att så fort något ändrades eller till
kom på en individ så skulle det fotograferas. Det 
kunde gälla fotsteg, färg på loken, strömavtagare 
o.s.v. 

Carl-Erik gick ur tiden den 9 augusti 2000. En 
kort tid därefter ringde hans son och frågade om 
vi var intresserade av att fa hans fars livsverk som 
gåva till museet. Om någon av er som läser detta 
har fungerat som "fotoagent" eller har något att 
tillägga så hör av er till mig. 

Slutligen vill jag kort redogöra för det tredje 
stora arkivet som kom in under året. Eller rättare 
sagt i mitten av december 2000, men jag tar med 
det under detta år. Det är Svenska Järnvägs
föreningens arkiv. 

Föreningen, som hade sitt kansli på TGOJ:s ar
kiv i Eskilstuna, har gått en ny tid till mötes med 
många trafik-operatörer, vilket gör att den bytt 

namn till Branschföreningen Tågoperatörerna 
och att antalet medlemmar mångdubblats. I slu
tet av november (eller om det var i början av de
cember) ringde Sven-Olof Nehrer från Tåg
operatörerna till Robert Sjöö och undrade om vi 
var intresserade av att ta över föreningens arkiv. 
Robert talade med mig och jag var närmast eufo
risk. Vad skulle inte kunna finnas i detta arkiv, allt 
som diskuterats under föreningens snart 130-
åriga historia? Vi bestämde oss för att tacka ja, och 
jag åkte ned till Eskilstuna med stor förväntan för 
att packa ner arkivet för leverans till museet. För
eningen och innehållet beskrivs närmare i Chris
tina Engströms artikel. 

Jag vill slutligen passa på att tacka för alla övriga 
bidrag som kom in under året, och som har beri
kat vårt arkiv och bibliotek med spännande saker 
som nu är tillgängliga för alla. 
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Christina Engström 

Privatbaneföreningar och deras arkiv 

Svenska järnvägsforeningens ombud vid ett besök i Visby den 20 augusti 1903. Fotot är en gåva till 
Sveriges järnvägsmuseum av Victor Ståhle. 

Under året som gått har arkivet vid Sveriges 
Järnvägsmuseum vuxit ytterligare ett antal hyll
meter. En av de lite större samlingar som kommit 
på plats och registrerats är Svenska järnvägs
föreningens arkiv. Samlingen i sin helhet består 
egentligen av två separata arkivbildare med 
mycket nära relationer sinsemellan. Det är dels 
Svenska järnvägsföreningen (SJvF), dels Svenska 
järnvägarnas arbetsgivareförenng (SJAF). 

På grund av föreningarnas nära relationer, med 
bland annat gemensam administration från 1933 
innan SJAF slutligen upphörde 1974, går SJvF:s 
och SJAF:s historielinjer in i och ut ur varandra. 
En anledning till det nära förhållandet kan vara 
att SJvF före SJAF:s bildande fungerade som en 
central organisation för de förvaltningar som 
hade hand om arbetsgivarfrågor. Vi har valt att, så 
långt det har gått, hålla isär de olika föreningarna 
i förteckningsarbetet. 
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Inom både SJvF och SJAF bildades dessutom 
under tidens gång, allt efter behov, diverse sam
manslutningar och föreningar i olika syften. Ty
värr framkom det under registreringens gång att 
föreningarnas arkiv är decimerade på grund av en 
brand som utbröt på vindsvåningen i den fastig
het där delar av arkiven förvarades. Allt total
förstördes. Detta hände den 10 november 1970; 
flytt av arkivet var planerad men tyvärr kom bran
den emellan. En hel del originalhandlingar, som 
protokoll och korrespondens, gick till spillo. Vad 
gäller protokollen finns styrelse- och stämmo
protokollen bevarade i tryckt form för åren 187 6-
1987. I Alfabetiskt sakregister till Mellersta ban-
foreningens och ]ernvägsforeningens protokoller ... , 
som finns för åren 187 6-1941, kan man fa en 
överblick av vilka frågor som kom upp till be
handling. Om innehållet i de delar av korrespon
densen som saknas går det att fa en någorlunda 



uppfattning via de diarier som finns 
bevarade. Enstaka handlingar bi-
lagda till originalprotokollen för
svann dock i branden. 

Det är verkligen synd att arkivet 
inte är komplett. Det hade varit in
tressant att mer ingående kunna följa 
föreningens arbete och de problem 
de ställdes inför, både vid tiden för 
föreningens start och vid tiden för de 
enskilda järnvägarnas förstatligande 
på 1930-talet. 

Mellansvensk start 
Svenska järnvägsföreningens historia 
börjar den 26 november 1876. För
eningens namn var vid bildandet Mellersta ban
föreningen. Anledningen till att föreningen bilda
des ligger just i tidpunkten. Det enskilda järn
vägsnätet hade vid denna tid expanderat kraftigt 
och de olika förvaltningarnas banor var samman
bundna med varandra. Detta medförde att rese
närer och gods ofta passerade flera olika 
"operatörer". Det visade sig medföra vissa pro
blem med de skiftande villkor som gällde på de 
olika linjerna för resenärer och gods. I ett brev 
från Adolf Taube, som vid tiden för föreningens 
bildande var trafikchef vid Frövi-Ludvika järn
väg, far vi en pusselbit till: 

Vid den tiden pågingo sedan några år livliga för
handlingar mellan den bekante järnvägsmannen 
direktör Agrelius i Örebro samt trafikchefen 
Krusenstierna, övrdirektör Hahr, undertecknad 
m.fl. angående samtrafikordningar och andra 
järnvägsärenden, angående vilka tillfälliga över
enskommelser mellan en och annan bana sins
emellan, eller emellan små grupper av banor, träf
fades, utan art någon tillfredsställelse eller allmän
nare enhet vanns. Direktör Goslett frågade mig 
då en dag, huruvida vi ej kunde tänka på att i 
Sverige följa exempel från England, där enskilda 
banor bildat föreningar för tillvaratagandet av ge
mensamma intressen. 

Tanken och ideerna fanns alltså men verktyget 
var inte färdigutformat, tills Goslett kom med 
iden om hur en gemensam sammanslutning 
kunde ordnas. Goslett var direktör vid samma 

Svenska järnvägsforeningens delegater på 
festlig utfard .från Härnösand till Sollefteå 
den 13 juli 1898. Svjvm 

bana där Taube var trafikchef. Goslett hade, i 
egenskap av engelsman, erfarenheter från engel
ska järnvägar och av deras sätt att ordna behovet 
av att ha en organiserad sammanslutning för att 
lösa de problem som uppstått. 

Vid det första mötet närvarade, förutom trafik
chefer och direktörer från olika enskilda järnvägar 
i Mellansverige, även representanter för Statens 
järnvägar och Strömsholms kanalbolag. Vid nästa 
möte den 28 mars 1877 fanns bland de många 
deltagande ombuden ett från SJ, medan det där
emot inte fanns någon representant från kanal
bolaget. Det samarbete med SJ som SJvF önskade 
sig kom dock inte riktigt till stånd. Kungl. Järn
vägsstyrelsen ansåg sig inte kunna ingå som med
lem i föreningen. Anledningen till detta går inte 
att finna i de protokoll som finns bevarade. I 
Järnvägsföreningens Minnesskrifi 187 6-1926, del 
1, anges emellertid att Järnvägsstyrelsen på grund 
av sin "instruktion" var förhindrad att ingå som 
medlem i föreningen. Vi förmodar att det är 
J ärnvägsstyrelsens beslutsordning som förhin
drade att man kunde sitta med. 

En viss medverkan fanns ändå från SJ :s sida. 
Enligt föreningens stadgar hade SJ rätt att låta sig 
representeras av ett ombud som på detta sätt 
kunde delta i dess överläggningar. Denna rätt fans 
kvar i stadgarna till 1919, men enligt protokollen 
framgår att den utnyttjades sista gången vid ett 
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sammanträde 22-23 mars 1879. SJ-ombud hade 
därefter funnits närvarande endast då någon fråga 
av särskilt intresse från SJ :s sida behandlats. 

Syftet med föreningen fastställs i styrelse
protokollet för den 28 mars 1877, § 1: 

Mellersta Banföreningens ändamål är att under
lätta överenskommelse mellan deltagarna angå
ende gemensamma fraktbestämmelser samt att 
avhandla andra ärenden, som beröra deltagarnas 
gemensamma intressen. 

Föreningens geografiska spridning hade vid mit
ten av 1880-talet blivit så stor att ett förslag om 
namnbyte antogs 1884. Föreningen behöll nam
net fram till en omorganisation 1903 då namnet 
Svenska järnvägsföreningen antogs. Detta namn 
behölls fram till 2001 då föreningen bytte till 
Branschföreningen Tågoperatörerna. 

Gemensamma angelägenheter 
Vad togs då upp till behandling under de första 
åren? En viktig och angelägen fråga som kom upp 
tidigt var helt naturligt samtrafiksärenden, främst 
taxor och andra bestämmelser avseende godsbe
fordran. Exempel på annat är ett beslut som togs 
1880 om gemensam tidtabellsutgåva för fören
ingens banor. Den skulle vara uppbyggd på lik
nande sätt som Sveriges Kommunikationer. Ytter
ligare en fråga som behandlades ger en glimt av de 
problem som 1881 kunde uppstå utmed järnvä
gen vid tågförseningar: 

Huru länge skall man kunna förekomma olägen
heten av landsvägsövergångarnas afstängande un
der längre tid än nödigt då bancåg kommit ur sina 
fastställda turer? 

Det mycket uttömmande svaret på denna viktiga 
fråga blev: 

Intill dess man kunna utreda, huruvida genom 
telefon, klocksignaler eller dyl. kommunikation 
kan på lämpligt sätt anordnas mellan resp. statio
ner och grindvakterna, bör iakttagas: att då tåg 
uteblivit en halv timme utöver den i dess tidtabell 
bestämda tid vakten äger öppna grindarna för 
vägfarandes genomsläppande, ävensom att, med 
avseende därå, vare sig lokomotivförare å sådant 
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försenat bantåg skall om så erfordras stoppa tåget 
vid varje grind som till äventyr kan vara stängd, 
samt låta genom tågpersonalen öppna densamma 
eller låta grindvakten gå tåget till mötes och ut
sätta stoppsignal medan grinden är för de vägfa
rande öppen. 

Följer man SJvF:s historia vidare genom proto
kollen är det samtrafikfrågor gällande taxor för 
gods- och persontrafik samt frågor rörande den 
rullande materielen som dominerar. 

Ar 1933 genomfördes alltså ett förslag från 
1913 om gemensam förvaltning för SJvF och 
SJAF. Några år senare påbörjades förstatligandet 
av de enskilda järnvägarna, och i samband med 
detta förändrades föreningens förutsättningar 
drastiskt. Föreningen fanns kvar under de föl
jande årtiondena men verksamheten fördes på en 
mycket blygsam nivå. Ar 1986 fanns fyra med
lemsföretag kvar i föreningen: NKlJ, TGOJ, SLJ 
(RB + SB) och MLJ. 

Järnvägarnas arbetsgivareförening 
Den andra arkivbildaren i samlingen är Svenska 
Järnvägarnas Arbetsgivareförening, SJAF, som 
bildades 1906. Liksom i fallet med SJvF:s start låg 
omvärldsfaktorer i bakgrunden. Situationen för 
de enskilda järnvägarnas arbetsgivare var orolig på 
samma sätt som i övriga Sverige vid denna tid. 

Redan 1899 hade järnvägsanställda organiserat 
sig fackligt i det då nystartade Svenska järnvägs
mannaförbundet. I takt med att förbundet växte 
ställdes krav på förbättringar av arbetsförhållan
den, löner etc. På flera håll blev man oense i för
handlingarna vilket ibland ledde till strejker, 
också vid de enskilda järnvägarna. Den 16 maj 
1906 utbröt strejk samtidigt som febril aktivitet 
rådde hos järnvägsarbetsgivarna och i Sveriges re
gering för att lösa konflikten. Resultatet blev bil
dandet av Järnvägarnas skiljedomstol (vars hand
lingar ingår i SJAF:s arkiv för åren 1909-1951). 

Tanken hade tydligen funnits tidigare om att 
det behövdes en samlande organisation för arbets
givarna gentemot de anställda. Strejken den 16 
maj 1906 satte fart på dessa tankar. Den 30 juni 
samma år startade De svenska järnvägarnas 
arbetsgivareförening med tillägget Södra distrik
tet. Under året startades även Norra distriktet och 
Mellersta distriktet, och den 26 november bilda-



des slutligen Svenska järnvägarnas arbetsgivare
förening genom att de tidigare under året di
striktsvis tillkomna arbetsgivarföreningarna slogs 
samman. 

SJvF och SJAF inrättade som nämnts en ge
mensam förvaltning 1933. Verksamheten upp
hörde 197 4. Det sista spåret efter SJAF i arkivet är 
handlingar efter den likvidation som föregick för
eningens upphörande. 

Övriga arkivbildare 
Inom ramen för SJvF och SJAF bildades nämn
der och föreningar allt efter de behov som visade 
sig. Ur SJvF uppstod följande tre bolag: 

Järnvägsassuransföreningen från 1885 fun
gerade som de enskilda järnvägarnas egna försäk
ringsbolag. Behovet av ett sådant ökade i och med 
den växande järnvägsdriften med bland annat 
skador som uppkommit efter antändning från 
ångloken. 

Enskilda järnvägars pensionskassa var ett annat 
bolag som SJvF låg bakom. Denna gemensamma 
pensionsinrättning för järnvägarnas personal in
ledde sin verksamhet 1887. 

Enskilda järnvägars försäkringsanstalt mot 
olycksfall bildades 1901. Av arkivet finns endast 

delar hos Sveriges Järnvägsmuseum och det öv
riga på Riksarkivet (Ra 420118). 

Exempel på förbund och föreningar som bil
dats inom SJvF är: 

Sveriges enskilda järnvägars kontrollörsförbund 
tillkom 1896. Syftet var att uppnå en säker kon
troll av trafik- och kassaredovisningen. Vid mö
tena behandlades frågor som kontrollörerna 
kunde komma i kontakt med i sitt arbete. 

Föreningen Enskilda järnvägars förvaltnings
tjänstemän bildades 1937 när det visade sig att 
denna yrkeskategori inte var organiserad inför 
förstatligandet av järnvägarna. 

I SJAF:s arkiv vid Sveriges Järnvägsmuseum 
finns även handlingar från Järnvägarnas förlik
nings- och skiljenämnd, Järnvägarnas skiljedom
stol med KPF (Kontorspersonalforbundet), 
Skiljedomar i ersättningsärenden och Järnvägar
nas skadeersättningsnämnd. 

Litteratur 
Svenskajärnvägsforeningen 1876-1926, del 1, 
1926. 
Svenskajärnvägarnas Arbetsgivareforening 1906-
1945, 1945. 

Svenska järnvägsforeningen hade krympt och skaffat sig en ledigare stil .från 1903 till 1984 men mans
dominansen bestod Sv]vm. 
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Bertil Sannel & Stig Svallhammar 

Jante i Roslagen 
eller Varför fick Väddö ingen järnväg? 

Tomteboda station, sydlig slutpunkt for en normalspårig järnväg till Kapellskär enligt Birger Stafiings 
projekt från 1898. Sv]vm. 

Om inte om hade varit hade Roslagsbanans tusen
tals sommarresenärer kunnat åka tåg till den po
pulära sommarön Väddö, i Stockholms norra 
skärgård. Om "varför det inte blev så" handlar 
följande lilla historia. Perspektivet växlar - från 
jantelagen på gårdstunet till den nationella 
säkerhetspolitikens vingslag. 

I början av 1880-talet hade Norrtälje försetts 
med järnvägsförbindelse, i första hand västerut 
över Rimbo till Uppsala. År 1885 kompletterades 
Roslagens smalspåriga linjenät genom tillkom
sten av Stockholm-Rimbo järnväg (SRJ), som 
gav förbindelse med huvudstaden i söder. Pompa 
och ståt - konung Oskar II flankerad av tvenne 
prinsar dristade sig den 55 kilometer långa 
sträckan till Rimbo, där man åt och drack i det 
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nyuppförda stationshuset, i dag inrymmande 
kinarestaurangen Fortune House. 1 

Till förhistorien hör att i korthet beskriva 
Länna-Norrtälje järnvägs (LNJ) tillkomst, efter
som denna bana blev den givna byggstenen i dis
kussionerna om en fortsatt järnvägsbyggnad ut
med norra roslagskusten. År 1876 öppnades trafi
ken på den lilla bruksbanan Uppsala-Länna järn
väg (ULJ). Samma år verkställdes, på uppdrag av 
Norrtälje stad, undersökning om en järnväg från 
Länna till Norrtälje. Projektet kunde inte förverk
ligas, så i stället antogs ett förslag om att förlänga 
ULJ till Knutby. Därmed vaknade järnvägsintres
set längre österut och vid ett möte inför landshöv
dingen 1881 beslutades att upprätta förslag till en 
järnvägslinje Länna-Knurby-Rånäs-Rimbo-



N orrtelje. Järnvägsstationen. 

Järnvägsstationen i Norrtäije, den naturliga utgångspunkten for de olika pl.anerna på järnväg till 
Väddö. Svjvm, Cl.aes Dahl.anders samling. 

Norrtälje. Senare samma år valdes en styrelse och 
byggnadsarbetet påbörjades i augusti 1882. Ba
nan färdigställdes och öppnades för allmän trafik 
1884 - kostnadskalkylen hade då överskridits 
med 150 000 kronor. 2 

Norrtälje-Broby gård - ett första försök till 
förlängning norrut 
Roslagens smalspåriga nät av "trefotabanor" var 
glest och det dröjde därför inte länge förrän nya 
järnvägsplaner sprang fram. I slutet av 1880-talet 
presenterades planer på en förlängning av Länna
Norrtäljebanan norrut. Vid ett möte i Stabby den 
11 januari 1890 tillsattes en kommitte och ett 
nytt järnvägsmöte hölls i Sebende i juni samma 
år. Där beslutades att söka koncession för "en 
jernväg för ångkraft med 0,891 meter spårvidd 
från Norrtelje till Broby gård i Söderbykarls 
socken''. 

Linjen skulle enligt förslaget utgå från Länna
Norrtäljebanans station i Norrtälje och ganska 
snart vika av i nordlig riktning förbi Gräfsta och 
Svinninge byar till Roslagsbro socken, omkring 
15 kilometer väster om Roslags bro kyrka och där
efter vidare till Hallösa by genom Söderbykarls 
socken till Bro by gård. Banan skulle fa en längd av 

21,9 kilometer exklusive sidospår. Som mellan
station föreslogs Roslagsbro och dessutom skulle 
fem hållplatser anläggas. Anläggningskostnaden 
beräknades till 465 000 kronor, motsvarande 21 
233 kronor per kilometer inklusive rullande ma
teriel. Den stadiga tillsynsmyndigheten, Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsen (VoV), ansåg att den fö
reslagna banan var en lämplig fortsättning av Ros
lagens smalspåriga järnvägsnät, och då det inte 
förelåg några hinder ville man tillstyrka Kungl. 
Majts (regeringens) koncession. Koncessionen 
lämnas med en rad villkor, exempelvis att över
enskommelse träffades med Länna-Norrtälje
banan om att tågen på den nya banan skulle 
kunna utnyttja den befintliga järnvägsstationen i 
Norrtälje.3 Tankarna på den nya linjen måste ha 
varit väl förankrade hos Lännabanan, vars trafik
chef hade varit djupt engagerad i planeringen.4 

Järnvägsmöte på Kronohäktet 
Vo V hade genom nådig remiss den 26 september 
1890 anbefallt invånarna i de orter genom vilka 
järnvägen skulle dras fram att vid ett samman
träde yttra sig över den föreslagna järnvägens 
nytta och lämplighet. Med anledning av detta be
slutade Kungl. Majts befallningshavande (länssty-
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relsen) den 25 oktober att ett järnvägsmöte skulle 
äga rum den 9 december 1890 kl. 11 i tingssalen 
på Kronohäktet i Norrtälje. En särskild adress rik
tades till stadsfullmäktiges ordförande i Norrtälje 
samt till kommunalstämmoordförandena 

Söderbykarls, Estuna, Lohärads, Malsta, Husby
Lyhundra, Roslagsbro, Väddö och Häverö sock
nar, att utse representanter och om möjligt också 
yttra sig om kommunens eventuella ekonomiska 
bidrag till projektet.5 Därmed gick startskottet 
för den stundtals yviga debatt, som vidtog på alla 
de kommunalstämmor där man skulle besluta 
om ett eventuellt deltagande i projektet. 

I Väddö kommun hölls en allmän kommunal
stämma den 16 november 1890, där järnvägs
frågan togs upp som första punkt på dagord
ningen. Efter omröstningen visade det sig att 
röstetalet utfallit med 2 484 röster för och 6 926 
emot att kommunen skulle lämna allmänt bidrag 
till järnvägsbyggandet. Lantbrukaren C. Eriksson 
i Toftinge utsågs till kommunens representant vid 
det stundande sammanträdet i Norrtälje. Kom
munens negativa hållning i järnvägsfrågan tycks 
ha upprört sinnena hos några av stämmodelta
garna. En av projektets eldsjälar, kommunal
stämmans ordförande, riksdagsman Pehr Pehrs
son, reserverade sig mot beslutet och till protokol
let fördes, att eftersom kommunen inte ville 
lämna något gemensamt bidrag till järnvägen, var 
han själv beredd att bidra med 500 kronor ur 
egen ficka. Bidraget lämnades under förutsätt
ning att den för bygden och socknen så ange
lägna banan kunde byggas inom den närmaste 
framtiden och på den sökta koncessionen. 

Pehrssons reservation var inte den enda. I en 
gemensam reservation av W Govenius och Hj. 
Westerstrandh konstateras, att en del byar när
mast Broby, såsom Massum, Toftinge och Hus
inge, skulle enligt reservanterna få en mycket stor 
fördel av järnvägen. Detta var visserligen en om
tvistad ståndpunkt, men enligt reservanterna 
skulle alla lantbrukare i socknen tjäna på att järn
vägen byggdes med kommunalt bidrag 

ty att en jordbrukare, som t.ex. eger ett till 5,000 

kr taxeradt hemman, ej genom förbättrade kom
munikationer skulle kunna öka sin årsinkomst 
med 1 kr 20 öre - den ungefärliga jernvägsskatten 
- torde näppeligen kunna bevisas. En obetydlig 
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höjning af mjölkpriset, så litet som 0, 1 öre pr liter, 
skulle vara mer än tillräckligt att betala kostnaden 
för jernvägen. Möjligheten att under vinter- och 
vårmånaderna beqvämare än nu kunna skicka 
landtmannaprodukter till hufvudstaden samt in

rättandet av torgdagar vid Broby, som ligger 
Wäddö mycket närmare än Rimbo och Norrtelje, 
är hvar för sig omständigheter, som bort förmå 
flertalet af socknens jordegare att ifrigt verka för 
jernvägsföretaget. Och ändå röstade jordegarne i 
Massum, Toftinge och Husinge emot förslaget, 
en omständighet som vittnar om en i allmänhet 
ovanlig sjelfförsakelse eller ock om något annat, 
något för oss fullkomligt obegripligt. 

Reservanterna Govenius och Westerstrandh 
framhöll, att järnvägsförslagets motståndare hade 
alltid framhållit sjökommunikationerna som or
sak till att man inte behövde någon järnväg i byg
den. Men ångbåtstrafiken fungerande inte året 
om - under flera månader var förbindelsen med 
Stockholm avbruten. Bristen på andra transport
möjligheter gjorde också att lantbrukarna tvinga
des sälja överskottsskörden till förhållandevis låga 
priser på höstarna. Med goda järnvägs
förbindelser året om skulle säljarna kunna lager
hålla varorna och dra nytta av vinterns och vårens 
prisstegringar, menade reservanterna. 

De kunde heller inte förstå hur stämmans ma
joritet kunde bortse från nyttan av att med järnvä
gens hjälp snabbt kunna tillkalla läkare från Norr
tälje. 

En skara ytterligare reservanter - C.M. Wik
lund, O.A. Danielsson, C.J. Pira, G.A. Sjöström, 
Eric Andersson i Lunn och Jan Ersson i 
Hammarby - instämde i den tidigare reservatio
nen och konstaterade vidare, att järnvägs
motståndarnas språkrör betonat att järnvägen 
skulle beröva bönderna körförtjänster med häst 
och vagn. Reservanterna menade dock, att det var 
en olycka att lantbrukarna ägnade sig åt transpor
ter i stället för ladugårdsskötsel. Endast med en 
väl ordnad ladugårdsskötsel kunde lantmännen 
klara sig i tidens hårda konkurrens. Utan en väl
skött ladugård skulle jorden utarmas och skördar
na minska. Järnvägens tillkomst skulle, enligt 
reservanterna, "tvinga'' bönderna i trakten att 
koncentrera sin verksamhet på långsiktiga och 
mer bestående förtjänster. Den föreslagna järnvä-
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Norrtäije station någon 
gång kringforra 
sekelskiftet. Svjvm. 

gen utmynnade dessutom i huvudstaden, där 
ladugårdsprodukter vanligen betalades bättre än 
på andra ställen i landet. Att använda de anförda 
skälen för att motsätta sig ett kommunal järnvägs
anslag var, enligt reservanterna, farligt eftersom 
resonemanget motverkade lantbrukets framåt
skridande och höll tillbaka böndernas välstånd, 
särskilt i en bygd där vissa bönder hade nästan lika 
många hästar som kor. 

På samma gång som vi afgifva vår protest, fa vi 
djupt beklaga och uttala vårt ogillande öfver det 
allt annat än om fosterlandskärlek vittnande hån
skratt, hvarmed stämmans majoritet mottog talet 
om den ocvifvelaktigt stora nytta den föreslagna 
jernvägen skulle medföra i strategiskt hänse
ende. 6 

Svalt intresse 
Den allmänna inställningen till den föreslagna 
järnvägen Norrtälje-Broby tycks ha varit ganska 
sval i trafikområdet. Malsta församling utsåg vis
serligen en representant till mötet i Norrtälje, 
men kommunen ansåg sig inte ha någon nytta av 
banan och var därför inte beredd att bidraga till 
byggandet.7 Roslagsbro socken utsåg tre repre
sentanter till järnvägsmötet, men tog inte något 
beslut om kommunalt bidrag. 8 I Lohärad förkla
rade en enhällig kommunalstämma att man var 
emot järnvägsförslaget, eftersom det inte hade nå
gon betydelse för socknen. Följaktligen avstod 
man också från att utse representant till mötet i 
Norrtälje.9 Inte heller i Häverö kommun kunde 

man se någon nytta med järnvägen och stämman 
beslutade enhälligt att inte sända något ombud. 10 

I Estuna kommun konstaterade stämman, att ef
tersom den ifrågasatta järnvägen inte kunde med
föra någon allmän och väsentlig nytta för kom
munen, så kunde den inte komma i fråga för nå
got allmänt bidrag. Man hade redan nog av 
pålagor: Under sommaren hade både kyrka och 
klockstapel reparerats. En stor del av socknens 
bönder stod dessutom i skuld för diknings- och 
sjösänkningsföretag. Dock utsågs två representan
ter till mötet i Norrtälje. 11 I Söderby-Karls kom
mun utsågs två av projektets eldsjälar till ombud, 
nämligen godsägaren O.WH. Åkerberg på Broby 
och hemmansägaren Joh. Jansson i Norra 
Marjum. 12 Stadsfullmäktige i Norrtälje, som för
modligen inte varit någon drivande kraft bakom 
järnvägsförslaget, beslutade med minsta möjliga 
marginal - nio mot åtta - att utse ett ombud och 
en suppleant till järnvägsmötet. Uppdraget gick 
till stadsfullmäktiges ordförande doktor A. 
Brandt med borgmästare E. Behmer som supple
ant. Liksom i Söderbykarl valde Norrtälje, av 
okänd anledning, att inte fatta beslut i bidrags
frågan.1 3 

På mötet i Norrtälje inför landshövdingen den 
9 december 1890 konstaterades att Norrtälje stad 
samt Söderby-Karls, Estuna, Malsta och Roslags
bro representanter infunnit sig. Lohärad och 
Häverö kommuner hade översänt protokollsut
drag som utvisade att man inte ansåg att järn
vägen medförde någon nytta för socknen och att 
man därför inte utsett något ombud. Husby 
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Lyhundras ombud hade - om något sådant var 
utsett - inte avhörts. Väddö kommuns ombud, 
lantbrukaren C. Ericsson i Toftinge var förhin
drad att närvara till följd av sjukdom. Ett ombud 
överlämnade dels en fullmakt, dels ett utdrag av 
kommunalstämmans protokoll. Att detta fram
gick att stämman röstat mellan två förslag och att 
motståndarna mot kommunal aktieteckning 
hade segrat. Borgmästare Behmer anmälde att 
han infunnit sig som representant för Länna
Norrtälje jernvägsaktiebolags styrelse. Endast 
några av de personer som hade ansökt om 
koncessionen fanns på plats, förutom de kommu
nala ombuden antecknades trafikchefen Skårman 
och handlanden Pira. Mötet var välbesökt och 
landshövdingen meddelade att det stod var och 
en fritt att anmäla sig till talarlistan. Yttrandet 
skulle därvid gå till protokollet. Landshövdingen 
drog, tillfredställd över de många mötesdelta
garna, slutsatsen att "intresse fanns för den sak, 
hvarom komme att förhandlas". 

Landshövdingen uttryckte vidare sin allmänna 
uppfattning om betydelsen av tidsenliga kommu
nikationer och framhöll att enhällig samverkan 
krävdes för att fa dessa till stånd. Mötet blev dock 
en besvikelse för järnvägsfrågans förespråkare och 
landshövdingen uttalade sin förvåning över att 
förslaget tycktes ha så fa förespråkare vid sam
manträdet, då det i ansökan om järnvägskonces
sionen uttryckts att förslaget backades upp av 
flera personer från skilda håll. Lantbrukaren 
Skjöldebrand fick därför anledning att nämna, att 
Roslagsbro kommun, vars hela fyrktal utgjorde 
15 000 personer, som tillsammans representerade 
4 182 fyrkar, yttrat sig for järnvägen, vilket gett 
honom anledning att deltaga i koncessionsansö
kan. Vad gällde Väddö socken meddelade hand
landen Pira, att han for sin del ansåg att järnvägen 
skulle bli till stor nytta och betydelse. Denna upp
fattning delades av många andra sockenbor, me
nade Pira. Av de 200 röstägande som deltagit vid 
kommunalstämman där järnvägsfrågan diskute
rats hade 50 varit for förslaget och 150 emot. An
ledningen till att det hade stormat på stämman 
var att endast fem av de intresserade hade kunnat 
avge sina röster, medan de andra hade avlägsnat 
sig. Handlanden Pira var övertygad om att för
samlingens beslut att inte teckna aktier i järnvä
gen berodde på överdrivna skildringar av de upp-
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offringar och den risk varje deltagare skulle be
höva underkasta sig. Pira trodde dock på möjlig
heten att stämningen inom socknen skulle kunna 
bli en annan. 

Godsägare Åkerberg yttrade sig, denna gång på 
uppdrag av riksdagsmannen Pehr Pehrsson. Han 
meddelade att väddöborna i allmänhet var med 
på järnvägsforslaget, som dock hade sina vedersa
kare inför farhågan att aktietecknarna skulle fa 
skjuta till pengar om banan inte skulle bära sig. Så 
hade exempelvis en tullvaktmästare i Grisslehamn 
föreställningen, att av honom kunde uttaxeras 
sextio kronor om året. Jan Jonsson instämde i 
Pehr Pehrssons uppfattning, att intresset inom 
Väddö kommun var ganska stort. Jonsson delade 
uppfattningen, att om alla de kommuner som 
hade nytta av företaget samverkade, så skulle det 
inte vara svårt att fa järnvägen byggd. 

Trafikchef Skårman var foga uppmuntrad av 
vad han hört under dagen, men om kommunerna 
kunde inse den föreslagna järnvägens nytta, så 
skulle säkert stora bidrag flyta in. Visst var det 
sant att Lohärad, Malsta och Husby Lyhundra 
samt även Estuna och Roslagsbro kommuner an
tingen hade järnvägsforbindelse eller sjökom
munikationer och att man i Estuna och Roslags
bro bara delvis hade nytta av den föreslagna ba
nan. Desto sämre ställt var det med transport
möjligheterna under vintern. Värdet av regel
bundna transporter under hela året var lätt att 
inse, menade Skårman, som tog några exempel: 
Att järnvägar var av betydelse for trakten kring 
Norrtälje bevisades bäst av befintliga stationer på 
Länna-Norrtäljebanan. För Norrtälje var det fara 
värt, att staden, om den nya banan inte kom till, 
förlorade sitt handelsområde, vilket i annat fall 
kunde utvidgas. Än mer viktigt for staden var den 
ökade trafik som skulle uppstå på Länna-Norr
täljebanan till följd av den nya linjen, eftersom 
staden var intresserad av att den befintliga järnvä
gens svaga ekonomi skulle förbättras. Förre fjär
dingsmannen Matts Erik Mattsson i Vallby in
stämde i Skårmans yttrande och betonade for sin 
del, att även Husby Lyhundra socken, som han 
själv bodde i, skulle vinna på den nya järnvägen. 

Godsägaren Åkerberg, den nya järnvägens 
främsta förespråkare, fick den sista repliken. Han 
beklagade att sympatierna for järnvägen var så 
ringa från håll där annat vore att förvänta, men 
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ansåg att det trots allt var bra att man nu fatt veta 
det rätta förhållandet. Därmed blev man oför
hindrad att i stället verka för en annan föreslagen 
järnväg i Roslagen, för vilken koncessionsansökan 
redan ingivits till Kungl. Majt. 14 

Koncession, men ... 
Den 5 juni 1891 gavs - trots allt - koncession för 
en järnvägsanläggning från Norrtälje till Broby 
gård i Söderby-Karls socken. Intresset för järnvä
gen hade inte varit allt för överväldigande på mö
tet i Norrtälje. Dessutom fanns ett delvis konkur
rerande förslag till en nord-sydlig järnväg, längre 
västerut i Roslagen, från Rimbo till Stabo. Av 
länsstyrelsens yttrande över den begärda kon
cessionen för järnvägen Norrtälje-Broby, den 16 
januari 1891, framgår följande: 

Denna jernväg, afsedd att framdragas genom 
folkrika och bördiga trakter, hvilka hittills sakna 
tidsenliga kommunikationer till lands och endast 
delvis kunna med fördel begagna sjökommu
nikation, skulle onekligen bereda stora fördelar åt 
den landsdel, genom hvilken jernvägen anlades. 
Som jernvägen emellertid skulle beröra endast 
mindre delar af Estuna och Roslagsbro socknar, 
förklaras deraf hvarfore inom dessa kommuner 
någon majoritet af socknemän icke ansett sig böra 
uttala sig for företagets nytta for dessa kommuner. 
Söderby Karls socken deremot, som skulle mera 
centralt genomskäras af jernvägen, måste, såsom 
ock vid sammanträdet kraftigt framhölls, ega ett 
synnerligt stort intresse for planens forverkli-

gande. Ett sådant intresse är ock med rätt rådande 
inom Norrtelje samhälle. Banans betydelse är 
dock efter länsstyrelsens åsigt icke begränsad till 
de trakter, som af densamma omedelbarligen be
röras. Särskildt skulle denna jernväg blifva en 
lämplig trafikled for största delen af den folkrika 
och i allmänhet välmående Wäddö socken, 
hvilken väl eger goda sjökommunikationer, men 
dock måste hemta gagn af att äfven vintertiden 
kunna påräkna en tidsenlig förbindelse med an
dra orter. Kommer jernvägen till stånd, lär en 
fortsättning af densamma i framtiden icke heller 
uteblifva, och derigenom skulle naturligtvis ytter
ligare värderik förbättring vinnas i de ogynn
samma trafikförhållandena for länets nordligare 
delar. 

Länsstyrelsen anser derfore utan att tveka, att 
den föreslagna jernvägen skulle blifva till allmänt 
gagn i den utsträckning, att ansökningen om 
koncession for densamma och om dennas för
bundna förmåner är väl fortjent af Nådigt bifall, 
och Länsstyrelsen tillstyrker följaktligen i under
dånighet den begärda koncessionen ... 

Den vidsträckta norra delen af Stockholms läns 
fastland lider, som kändt är, brist på jernvägskom
munikationer, men först på senaste tiden har ett 
lifligare intresse inom orterna börjat göra sig gäl
lande for afhjelpande af denna brist. Så har, utom 
den nu förevarande ansökningen, nådig konces
sion begärts jemväl for en jernväg från Rimbo till 
Stabo. Ehuru afståndet mellan de båda sålunda 
föreslagna jernvägarna icke på någon punkt torde 
synnerligen öfverskrida två mil och norrut blir 

91 



ännu wida mindre, hvarför den ock delvis ega ge
mensamt trafikområde, äro å andra sidan natur
förhållandena sådana i följd af de stora vatten
drag, sjöarne Erken och Närdingen, hvilka ligga 
emellan de båda jernvägslinjerna, att stora trakter 
finnas, hvilka kunna draga gagn endast af endera 
af de båda jernvägarna. Utförandet af båda jern
vägarna skulle <lerföre nog vara till nytta, men då, 
såsom redan blifvit nämnt, vissa trakter falla inom 
trafikområdet för såväl den ena som den andra af 
dessa jernvägar och det icke är sannolikt, att an
strängningarne att åstadkomma båda jernvägar
ne kunna krönas med framgång, lärer det icke 
blifva åtminstone den närmare framtiden förun
nat att se de båda företagen förverkligade. Läns
styrelsen anser det emellertid icke kunna i saker
nas närvarande skede afgöras, för hvilketdera före
taget utsigterna ställa sig gynsammast. Af denna 
anledning och då nu endast är fråga om konces
sion för dessa linier, havarf de båda äro förtjenta, 
har det synts Länsstyrelsen rättast att förorda båda 
ansökningarna för att vederbörande intressenter 
e&er erhållna koncessioner må fa tillfälle att åda
galägga, kring hvilketdera företaget - derest båda ej 
äro möjliga att realisera - må kunna samlas kraf
ter, tillräckligt starka att bringa det till utförande. 
Underdånigast 
Themptander. 15 

Trots länsstyrelsens välsignelse och förhoppning 
gick det inte så bra med järnvägen Norrtälje
Broby. I kontrollmyndighetens, Vo V, propåer om 
banan framgår, att det från början var tänkt att 
järnvägsbygget skulle vara påbörjat före den 1 
juni 1892 och banan upplåtas för allmän trafik 
senast den 1 oktober 1894. 16 Av detta blev intet: 
Koncessionsinnehavarna hade problem med att 
infria villkoren och den 10 mars 1893 beviljade 
Kungl. Majt en viss förlängning i tiden för "full
görande av vissa koncessionsvillkor". Inte heller 
denna gång lyckades koncessionsinnehavarna för
verkliga projektet, varvid koncessionen slutligen 
förföll. 17 

Roslagen på världsarenan: London
Penningby-Peking, 1898-1905 
Några fa år e&er det att järnvägsförslaget Norr
tälje-Broby hade kapsejsat kom perspektivet på 
nya järnvägslinjer utmed roslagskusten att växla 
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kraftigt. I stället för en provinsbana väcktes plöts
ligt planer på en internationell transportled, som 
med hjälp av moderna land- och sjökommuni
kationer skulle förbinda England med Ryssland. 

Dåvarande VoV-kaptenen Birger Stafsing, högt 
aktad i järnvägsbyggarbranschen bland annat för 
det framgångsrika byggandet av Saltsjöbanan i 
Stockholm, 18 presenterade 1898 en storslagen 
plan hur Västra stambanan från Norrköping till 
Stockholm borde "rätas ut": En ny järnväg skulle 
byggas från Norrköping över Gnesta och Söder
tälje samt vidare över Mälaröarna till Tomteboda 
station, nordväst om Stockholms centrala delar. 
Projektet kan ses som ett alternativ till förslaget 
om att bygga ut den överbelagda stambane
sträckan Stockholm-Södertälje till dubbelspår 
och att på samma gång lösa trafik.försörjningen av 
Södertälje, där stambanans station vid Saltskog 
låg en bit utanför staden. Med den nya järnvägs
linjen kunde man dessutom skapa en snabb trans
portled med Finland. Från Tomteboda skulle en 
ny, normalspårig järnväg dras fram i nordostlig 
riktning till en nyanlagd hamn i Roslagen, vari
från snabba ångfartyg kunde förbättra förbindel
sen österut med Åbo och Hangö. Det storslagna 
projektet gick i folkmun under benämningen 
"London-Penningby-Peking". Det är den norra 
delen av denna bana, sträckan Tomteboda
Kapellskär med varianter, som här behandlas. 19 

Ur ett stockholmsperspektiv innebar den nya 
järnvägen ett radikalt pennstreck, som skar rakt 
över de befintliga kommunikationsstråken norr 
om staden: Banan skulle utgå från norra stamban
ans station i Tomteboda, ringla sig runt Brunns
viken förbi Nederjärva gård och vidare till en 
punkt norr om Stocksunds station, där den kor
sade Rimbobanan. Från Stocksund skulle järnvä
gen "på anmodan af de ledande männen i Djurs
holm" skära igenom villastadens område och gå 
vidare mot Ösby förbi Näsby och till Hägernäs, 
för att där korsa Åkersbergabanan. Från denna 
punkt skulle linjen gå rakt mot Brottby och vidare 
på norra sidan av sjön Largen förbi Bergshamra 
till Penningby gård. I tidiga skisser var det tänkt 
att huvudlinjen sedan skulle gå rakt ut till Kapell
skär med en bibana till Norrtälje. 20 

I maj 1898 konstateras i Norrtelje Tidning un
der rubriken "Den nya Roslagsbanan", att 
stakningen för den nya järnvägen närmade sig 



Det storslagn,a sammanhang som Kapellskärsprojektet var imatt i. Den östra slutpunkten var visserligen 
inte Peking men väl Vladivostok. Förhoppningar om transittrafik till Ryssland har for övrigt legat bakom 
flera andra svenska järnvägsplaner genom åren, och den trafiken är idag ett argument for tillskyndarna av 
en nybyggd Haparandabana. 

Norrtälje. Enligt planerna skulle banan utgå från 
Tomteboda med sträckning till Kapellskär i 
Rådmansö med bibana till Norrtälje, varifrån 
järnvägen i framtiden skulle sträckas vidare 
norrut. Projektledningen hade nu börjat umgås 
med tanken på en ännu bättre linjesträckning -

- Fö7'-.sla:JnajenlNägar 
= Statuis dt 
- E=k:ilda tl! 

från Tomteboda direkt till Norrtälje och därifrån 
förbi Lunda, Ilsholmen, nära Söderviken för att 
sluta i Edsgarn på Vätö. Järnvägen blev då visserli
gen ett par kilometer längre, men sjövägen till 
Finland avsevärt kortare. Ett viktigt skäl var att 
Edsgarn hade en utmärkt hamn, som var både 

Av Birger Stafiings planer forverkligades så småningom den genande banan mellan Norrköping och 
trakten av Gnesta, men inte linjen över Mälaröarna och dess fortsättning till Kapellskär. 
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djup och säker. Dessutom lämpade sig terrängen 
bättre för en järnväg till Edsgarn än om banan 
drogs över Rådmansö. Befolkningen utmed 
sträckan Bro--Vätö gav dessutom ett större trafik
underlag. För Rådmansö kunde de nya planerna 
möjligen ses som ett bakslag, men banan skulle 
trots allt bli till stor nytta för socknen, menade 
tidningen.21 

Några dagar senare publicerades en ny artikel i 
ämnet med ett referat från stakningen, som nu 
nått Norrtälje. Valet av linjesträckning berodde 
på de undersökningar som genomfördes och oav
sett vilket alternativ som valdes fick Norrtälje för
bindelse med banan. Järnvägen skulle dras fram 
väster om Gustafslund och en station skulle för
läggas söder om Norrtäljeån. Ett sidospår skulle 
byggas över ån till Norrtäljebanans station och 
därifrån vidare ned till hamnen. 22 

Kapten Stafsing hade varit i Norrtälje den 16 
maj for att studera stationsläget och besökte se
dan Kapellskär, där han genomförde en okulärbe
siktning. I samband med besöket lyckades tid
ningen ta en intervju med honom. Frågan gällde 
om Kapellskär eller Edsgarn skulle bli samman
bindningspunkten for den kontinentala trafiken 
på Finland. Stafsing hade funnit att Kapellskär 
hade goda förutsättningar for en hamnanlägg
ning for både gods- och persontrafik. Olika ång
are skulle, enligt förslaget, anlitas for person- och 
pakettrafik respektive den övriga godstrafiken. 
Hamnanläggningen krävde såväl kolupplag som 
upplagsmöjligheter. Genom att bygga en bank ut 
till en liten ö utanför själva hamnområdet, skulle 
man enligt Stafsing skapa en väl skyddad hamn, 
lämplig både for den civila trafiken som for en 
flottstation. Ur strategisk synpunkt vore det ange
läget att förbinda Rådmansö yttersta kust med 
huvudstaden, menade Stafsing, som trodde att 
generalstabens tunga yttrande vore for hamnens 
lokalisering till Kapellskär. På denna plats fanns 
goda förutsättningar for att arrangera ett min
forsvar. Till Kapellskärs fördel framför Edsgarn 
var också isforhållandena. Medan Kapellskär var 
skyddat från drivis kunde inloppet till Edsgarn 
ofta spärras, men på denna punkt var förhållan
dena ännu inte helt klarlagda. 23 

Dagens Nyheter engagerar sig 
Koncessionsansökan for sträckningen Stock-
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holm-Kapellskär ingavs till Kungl. Majt 1899. 
Såväl Vo V som Kungl. Järnvägsstyrelsen till
styrkte ansökan och 1902 lämnade regeringen 
koncession. Banans startpunkt i Stockholm för
sköts med tiden från Tomteboda station till Norr
tulls station (Stockholm Norra),24 men debatten 
om London-Penningby-Pekingbanan gick vi
dare i pressen. Den 21 januari 1902 kunde 
Norrtelje Tidning publicera en karta över de linje
förslag som då förelåg- den "riktiga'' Kapellskärs
linjen och Dagens Nyheters (!) förslag till linje
sträckning, det vill säga en förlängning av bi banan 
Penningby-Norrtälje ... 

Järnvägsfrågan diskuterades på nytt vid en ordi
narie kommunalstämma med Väddö socken den 
26 mars 1902: 

På grund av fördelar af flere slag, som genom en 
bredspårig, direkt till Stockholm ledande järnväg 
skulle beredas kommunens medlemmar, beslöt 
stämman med 6.765 röster mot 5.311 att, under 
förutsättning af Kongl. Maj:ts nådiga bifall till 
upptagande af erforderligt lån, teckna aktier for 
Etthundratiotusen (110.000) kronor i järnvägs
företaget Stockholm-Penningby-Kapellskär och 
Penningby-Norrcelje, med villkor att det sist
nämnda grenspåret utsträckes till lämplig plats i 
närheten afVäddö kanalbro samt att bansträckan 
Norrcelje-Väddö anlägges samtidigt med den 
öfriga järnvägen. 

Minoriteten, som ansåg, dels att norra och 
södra delarne, af socknen hade foga nytta af järn
vägen, dels att den föreslagna summan vore for 
stor, röstade for rent afslag. 

Den 6 juni 1902 erhöll landshövding Isberg med 
flera koncession på en järnvägsanläggning med 
1,435 meters spårvidd på sträckorna Tomteboda
Kapellskär och Penningby-Norrtälje. 25 Projektet 
kring den normalspåriga järnvägsforbindelsen till 
Roslagen rullade vidare till mångas förtröstan, 
men det fanns samtidigt de som hävdade att byg
den i stället borde slå vakt om det befintliga, smal
spåriga bannätet. I Norrtelje Tidning kunde man 
den 11 juni 1904 läsa följande: 

Det torde numera ej af någon becviflas, att icke ett 
misstag blef begånget vid val av spårvidd for Ros
lagens jernvägar, särskilde den stamlinie som leder 



ut från hufvudstaden, hvilken ju bör vara af sådan 
kapacitet, att den för en längre framtid tillfreds
ställer såväl ortens som hufvudstadens fordringar. 
Att den mindre spårvidden emellertid innebär en 
betydligt högre trafikkapacitet, än mången före
ställer sig, framgår otvetydigt af de intensitets
siffror ... hvilka i vissa delar öfverträffas endast af 
ett fatal jernvägar inom landet; därvid är dess
utom att märka, att trafikförmågan ännu på långt 
när ej är utnyttjad.26 

Enligt artikelförfattarens, major Victor Ståhle, 
uppfattning borde ansträngningarna inriktas på 
en fortsatt modernisering av Roslagsbanans 
huvudlinjer. 

Den 3 februari 1905 förklarade Kungl. Majt 
med anledning av gjord framställning att man 
inte funnit skäl att "för närvarande" vidtaga nå
gon åtgärd för järnvägen Tomteboda-Kapellskärs 
anläggande och trafikerande såsom statsbana. 
Den 16 juni 1905 medgavs anstånd med fullgö
rande av vissa koncessionsvillkor. Depositionsbe
vis skulle ingivas före den 1 juni 1907, arbetet på
börjas senast den 1 juli 1907 och banan vara fär
diga för att upplåtas för trafik senast den 1 juli 
1910.27 

Ett "länge åtrådt järnvägsföretag: Norrtälje
Wäddö" 
De storslagna planerna på en ny stambana genom 
Roslagen hade kommit på skam. Samtidigt kvar
stod behovet av moderna transporter i det 
järnvägslösa området norr om Norrtälje och i köl
vattnet av det avsvalnade stambaneprojektet åter
uppväcktes därför de gamla planerna på en för
längning av den smalspåriga Roslagsbanan. 

Den 7 juni 1905 hölls ett sammanträde med 
"järnvägskommitten'' i Norrtälje. Intressetomfat
tade nu en järnväg mellan Norrtälje och Väddö. 
Protokollet från mötet visar, att det redan bildats 
en kommitte med representanter för Norrtälje 
stad, Väddö, Söderby-Karl, Estuna och Roslags
bro kommuner. Intresset för projektet tycks ha 
varit ganska stort: 

Därjämte närvaro och deltogo i öfverläggningen 
och besluten ett 30-tal, därtill genom annons in
bjudna, intresserade personer, äfvensom ingeniör 
Rob. Luhr. 

Ingenjör Robert Luhr hade upprättat plan- och 
profilritningar samt ett kostnadsförslag för en 
smalspårig järnväg Norrtälje-Väddö,28 och vid 
mötet beslutades att kommitten, på egen hand el
ler i förening med andra intresserade, skulle be
gära koncession för en järnväg.29 Koncessions
ansökan ingavs senare samma år av apotekaren 
Rolf Balkenhausen, redaktören Gottfrid Peters
son, godsägaren Emil Hiller, lantbrukaren A.G. 
Jansson, kronolänsmannen R. Lindblad, bygg
mästaren John Björklund, godsägaren A.F. 
Öhman, nämndemannen E.A. Jansson och rust
hållaren Joh. Carlsson.30 Vi kan konstatera att 
hela persongalleriet bytts ut sedan 1890 års planer 
på en järnväg Norrtälje-Broby gård. 

Ingenjör Robert Luhrs kostnadsförslag avsåg en 
28,5 kilometer lång järnväg med spårvidden 
0,890 meter. Största lutning angavs i förslaget till 
16: 1000 och minsta kurvradie i huvudspår 300 
meter. Banan skulle utgå från Norrtälje station 
och därefter dras fram 

först jemte landsvägen till Roslagsbro mot stället 
Fågelsången samt sedan i nordlig rikting till 
Gräfsta, hvarifrån den fortsätter i nästan nordliga 
dalgångar till vester om Svinninge till gränsen af 
Roslagsbro socken, hvilken den skär for att, sedan 
den gått strax innanför gränsen i Estuna socken, 
fortsätta i Söderby-Karl socken, där den löper i en 
dalgång mellan Stensta på östra och Kallösa på 
vestra sidan mot Galltorp, som den passerar strax 
öster om, och fortsätter likaledes öster förbi 
Söderby-Karl kyrka i en dalgång vester om Åby 
och Odenslund gårdar mot torpet Lugnet. Efter 
att hafva passerat öster om detsamma fortsätter 
linien öster om Broby och Stabby mot Husinge. 
Sedan den passerat Husinge, går den i en dalgång 
öster om Toftinge och Elmsta byar till slutstatio
nen, hvilken är förlagd strax söder om landsvä
gen, som med en svängbro går öfver Väddö kanal 
till ön Väddö. 

Banans sträckning söder om Broby överens
stämde i huvudsak med 1890 års förslag och an
läggningskostnaden beräknades till 910 000 kro
nor, vilket motsvarade 32 000 kronor/kilometer 
med respektive 26 400 kronor/kilometer utan 
rullande materiel. Stationer föreslogs i Grävsta, 
Roslagsbro, Galltorp, Åby, Stabby och Husinge 
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samt vid Väddö kanal. En hållplats skulle byggas 
vid den plats, där byvägen delade sig till Sebende 
och Kallösa. Banan gav, enligt Luhrs beräkningar, 
inte någon menlig inverkan på den befintliga 
transportapparaten. Den relativt nyöppnade 
Rimbo-Sunds järnvägs31 trafikområde skulle vis
serligen beröras, men avståndet var tillräckligt 
stort för att trafikavledning inte skulle uppstå: 

Då Väddö under nuvarande långa afstånd till när
maste stationer å Rimbo-Sunds järnväg mest 
torde begagna sig af sjöfarten och då från östra 
hälfterna af Estuna och Söder by Karls socknar till 
nämnda Rimbo-Sunds stationer är lika långt eller 
längre än till Norrtälje, så kan man inte räkna 
med någon nämnvärd förminskning af Rimbo
Sunds järnvägs trafikområde, hvaremot nämnda 
del af dessa socknar, hela Roslags Bro socken och 
Väddö skulle erhålla en mycket behöflig kommu
nikationsled för person- och godstrafik genom 
denna järnväg.32 

Tre intressegrupper 
Ett sammanträde med ortsinvånarna hölls inför 
Konungens befallningshavande i Norrtälje råd
hus den 30 augusti 1905, där de berörda 
socknarna skulle fa tillfälle att - i vederbörlig ord
ning-yttra sig över järnvägens nytta och lämplig
het för orten. Efter en allmän presentation av 
koncessionsansökningen och andra aktuella 
handlingar uppläste kommerserådet Malmen ett 
anförande på Estuna kommuns vägnar att tas till 
protokollet, enligt vilket framgick att kommunen 
-vad gällde nyttan av den föreslagna järnvägen -
kunde anses delad i tre delar. En grupp hade in
tresse av att järnvägen fick en sträckning i närhe
ten av stora landsvägen förbi i Norra Nånö, åt 
Lohärad och vid Estuna kyrka, en annan grupp 
önskade en sträckning ungefär som den före
slagna. En tredje grupp, slutligen, ansåg sig inte 
ha någon nytta av någon ny järnväg till följd av 
närheten till Norrtälje. Den första gruppen mot
svarade taxeringsvärden om tillsammans 545 000 
kronor av kommunens sammanlagda taxerings
värde om I 024 I 00 kronor. Den andra gruppens 
taxeringsvärden motsvarade tillsammans cirka 
229 840 kronor och den tredje sammanlagt 
72 500 kronor. 
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Redan på grund af nu meddelade, i fråga om 
sifferuppgifterna ... hemtade upplysningar, samt 
då den nu föreslagna järnvägssträckningen, som 
skulle gå så att säga genom endast ett hörn af Es
tuna socken eller invid allenast en kortare sida af 
socknen, icke komme att innebära någon lättnad 
eller vinst i kommunikationshänseende för de till 
den första gruppen hänförda gårdarna. 

Slutsatsen blev därmed att den föreslagna järnvä
gen med dess nu föreslagna sträckning varken var 
nyttig eller lämplig för kommunen och därmed 
inte allmännyttig. För övrigt tvivlade man inom 
Estuna kommun starkt på att dra fram järnvägen 
i den sanka och olämpliga mark som föreslogs, 
med risk för höga anläggningskostnader. Något 
bidrag kunde därför inte påräknas från kommu
nens sida och man yrkade i stället på avslag på 
koncessionsansökan. 

Enigheten i Estuna var dock inte total och 
Karlsson i Gräfsta framförde, att delägarna Öster 
och Väster Eka och Haggård inte biträdde 
Malmens åsikt angående järnvägens sträckning. 
Detta framgick därav att de vid val av socken
ombud till järnvägsmötet röstat på en annan per
son, som man visste skulle komma att förorda 
järnvägens framdragning i den föreslagna östliga 
riktningen. Skulle man följa Malmens förslag 
skulle några av den nya järnvägens stationer 
hamna för nära stationer på de befintliga banorna 
samtidigt som östra delen av Estuna och hela Ros
lagsbro socken ställdes utan järnvägsförbindelse. 
Därmed kunde man inte räkna med något bidrag 
från Roslagsbro socken heller. De sumpmarker 
nära Gräfsta som Malmen varnat för var numera 
torrlagda och erbjöd inga problem för järnvägs
byggandet, vilket Karlsson som själv ägde marken 
kunde intyga. Den östliga sträckningen kunde 
dessutom erbjuda en bra grustäkt för banbygget. 

Hemmansägarna E.A. Jansson i Röksta och 
Öhman i Bottna samt godsägaren J.A.B. West
man i Södersund menade att banan skulle fa 
större trafik om den drogs fram i den östliga rikt
ningen. Roslagsbro socken skulle inte fa någon 
nytta av en järnväg som drogs fram så långt väs
terut som Malmen föreslagit och kunde därför 
inte heller lämna något bidrag till en sådan järn
väg. Hemmansägaren J. Jansson i Upplunda, 



På Stockholm norra, godsstation på Värtabanan, skulle Kapellskärsbanan starta enligt Dagens Nyheters 
modifiering av Stafiings plan. Svjvm. 

Roslagsbro, betonade den stora nytta järnvägen 
skulle fa både för Roslagsbro och Söderby-Karls 
socknar, vilka saknade bekväma förbindelser med 
Norrtälje. En bana i den östliga riktningen skulle 
bli till nytta för ett vida större område än om den 
drogs fram längre västerut. Roslagsbro socken, 
som hade större taxeringsvärde än Estuna, hade 
berättigade anspråk vad gällde att fa sitt transport
behov tillgodosett, menade Jansson. 

Folkhögskoleföreståndaren Westerstrandh för
ordade den föreslagna järnvägen som både lämp
lig och nyttig för Väddö socken, som saknade be
kväma landkommunikationer. Stationen skulle, 
enligt förslaget, läggas på en mycket lämplig plats 
så att hela kommunen fick nytta av järnvägen. 
Trafikchefen Skårman, Norrtälje, framförde att 
stakning av järnväg skett i både de omdiskuterade 
riktningarna, varvid man kommit fram till att 
den östliga linjen skulle bli trafiktekniskt lämpli
gare än den västra, även om man skulle fa svårig
heter med att ansluta järnvägen med Länna
Norrtäljebanan vid Pungpinan. 

Godsägare Hiller redovisade att det funnits ett 
förslag om att bygga järnväg från Söderby-Karls 
socken till Rimbotrakten, men att man sedan en
ats om att dra järnvägen till Norrtälje, så att även 
Roslagsbro fick nytta av den och förhoppningsvis 
kunde bidra till anläggningskostnaden. För att 
detta skulle bli fallet måste man, enligt Hiller, 

välja den östliga sträckningen. På så vis kunde 
man också påräkna ett sammanlagt större bidrag 
än om den av Malmen förespråkade västliga 
sträckningen valdes. Under de förberedande för
handlingarna hade man inte noterat något yr
kande från Estuna kommuns sida om den västliga 
sträckningen, menade Hiller. 

Kommerserådet Malmen replikerade med att 
det för de nordliga kommunerna var likgiltigt vil
ken sträckning som valdes - det avgörande för 
valet var hur de sydliga kommunerna ställde sig. 
Härvidlag skulle den västliga sträckningen vinna 
den starkaste tillslutningen. Om den östliga 
sträckningen valdes skulle Estuna med all säker
het inte lämna något bidrag till järnvägen. 
Malmen ville samtidigt dementera uppgifterna 
om att den nya banan, med dess föreslagna sta
tion vid Estuna kyrka, skulle konkurrera med de 
redan befintliga stationerna i Malsta och Syninge. 
Han ville samtidigt tillägga att eftersom hälften av 
Roslagsbro kommun hade goda sjökommuni
kationer medan Estuna saknade tjänliga transpor
ter borde järnvägen även av detta skäl dras fram 
på det sätt Malmen föreslagit, nämligen genom 
den tätast befolkade delen av Estuna socken. Det 
förslag han hade fört fram var i egenskap av om
bud för Estuna kommun - för egen del tyckte ha 
det var likgiltigt om någon järnväg byggdes eller 
ej, menade Malmen. 
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Arrendatorn J .E. Rudin, även han från Estuna, 
tyckte att järnvägen borde bli av stor nytta och 
lämplighet för orten, men menade att den västra 
delen av kommunen redan hade järnvägsförbin
delse genom Syninge station och dessutom 
ångbåtsförbindelser på sjön Erken. Den östliga 
linjen vore därför, av flera skäl, mest lämplig. 
Hemmansägaren P. Pettersson i Söder N ånö, Es
tuna socken, var också för att banan skulle dras 
fram i socknens östra del. En framdragning ge
nom den västra sträckningen skulle, enligt Pet
tersson, förorsaka menlig sönderkörning av den
nes åkrar. Godsägaren O.E. Grubb på Jersö i 
Söderby-Karls socken förklarade att han tidigare 
ansett att banan borde dras fram i den västliga 
sträckningen, men att han nu hade uppfatt
ningen att den östliga linjen var mer lämplig. 
Skulle järnvägen byggas i annan riktning skulle 
Söderby-Karls och Väddö kommuner ensamma 
fa bekosta byggandet, vilket var orimligt. Grubb 
förordade därför bifall till koncessionsansökan. 

Godsägaren Hiller upplyste ytterligare att 
Kungl. Majt 1891 hade meddelat koncession på 
en järnväg Norrtälje-Broby, men att banbygget 
då inte kommit till stånd. Denna bana skulle ha 
dragits fram huvudsakligen i den nu föreslagna 
riktningen. Förhållandena var desamma då som 
nu, menade Hiller, och Roslagsbro kommun 
kunde förväntas bidraga med större belopp än 
Estuna. Han tillade dessutom, att nyttan av den 
nu föreslagna banan skulle bli större än 1891 års 
förslag, eftersom banan drogs fram in i Väddö 
socken. Förslaget var, som det hade framlagts av 
de sökande, både lämpligt och välbetänkt. 

Borgmästare Behmer, Norrtälje, var siste talare 
på listan. Han passade på tillfället att fästa upp
märksamheten på det hemmansägare Karlsson 
framfört angående de påstådda sumpmarkerna. 
Eftersom ingen mer ville yttra sig i järnvägsfrågan 
upplöstes mötet, vars protokoll skulle biläggas 
länsstyrelsens yttrande över koncessionsansö
kan.33 

Länsstyrelsen fann till slut anledning att yrka 
bifall till koncessionsansökan för den föreslagna 
järnvägen Norrtälje-Väddö, vilken ansågs vara 
"synnerligen behövlig". Koncessionssökandena 
hade föreslagit en östlig sträckning, men även en 
västlig variant hade diskuterats. Länsstyrelsen 
trodde sig märka större lokala sympatier för den 
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östliga sträckningen, vilken också var det alterna
tiv som kunde påräkna det största ekonomiska 
bidraget. Styrelsen kunde för sin del tänka sig 
båda förslagen, men ansåg sig - av anförda skäl -
böra förorda den östliga sträckningen. 34 

Militära invändningar 
Vo V, som hade att granska underlaget till alla be
gärda koncessioner, fann i sitt yttrande att järnvä
gen skulle bli både nyttig och lämplig för orten. 
Styrelsen hade i stort inga invändningar mot för
slaget, men riktade i gengäld en rad anmärk
ningar mot det, bland annat att anläggningskost
naden satts för lågt. Denna skulle, enligt 
kontrollmyndighetens beräkning, stanna på 
1 026 000 kronor, motsvarande en kostnad av 
868 000 kronor exklusive rullande materiel. Sty
relsen var beredd att bifalla förslaget med åtskil
liga villkor och förbehåll, exempelvis att konces
sion måtte beviljas för järnvägen utom för 
sträckan närmast Norrtälje. En av förklaringarna 
var att ett avtal om banans anslutning vid Norr
tälje station ännu inte hade färdigförhandlats 
med Länna-Norrtäljebanans35 ägare.36 

Det var fler remissinstanser som hade att yttra 
sig över den föreslagna smalspåriga järnvägen 
Norrtälje-Väddö innan regeringens ställningsta
gande. Generalstaben, som vädrade strategisk 
nytta av den tidigare föreslagna normalspåriga 
"Kapellskärsbanan'', var förstås måttligt intresse
rad av det nya projektet. I generalstabschefen 
Bildts utlåtande angående den sökta koncession 
för den smalspåriga järnvägen Norrtälje-Väddö 
konstateras följande: 

I östra Uppland finnas hittills endast smalspåriga 
järnvägar. I beaktande af det farliga grannskapet 
till Åland medför detta en svaghet, enär dessa 
järnvägars trafikförmåga ej räcker till för så stora 
eller så snabba truppförflyttningar, som omstän
digheterna kunna påfordra. Ur militärisk syn
punkt är det därför i hög grad önskvärdt, att detta 
missförhållande i möjligaste mån afhjälpes vid 
järn vägsnätets utveckling i dessa trakter .. . Den ... 
1902 koncessionerade så kallade Kapelskärs
banan representerar det hittills längst uttagna ste
get mot ett ur försvarets synpunkt gynnsammare 
förhållande, hvad beträffar järnvägarna i Rosla
gen, och anser jag, att, änskönc Kapelskärsbanan 



ännu ej kommit till stånd, man dock bör räkna 
med dess relativt snara tillkomst, då det gäller att 
bedöma andra föreslagna järnvägar, som kunna 
sättas i förbindelse med densamma. En sådan 
järnväg är den nu ifrågavarande järnvägen Norr
tälje-Väddö. Det skulle tvifvelsutan vara synner
ligen ogynnsamt, att, när en gång Kapelskärsba
nan kommer till stånd, finna den mot en så pass 
exponerad del af Upplandskusten som Väddö
landet ledande järnvägen Norrcälje-Väddö vara 
länk i det isolerade smalspåriga Upplandsnätet i 
stället for att ingå såsom del i Sveriges normal
spåriga järnvägsnät. 

Så länge därför någon utsikt forefinnes, att 
Kapelskärsbanan kommer till stånd, fordra de 
militära intressena, att en järnväg sådan som 
Norrtälje-Väddö ej f°ar byggas smalspårig. 

På grund häraf far jag i underdånighet afstyrka 
bifall till den gjorda ansökan om koncession å 
järnväg om 0,891 meters spårvidd från Norrtälje 
till Väddö. 

Ett ytterligare skäl att for närvarande afstyrka 
denna ansökan finner jag däruti, att den ifråga
satta järnvägen kan komma att stå i ett nära för
hållande till den replipunkt for flottan vid Ålands 
haf, som upptagits bland de anordningar som 
böra vidtagas med afseende på det förslag till sam
fälld plan for rikets försvar, hvilken det uppdragit 
åt mig att tillsammans med chefen for flottans 
stab utarbeta, och att alltså denna fråga ej bör 
afgöras fristående från den utredning chefen for 
flottans stab kan komma att företaga beträffande 
åtgärderna i och for denna replipunkt. 

Generalstabschefen Bildt kunde sånär ha blivit 
Norrtälje-Väddöprojektets baneman, men så icke. 
Trots generalens svidande kritik, ogillande och av
styrkande beviljades banan koncession, vilket skedde 
i konselj den 3 november 1906. Ett villkor var, att 
byggandet skulle vara igång senast den 1 decem
ber 1907. Bland de många allmänna villkor som 
fastades vid koncessionen märks följande: 

Det åligger koncessionsinnehavarna att å järnvä
gen fortskaffa trupper, fangar och allmänna pos
ten samt ombesörja alla för kronans eller det all
männas räkning ifrågakommande person- och 
varutransporter emot den ersättning, som enligt 
gällande eller blivande bestämmelser utgår for dy-

lika transporter å de enskilda järnvägarna i riket; 
skolande vederbörande länsman eller tillsynings
män for allmänna ordningens upprätthållande 
äga att, var inom sitt tjänstgöringsområde, åtnjuta 
fria resor å järnvägen. 

Projektet stötte ganska snart på problem med att 
fullfölja järnvägsbygget. Arbetslönerna var högt 
uppdrivna och priset på järnvägsmateriel hade sti
git högt över vad som ursprungligen beräknats. 
Dessutom hotades kapitalanskaffningen till följd 
av höga räntor. En upplåning mot rådande oför
delaktiga villkor skulle i väsentlig grad försämra 
företagets bärighet. Av denna anledning hade 
man inte kunnat bygga den för orten så välbehöv
liga järnvägen och man tvingades avvakta till en 
lämpligare tidpunkt. 

Koncessionsinnehavarna konstaterade därför i 
oktober 1907, att det uppställda villkoret om 
byggnadstiden inte kunnat uppfyllas. Man be
gärde därför att Kungl. Majt skulle bevilja pro
jektet tre års anstånd med påbörjandet av byggan
det. 

Den 25 oktober begärde regeringen att Vo V 
skulle lämna ett utlåtande i frågan. Svaret kom 
den 31 oktober i vilket styrelsen hemställde om 
två års anstånd och att Kungl. Majt skulle bevilja 
innehavarna av koncessionen anstånd att påbörja 
järnvägsbygget till den 1 december 1909. VoV
beslutet är undertecknat Fridolf Wijnblad och -
Birger Stafsing. 

Skam den som ger sig - nygammalt förslag 
i järnvägsbyggandets elfte timme! 
Efter alla vedermödor och motgångar som veder
farits järnvägsförespråkarna på Väddö med om
land kunde man kanske tro, att även den mest 
järnvägstörstande rospigg haft anledning att kasta 
yxan i sjön för länge sedan - men icke! Så sent 
som i januari 1924 konstaterar Norrtelje Tidning 
i en artikel, att det fortfarande rådde livligt in
tresse för en järnväg Norrtälje-Väddö. Intresse
rade för förslaget hade samlats i Norrtälje rådhus 
en lördagsförmiddag för att diskutera hur man 
skulle få den efterlängtade banan till stånd. 

Av artikeln framgår, att en kommitte bestående 
av representanter för Väddö, Söderby-Karl, Ros
lags-Bro och Estuna kommuner samt Norrtälje 
stad hade bildats. 
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Borgmästare Hallin höll ett inledningsanfö
rande, i vilket han erinrade om denna tjugo år 
gamla fråga hade legat nere en längre tid med an
ledning av den ifrågasatta järnvägen till Kapell
skär. Detta projekt var, enligt Hallin, numera 
avfört från diskussionen och i det förbättrade eko
nomiska läge som nu rådde fanns det kanske an
ledning att på nytt diskutera den gamla tanken på 
en järnväg Norrtälje-Väddö. Mötet skulle också 
ta ställning till en föreslagen "bilbusslinje" på 
samma trad. 37 

Landstingsman EJ. Edström från Väddö till
hörde dem som var positiva till järnvägen och 
som tyckte att stunden var inne för ett klartecken 
till projektet: 

Rätta tiden är nu inne för realiserandet av detta 
gamla spörsmål. Normala tider ha ju i stort sett 
åter inträtt, och den ekonomiska situationen hin
ner givetvis bättra sig betydligt till tiden för byg
gandet, då ju förarbetena alltid taga sin tid. 

Herr Löfgren var av idel pessimism och påpekade 
till en början att han ej varit med om förberedel
serna till detta möte. Och intresset? Om Norrtelje 
kunde fa en järnväg så vore det ju bra. Han erin
rade om Lännabanans byggande, vilket staden 
inte hade så goda erfarenheter av. De ekonomiska 
förutsättningarna för att bygga denna nya bana 
ansågs av Löfgren vara svårlösta - och den ekono
miska sidan måste enligt honom vara utredd 
innan man företog sig något i järnvägsfrågan. 
Norrtälje stad hade andra angelägna projekt att 
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Under den sista 
diskussionen om 
järnväg till Väddö 
.framkastades 
tanken på anknyt-
ning till Roslags
banenätet i 
Ununge. Svfvm, 
Claes Dahlanders 
samling. 

stödja med skattemedel, exempelvis en ny folk
skolebyggnad. Därför var det i detta skede inte 
lönt att tänka på något järnvägsbygge. 

Under diskussionen ventilerades att det fram
kastats tankar på en järnväg från Ununge till 
Väddö. Hur såg Väddös representanter på denna 
sak, undrade en av deltagarna på mötet. 

Doktor Westerstrandh trodde att väddöbornas 
intresse av en järnväg var stort, men ståndpunk
ten skulle slutligen vila på den detaljutredning 
som först måste genomföras. Huruvida det fanns 
ett intresse för en bana till Ununge var obekant, 
men järnvägsfrågan berodde i hög grad på ansprå
ken och det enskilda intresset, menade Wester
strandh. Han trodde för sin del, att ett nära sam
arbete med Roslagsbanan var nödvändigt om frå
gan över huvud taget skulle kunna realiseras. 

På mötet fanns det de som ansåg, att man inte 
borde bilda något nytt järnvägs bolag, utan att den 
föreslagna banan skulle byggas av Roslagsbanan 
och att kommunerna och enskilda i trakten skulle 
kunna bidra genom att köpa SRJ-aktier i stället. 
Detta var dock en tanke som SRJ-chefen Åke 
Nerell direkt avfärdade. 

I mitten av 1920-talet hade bilismen kommit 
att framstå som ett fullt acceptabelt alternativ till 
en smalspårig provinsbana. Tankarna om en järn
väg till Väddö kom därför, som så många andra 
samtida järnvägsprojekt, att stanna på ritbordet. 
Buss- och lastbilstrafik - och sedermera privat
bilism - blev i stället det som erbjöds rospiggarna 
utmed kusten mellan Norrtälje och Hallstavik. 
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Rune Norgren 

Tågfärjan Drottning Victoria 
under tretungad flagga 

Tågforjan Drottning Victoria som ny och civil i Trelleborg. Svjvm. 

I slutet av augusti 1939 mottog SJ från chefen för 
Marinen en skrivelse daterad 25 augusti med 
bland annat följande innehåll: "Anmodan att ef
ter anfordran jämlikt beredskapsförfogandelagen 
ställa Drottning Victoria till marinens förfogande 
. . . Vid angiven tidpunkt tillhandahålla fartyget 
chefen för Ostkustens marindistrikt vid Finnboda 
varv." Den 1 september kom meddelandet: 
"Inställ i förberedande besked nämnt fartyg sna
rast möjligt." 

Drottning Victoria skulle utrustas för att i Kust
flottan tjänstgöra som Hjälpkryssare nr 3 (Hjkr 3). 
Hon var bland de fartyg som krigsmakten enligt 
fartygsuttagningslagen hade planerat att utnyttja 
vid mobilisering eller förstärkt försvarsberedskap. 
Också för olika slags motorfordon och hästar med 
vagnar hade krigsmakten motsvarande uttag
ningsplaner. 

Det svenska samhället ställdes om till långvarig 
försvarsberedskap och neutralitetsvakt. 
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Hjälpfartyg 
Ett hjälpfartyg kan definieras som ett ursprungli
gen för civila ändamål avsett fartyg som inkallas 
för tjänst vid krigsmakten, och som i större eller 
mindre omfattning utrustas för denna tjänst. 
Fartygslagen av år 1926 kompletterades genom 
kungl. brev 1936, 1937 och 1938. Förhandlingar 
om avtal och kontrakt om förhyrning samt verk
samhet med planer, ritningar och utrustning på
gick fortlöpande. 1939 års rulla upptog 399 far
tyg av vilka 266 var rustade den 30 november 
1939. (ÅH) 

Nio handelsfartyg var uttagna för ombyggnad 
till hjälpkryssare. Fem av dem inkallades och ut
rustades. (CB) 

Hjälpfartygen klassificerades som så: 
Hjälpkryssare: större sjögående och snabbgående 
fartyg 
Hjälpkanonbåt: större i regel sjögående fartyg 



Hjälpvedettbåt (minsvepning med mera) 
typ I: trålare och bogserbåt 
typ Il: större motorfiskebåt 
typ III: mindre motorfiskebåt eller annan 
motorbåt 

Fartyg för bärgning, isbrytning, transporter, sjuk
vård, förbindelsetjänst, reparationer etc. 

Den 24 april 1939 hade träffats avtal om förhyr
ning av Drottning Victoria. SJ begärde 700 kronor 
per dag. Tågfärjan Gustaf V utgjorde reservfartyg 
för henne. Hjkr 3 var enligt chefen för Kust
flottan fullt användbar som minudäggnings
fartyg. 

Förändring till Hjkr 3 
Några fakta om tågfärjan Drottning Victoria: 
Byggd 1909 i Newcasde 
Längd ö.a. i huvuddäck 112 m 
Bredd över avvisarlist 16 m 
Kolboxar, rymd 270 ton 
Djupgående vid full last 5,5 m 
Bruttodräktighet 3 300 ton 
Hinderfri spårlängd 160 m 
Indikerade hkr max. 5 800 hkr 
Hastighet 
Hyttplatsutrymmen 

17,5 knop 
90 personer 

Fartyget hade fem däck: nedre, tåg-, galleri-, pro
menad- och bryggdäck. 160 spant, numrerade 
från aktern, satt med cirka 0,7 m avstånd. (SJ) 
Som jämförelse nämns att flygplanskryssaren 
Godandär 130 m lång och 15,4 m bred med 5 m 
djupgående. 

I samband med reparation av färjan på hösten 
1938 monterades paravanfästen och tillverkades 

Drottning 
Victoria 
omändrad till 
Hjälpkryssare 
nr 3, utan 
kamouflagemål
ning. Sv]vm. 

minräls. Omedelbart efter ankomsten till Finn
boda varv den 3 september påbörjades rustnings
arbetena. Det huvudsakliga arbetet bestod i att 
beväpna henne. Ritningarna är i regel daterade 
1938. 

Drottning Victoria fick tre 12 cm kanoner Ml 
94. På fördäck byggdes två plattformar med för
ankring mot kölen. Två hytter på nedre däck off
rades. Pjäserna placeras så att skjutsektor 235° er
hölls. Den tredje pjäsen fick plats akterut, ovanför 
tågdäcket, med skjutsektor 270°. Skottvidden var 
8 000 m och det fanns plats för 30 skott vid varje 
pjäs. Ammunitionsdurkarna låg i hålskeppet vid 
spant 112-116, och bagagehissen skulle användas 
för att lyfta upp ammunition till pjäserna. Av
ståndsmätare fanns på en brygga akter om 
navigeringshytten. 

Fyra 57 mm luftvärnskanoner M/38 (ändrad 
M/89B) var planerade men endast två fanns dis
ponibla. De placerades bordvarts på vardera sidan 
på en brygga mellan skorsten och radiohytt (spant 
103). Skjutsektor varierade mellan 170° och 360° 
beroende på elevation. Två 40 mm luftvärns
automatkanoner m/32 stod på en liknande 
brygga akterut (spant 55) med skjutsektor 155-
2550. På aktra bryggan placerades en stereo
avståndsmätare. Vidare fanns två 8 mm luftvärns
kulsprutor på däcksförstärkning av trä. På prome
naddäck låg durkar för 200 57 mm- och 8 000 
8 mm-patroner. Handeldvapen med ammuni
tion förvarades i officershytter. 

På tågdäcket monterades sex minspår. Min
fällning kunde ske från fyra spår genom akter
porten. Bordvarts om dessa fanns två stickspår. 
Plats fanns för 328 minor, 58 på vardera av de fyra 
"huvudspåren" och 48 på vardera stickspåret. På 
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ömse sidor i aktern fanns kranar för ombordtag
ning av minor från pråmar. 

Den mintyp som avsågs att användas var en fly
tande, okontrollerbar stötmina med automatisk 
förankring. Den fanns i varianter med olika 
laddningsvikt och modellår, till exempel 50 kg 
mina Ml 14. Tändkolv med sprängrör montera
des när minan klargjordes för fällning. Minan var 
placerad på och förbunden med ankaret som 
hade fyra hjul. Vid fällningen sjönk en tyngd, 
lodet, till en längd motsvarande mindjupet med 
toleransen ±0,5 m. När ankaret vattenfyllts lös
gjorde det sig från minan och sjönk till botten. I 
och med att det nedhängande lodet tog botten 
hejdades med en spärr ankartrossens utvindning, 
och ankaret drog med sig minan till ett djup lika 
stort som lodlinans avrullade längd. (HF) 

På promenaddäck stod på vardera sidan vid 
spant 25 en sjunkbombkastare M/33. En durk 
för 2x12 sjunkbomber fanns i närheten av kastar
na, till vilka bomberna flyttades med dävert. 

Till den övriga utrustningen hörde skyddssvep 
M/31, signalstrålkastare, lådtelefon M/08, 400 
W kortvågssändare m/37 med långvågs- och 
telefontillsats, 3 W UK-station m/39 typ II, två 
mottagare M/37 typ III och en pejlanläggning. 
Dimbildningsmateriel förvarades i rum på tåg
däck (spant 13-16). Promenaddäckets fönster 
skyddades mot övertryck av plåduckor. 

Livbåtar avlägsnades för att bereda plats för 
paravaninhalning och luftvärnsbryggor. 

Inryckning och förläggning 
John Rumenius har i boken Klart skepp for min
follning berättat om sin första beredskaps
tjänstgöring som minofficer på Hjkr 3. Han bör-
jade sin sjömansbana som skeppsgosse 1927, av
lade sjökaptensexamen 1937 och reservofficers
examen 1938 samt fick därefter specialutbildning 
i mintjänst. 

Hans första uppdrag var att ordna förläggning 
för den inkallade besättningen till Hjkr 3 i Ly
ceum för flickor på Banergatan i Stockholm. Den 
kvinnliga rektorns enda bekymmer var att de 
klumpiga och tjäriga sjömanssäckarna satte 
fläckar på det fina parkettgolvet, så en presenning 
anskaffades. Skolor togs i stor utsträckning i an
språk några dagar tills krigförbanden hade organi
serats. 
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Efter Drottning Victorias ankomst till Finnboda 
varv flyttade den påmönstrade besättningen om
bord. Alla fick bo i hytt vilket är ovanligt på ett 
örlogsfartyg. Kojerna var breda och hade mjuka, 
sköna madrasser - det var annat än "häng
mattorna''. De stora slipade speglarna väckte 
munterhet. QR) 

Fartygets utrymmen utnyttjades på följande 
sätt: 

Bryggdäck 
- två bryggor, styrhytt, 

navigeringshytt, 
radiohytt, livbåtar 

- kaptenshytt 
- förste styrmanshytt 
Promenaddäck 
- 3 klass salong 
- 1 & 2 klass matsal 

-kök 
- kunglig hytt 

- entrehall 

fartygschefen 
en officer 

underofficersmäss 
biosalong med ca 175 
platser 

durk för kulsprute
ammunition 

- konversationssalong gunrum 
icke rökare 

- danssalong och röksalong 
Galleridäck 
- hytter för eldare och matroser 
Tågdäck 
- sovhytter för däcks- och 

maskin personal 
Nedre däck 
- 1 & 2 klass sovhytter officerare och 

underofficerare. 
läkarrum, apotek, två 
sjukhytter, reservhytter 

- sovhytter för besättning eldare och matroser 
- 3 klass matsal och pentry, mäss 

salong 

Ingen förläggning fanns förut på grund av risk för 
minsprängning. 

Besättning 
Fem man i besättningen hade officers grad: 
kapten Cronberg fartygschef 
kapten Sjöbohm sekond 
fänrik Gattberg artilleriofficer 



fänrik Rumenius 

doktor Hellberg 

minofficer, förbindelse
officer 
marinläkare 1. graden 

De tre förstnämnda var styrmän vid SJ tågfärje
linjer (Trelleborg-Sassnitz) och kände väl till 
Hjkr 3 och hennes sjöegenskaper. Alla var 
reservofficerare (motsvarande) i flottan. Behov 
fanns också av en stamofficer som navigations
officer i skärgårdsvatten. Tretton av tågdriftens 
styrmän var reservofficerare. Av dem hade nio 
uppskov med militärtjänst vid förstärkt försvars
beredskap och sex vid mobilisering 

Minuppbördsmannen flaggstyrman Alm var 
det enda stambefälet ombord. I övrigt fanns fyra 
underofficerare och nio flaggkorpraler - behovet 
var totalt 17. En övermaskinist och tre maskinis
ter kontraktsanställdes. På däcksavdelningen 
fanns följande befattningar: 

plutonbefälhavare förliga 12 cm-pjäserna 
plutonbefälhavare aktra 12 cm-pjäsen 
plutonbefälhavare 57 mm-pjäsavdelningen 
eldledare 40 mm-pjäserna 
minstyrman styrbords minbanor 
minstyrman babords minbanor 
minstyrman vid minfällning akterut 
signalstyrman 

Redan efter forsta 
världskrigets utbrott 
1914 var tåg-
farjorna Drottning 
Victoria och Gustaf 
V aktuella for 
militär insats, och 
flyttades .från 
Trelleborg till 
Stockholm. Sv]vm. 

Det behövdes egentligen 115 man korpraler och 
meniga men tillgången var 80-85 värnpliktiga, 
huvudsakligen klass A (värnpliktiga som varit fast 
anställda under sammanlagt två år). Tio eldare 
från Trelleborg (SJ-anställda?) och tre kockar var 
kontraktsanställda. 

Vid minutläggning var bemanningen enligt 
följande: 

42 frammatning av minor i sex banor 
12 minfällning akterut i fyra banor 
8 57 mm-pjäserna 

12 40 mm-pjäserna 
4 8 mm-luftvärnskulsprutorna 
6 ammunitionslangning 

Härutöver erfordrades personal för andra uppgif
ter ombord. Under minutläggning var fartyget 
skyddat av andra fartygs sjöartilleri varför man
skapet för 12 cm-kanonerna deltog i min
utläggningsarbetet. 

Den totala besättningen uppgick till cirka 118 
man. Behovet var 138. 

Utbildning och övningar 
Bevakning av varvet och fartyget utfördes av be
sättningen. Grundutbildning påbörjades efter
som lång tid förflutit sedan de flesta varit i militär 
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tjänst. Krigsminskola anordnades vid Vaxholms 
kustartilleriregemente för ett trettiotal elever från 
bland annat Hjkr 3, mest minmatroser klass A. 

Besättningen tog ombord ammunition sedan 
durkarna blivit iordningställda. Durkarna för 12 
cm-ammunition låg illa till och hissarna var inte 
klara. 

Matsalen ordnades som biosalong. Svensk 
Filmindustri ställde projektor till förfogande, och 
det gavs två föreställningar varje kväll. Film hyr
des för 100 kr i veckan. Andra fartygsbesättningar 
på ankarplatsen besökte givetvis föreställning
arna. 

Den 10 oktober lämnade Hjkr 3 varvet för 
provturer. Vid fullfartsprov loggades 18 knop vil
ket ansågs som ett bra resultat för det trettio år 
gamla fartyget. Anskjutning av 12 cm-pjäserna 
visade att plattformarna tålde påfrestningen från 
två skott per pjäs i olika skjutriktiningar. 

Under skjutningen kom en trälastad tramp i 
närheten. De omborvarande trodde väl inte sina 
ögon när de såg hur salva efter salva dundrade iväg 
från den kända Sassnitzfärjan. Fartyget stoppade i 
häpenheten och låg länge kvar innan hon fick 
klart för sig att färjan hade blivit ett örlogsfartyg. 
Hon såg väl den tretungade flaggan i aktern. QR) 

Luftvärnet sköt mot målkorv som bogserades 
av flygplan, tre skott per 57- och fem skott per 40 
mm-pjäs. Under skjutningarna spräcktes ett föns
ter i styrhytten och träsplitter uppstod i ett dörrlås 
under en 12 cm-pjäs. Nästa dag genomfördes 
minfällningsprov och prov med sjunkbomber 
utan anmärkning. 

Den 16 oktober ingick Hjkr 3 i Kustflottan. 
Den 20 avgick hon från Hårsfjärden till Stock
holm för ombordtagning av minor och den 22 
åter till ankarplatsen. 

Den 22-23 oktober hade Kustflottan en opera
tiv övning i Östersjön och Ålandshav. Den 22 in
gick Hjkr 3 i blå styrka för minering (fingerad) av 
södra inloppet till Ålandshav (Tjärven-Lågskär). 
Nästa dag tillhörde hon röd styrka och ingick i en 
fientlig transportflotta. 

Under en övning med kraftig sjögång gjorde 
fartyget en ordentlig överhalning som gjorde att 
större delen av en mimad välte omkull. Eftersom 
man under dessa övningar inte hade minkolvar i 
minorna hände inget annat än att ett antal horn 
slogs av och att bucklor uppstod på några minor. 
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Rälsen revs emellertid upp på en lång sträcka. 
Följden blev att man fick gå in till Finnboda varv 
för att förstärka rälsen. QR) 

Norra mineringen 
"Ålandskonventionen" som Nationernas förbund 
fastställde 1921 bestämde att Ålandsöarna skulle 
neutraliseras och vara demilitariserade. Om krig 
utbröt i Östersjön hade Finland rätt att bland an
nat minera åländska farvatten. Under mellan
krigstiden diskuterade Finland och Sverige det 
militära tomrum som hade uppstått mellan de 
båda länderna. Sommaren 1938 nåddes en över
enskommelse, "Stockholmsplanen", om vilka åt
gärder som borde vidtas som skydd för Åland. 
Sovjetunionen protesterade mot planen, liksom 
man utan att vara tillfrågad hade gjort 1921, och 
den föll. 

I stället utarbetades 1939 en koordinationsplan 
av de finska och svenska militärledningarna. I den 
fanns bland annat upptagna två stora okont
rollerbara mineringar: 

södra mineringen 
Söderarm-Lågskär-syd Lemland 
norra mineringen 
U ndersten-Märket-Signildsskär 

Den förstnämnda låg delvis på internationellt vat
ten och skulle utläggas om krigstillstånd rådde för 
länderna. Den norra skulle ligga på finskt och 
svenskt territorialvatten (riksgränserna går sam
man vid Märket). Den var först och främst till för 
att hindra främmande fartyg från att ta sig in i 
Bottenhavet. Den var uppdelad i två delar: en 
svensk mellan Understen och Märket samt en 
finsk från Märket till Signildsskär. (US) 

Sovjetunionen utövade i slutet av september 
tryck på de baltiska staterna att upplåta hamnar i 
Östersjön åt sovjetflottan. Detta liksom andra på
tryckningar mot Finland väckte farhågor i 
Sverige. Koordinationsplanen blev aktuell både 
militärt och politiskt. Den 9 oktober togs den 
norra mineringen upp till behandling från svensk 
sida. Den 15 seglade sovjetiska flottan västerut i 
Finska viken. Chefen för Kustflottan förberedde 
en aktion mot Åland i vilken ingick ytterligare 
ombordtagning av minor för Hjkr 3. Permis
sioner indrogs och fartyget började gå mot min-



Gränsen for den demilitariserade och neutraliserade zonen enligt Alandskonventionen utmärks 
av den heldragn,a linjen. Den "norra mineringen" mellan Understen och Sign,ilsskär lades ut 
enligt minsymbolerna. (AH) 

förråden. Det var då den södra mineringen som 
var aktuell. 

Operationerna inställdes men den norra mine
ringen avskrevs ej. Diskussionerna fortsatte inom 
regeringen samt mellan den och militärledningen 
om vidare åtgärder fram till krigsutbrottet mellan 
Finland och Sovjetunionen den 30 november. 

Hjkr 3 beordrades då att avbryta sina övningar 
och tillsammans med flygplanskryssaren Gotland 
ta ombord minor för den norra mineringen, men 
inte lägga ut dem eftersom regeringen var splitt
rad. Den 4 november på kvällen fattades dock 
beslut om utläggning. 

Vid midnatt beordrade marinchefen mine
ringsstyrkan att den 5 klockan 0800 avgå till 
Granhamnsfjärden som ligger i Furusundsleden 
norr om Furusund och söder om Fejan. 1. 
pansarskeppsdivisionen ( Gustaf V och Drottning 
Victoria), flygplanskryssaren Gotland, Hjkr 3, 
jagarna Klas Horn, Ehrensköld och Nordenskjöld, 

2. vedettbåtsdivisionen (Kaparen, Jägaren, Snapp
hanen och Väktaren) samlades. 1. divisionen F2 
( torped- och spaningsflyg) skulle också deltaga. 

Ombord på Hjkr 3 fanns 40 50-kilosminor 
m/14, 60 50-kilosminor m/18, 165 100-kilos
minor m/25 och 10 150-kilosminor m/31. Det 
fanns cirka 24 ton trotyl på tågdäcket. Min
utläggningen uppsköts på grund av att marin
chefen framhöll att mineringen kunde komma att 
göra ett dåligt intryck i Tyskland (invändningar 
kom också). Utspelet föranledde dock inte reger
ingen att frångå tidigare beslut, och klockan 1710 
fick chefen för Kustflottan den slutliga ordern att 
mineringen skulle läggas ut följande dag. (ÅH) 

Tidigt på morgonen den 6 december inleddes 
operationen som gick planenligt. Minutlägg
ningen påbörjades klockan 1005. Nittio 50-kilos 
minor av äldre modell lades ut på tre meters djup 
och 80 meters minavstånd i flera linjer. Utlägg
ningen tog en halvtimme. Ydiggare, det vill säga 
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GustafCronberg var kapten på Hjälpkryssare nr 
3. Svjvm. 

minor som inte ville sjunka, oskadliggjordes ge
nom beskjutning. 

Marinchefens rapport till Konungen löd: "Mi
nering inom svenskt territorialvatten utlagd den 6 
december 1939 kl 1005-1030 genom Chefen for 
kustflottans försorg med utnyttjande av 50 st 50 
kg mina M/18 och 40 st 50 kg mina M/14. Min
linjernas läge enligt bifogat kartutklipp. 4 st 
ytliggare har observerats och oskadliggjorts." (BS) 

Den 7 december lade Finland ut mineringen 
öster om Märket. Den annalkande vintern då 
isarna skulle försvåra sjöfarten och även spränga 
eller flytta många minor motiverade att endast re
lativt gammal materiel utnyttjades. Komplette
ring förutsattes kunna ske, och skedde också se
nare med moderna och effektivare minor. (CB) 

Enligt koordinationsplanen skulle mineringen 
sammanlagt utgöras av fyrahundra minor, två
hundra finska och tvåhundra svenska. Det färre 
antalet kan bero på nämnda omständigheter och 
på att mintillgången var begränsad. 
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För att underlätta neutralitetsvaktens verksam
het i Öregrunds skärgårdsområde bemyndigade 
regeringen den 8 december marinchefen att mi
nera infarterna till detta område. (ÅH) Två 
kontrollerbara mineringar på svenskt inre territo
rialvatten utlades, dels ost Öregrund och dels i 
trakten av Gråsten. Minlotsning väster om 
Understen upphörde den 20 januari 1940 på 
grund av issituationen. 

En minering måste skyddas av artilleri for att 
försvåra minsvepning. Ett kustartilleribatteri med 
fyra 15 cm moderna pjäser anlades på Stora Ro
ten, en ö i Ålandshav mellan Singö och Under
sten. I november sköt man med batteriet. Intill 
dess var rörliga kustartilleribatterier grupperade 
inom området. 

Julfirande 
Den 20 december ankom Hjkr 3 till Finnboda 
varv for avrustning. Fänrik Rumenius, yngste of
ficer ombord, beordrades som vakthavande offi
cer under julhelgen. Enligt beredskapsbestäm
melserna skulle det finnas tillräckligt med perso
nal ombord for att bemanna luftvärnsartilleriet. 
Sverige hade stor brist på luftvärnskanoner varför 
fartyg som låg i huvudstaden skulle deltaga i luft
forsvaret. 

Fartygschefen erbjöd fänriken och hans fru att 
bo i den kungliga hytten och ha det skönt under 
helgen. Det förekom inte att örlogsfartyg hade 
kvinnor ombord, men fartygschefen försvarade 
sig med att fartyget var halvcivilt och låg på ett 
civilt varv. Så kom det sig att det relativt nygifta 
fänriksparet firade julen på Hjälp kryssare nr 31 tåg
färjan Drottning Victoria i kungliga hytten (kul
spruteammunition under sängen?). 

Kungliga hytten var en särskilt smakfullt inredd 
liten salong med tillhörande toalettrum som bru
kade disponeras av kungliga personer, regerings
medlemmar med flera. (SJ) 

Avrustning 
Den 10 oktober hade Järnvägsstyrelsen framhållit 
vikten av att färjan snarast gjordes disponibel for 
sin ordinarie uppgift. I Sassnitz hopades varor 
som var svåra att fa västerifrån och även person
trafiken krävde ett transportmedel. 3--400 gods
vagnar väntade på överfart. Färjan kunde ta 16 
vagnar varje tur. 



Marinstaben beslöt att temporärt sätta färjan i 
trafik. Den 18 december kom order att till SJ till
fälligt återlämna Hjkr 3. Den 20 avlämnades 
minorna till Örlogsvarvet i Stockholm. Därefter 
lade fartyget till vid Finnboda varv för avrustning. 
Den 23 utgick Hjkr 3 ur Kustflottan. 

Utförda rustningsarbeten återställdes i den ut
sträckning som oundgängligen erfordrades för att 
tågfärjan skulle bli användbar som godsfärja, vil
ket huvudsakligen innebar hinderfria spår. 
Artilleribestyckningen togs i land men fartyget 
blev i övrigt krigsberett och gråmålat som en ör
logsman. 

Man ville inte skingra besättningen till andra 
fartyg varför de värnpliktiga hempermitterades. 
Officerarna och flaggstyrman Alm undantogs och 
fick andra kommenderingar inom flottan. Fänrik 
Rumenius blev adjutant åt inspektören för min
väsendet. 

Den 8 januari 1940 var fartyget återställt och 
tågfärjan Drottning Victoria avgick mot Trelleborg 
med ordinarie besättning. Järnvägsstyrelsen hem
ställde om särskild konvoj från Stockholm till 
Trelleborg. Chefen för marinen hänvisade till den 
eskort som varje jämnt datum klockan 0800 av
gick från Nynäshamn. Färjan beräknades då an
göra Trelleborg två dagar senare på kvällen. Pas
sage genom Kalmarsund syntes med hänsyn till 
djupgående möjligt. SJ föredrog dock att ta färjan 
snabbare till Trelleborg (se bilaga). 

Vid nytt inanspråktagande av färjan som Hjkr 
3 skulle hon med egen SJ-personal förflyttas till 
Finnboda varv för klargöring enligt ett av följande 
alternativ: 

1. Klargörning för minfällning: minräls, eventu
elle minkranar m.m. samt montering av luftvärn 
och skyddssvep. Uppställning av luftvärn och 
ombordtagning av ammunition beräknades ta två 
dagar. 
2. Fullständig rustning, som beräknades ca fyra 
dagar. 

Chefen för Kustflottan ifrågasatte ändamåls
enligheten av 12 cm-pjäserna. Hjkr 3 hade stor 
målyta för angripande fartyg och endast två kano
ner kunde samtidig avge en bredsida. Vidare var 
det önskvärt att byta ut 57 mm-luftvärnspjäserna 
mot 40 mm luftvärnsautomatkanon m/32 så att 
enhetlig pjästyp erhölls. Marinforvaltningen sva
rade på detta att ytterligare en 12 cm-pjäs kunde 
monteras så att tre pjäser fanns för en bredsida. 
Vidare skulle två 57 mm-pjäser vara klara i april 
1940. 

Formellt återlämnades tågfärjan Drottning Vic
toria till SJ den 6 oktober 1945. 

Lärdomar för Malmöhus 
År 1941 beställde SJ hos Kockums Mekaniska 
Verkstads AB en tvåspårig färja som vid stapel
avlöpningen i oktober 1943 gavs namnet Malmö
hus. Under projekteringsarbetet framförde mari
nen vissa synpunkter som borde beaktas for att 
fartyget snabbt skulle kunna tjänstgöra som 
minläggningsfartyg. 

1. För uppställning av tre 40 mm luftvärns
automatkanoner görs erforderliga förstärkningar 

Den svenska flottan hade också pansarskeppet Drottning Victoria. Förväxla henne inte med tågfarjan! 
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för en pjäs i fartygets medellinje vid spant 136 
samt för en pjäs på vardera sidan på båtdäcket vid 
spant 46. 
2. Elkablar dras till pjäsplatserna. 
3. Gyroanläggningen förses med särskild givare 

till vilken pjäslavettens mottagare kan anslutas. 

4. Barriären vid spant 54 skall förberedas så att 

portar för paravanerna kan anordnas. 

5. Bottendelar till SAL-loggen monteras. 

Marinen stod för de extra kostnaderna. Det kon

staterades att järnvägsrälsens överkant låg i plan 
med trädäckets yta vilket torde underlätta min

rälsens utläggande. 

Bilaga: Utdrag ur Drottning Victorias 
maskin dagbok 

Månadsskiftet augusti-september 1939 
Under tiden den 27 /8-1/9 legat klara för avgång 

med fullt ångtryck i pannorna och belysningen 

igång hela dygnet, värmt maskinerna kl. 7 f. m. 
och 16.30 e.m. varje dag, manskap och befäl legat 

ombord om natten. Under stillaliggningen i Trel
leborg diverse arbeten [noga specificerade] ut
förda ombord. 

2 september kl. 10 f.m. fatt order att avgå till 

Stockholm. Tagit ombord 4 vagnar kol= 77,2 ton 
som lossats å vagndäck, gjort klart för avgång. 

Avgångstid 13.35, gångtid från kaj till kaj 27 tim
mar. Tid under full gång 26 tim. 07 min. An
komst till Stockholm söndagen 3 sept., gått in i 
torrdockan för besiktning [antagligen vid Örlogs

varvet]. Den 4 o. 5 sept. i dockan, ånga i alla 4 
pannorna och belysningen igång hela dygnet. 6/9 
använt stora maskinerna vid förhalning från 

dockan till Finnboda varv kl. 11.10-12.00. 
Avsläckt stora pannorna och tillkopplat donkey
pannan kl. 15. All extra personal slutat och rest 
hem till Trelleborg. 

Stockholm-Trelleborg 
Emottagit maskineriet den 4 [januari] på aftonen. 

Genomgått inventarier och förnödenheter var

över särskild inlaga är upprättad. [ ... ] Ömst 

Stuhre. Börjat värma maskinerna den 7 på e.m. 
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Den 8 avgångstid 9.32, ankomsttid 14.09, 
gångtid från kaj till kaj 28 tim. 37 min., under full 
gång 25 tim. Gått till sjöss med babord förliga 
och styrbord aktra panna, övriga voro inte fär

diga. Tillkopplat babord aktra panna kl. 11 och 

styrbords förliga kl. 12.15. Varierande farter un

der gång i skärgården mellan kl. 12.15-18. 9 / 1 kl. 
4.43-4.54 saktat ner på grund av prejning av ett 

tyskt krigsskepp. 10 jan. legat stilla i Trelleborg 
vid kontinentkajen. 11 jan. förhalat från 

kontinentkajen till norra läget 6.15-6.47. Av

gångstid kl. 7 .19, gångtid från kaj till kaj 4 tim. 
14 min. Trelleborg-Sassnitz. 
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Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägsn1useun1 2001 

Vi är bra på arrangemang. Hur kan vi vara det? Vi 
har ju bara en bråkdel av den personal som brukar 
finnas på stora museer. En stor del av tiden måste 
också - och det är viktigt - läggas på vården av 
samlingarna. Jag tror att det handlar om motiva
tion, samförstånd över verksamhetsgränserna och 
inte minst inspiration och hjälp utifrån. 

2001 blev crescendot på många års samarbete 
med amatörteatergruppen Pegasus. Teaterhösten 
på museet gav ett besökstal för den halvårsperio
den som vi aldrig sett maken till. Efter en knackig 
vårsäsong landade årsbesökssiffran på 37 845, en 
ökning för tredje året i rad. Det är helt uppenbart 
att besökstalet framför allt styrs av utåtriktade ak
tiviteter. Visst betyder även sommarvädret en hel 
del för ett utpräglat turistbesöksmål som vårt mu
seum är, men det är ändå antalet evenemang som 
styr både besökssiffror och intäkter. När det gäller 
intäkterna så är företagsarrangemangen de abso
lut mest inkomstbringande, medan aktiviteterna 
för allmänheten snarare styrs av vårt uppdrag att 
erbjuda kunskap om tåg och järnvägens kulturarv 
på ett lustfyllt sätt. 

Till besöksverksamheten kom också ett nytt 
ansikte som med nyfikenhet, entusiasm och stor 
iderikedom bidragit till det goda resultatet. An
siktet tillhör Helena Bergh som utöver arbete 
med reception och guidning också tagit över an
svaret för museibutiken. Helena har en turism
utbildning i ryggen och har erfarenhet från arbete 
på hotellanläggningar i utlandet liksom turist
byråarbete. Hon talar engelska och dessutom fly
tande tyska (med schweizisk brytning), vilket är 
värdefullt då många besökare är just tysktalande. 
Ett av hennes första uppdrag blev att fullfölja den 
handikappcertifiering som museet erhöll från Tu
rism för alla i Sverige och ur turistminister 
Messings hand. Att publika besöksmål som mu
seer skall vara tillgängliga för alla är en självklar
het. Rullstolsburna kan komma fram till det 
mesta i våra utställningar men det står fortfarande 
många trappor vid fordonen, inte minst nu när vi 
öppnat fler vagnar för besökarna. Förhoppnings
vis kan vi framdeles fa medel för att göra våra sam-

Ny på museet 2001: Helena Bergh, flerspråkig 
museiguide med butiksansvar. Foto Tom Sandstedt. 

lingar än mer tillgängliga även för dem som behö
ver lite extra hjälp. En rolig positiv respons som vi 
har fatt tack vare vår relativa brist på montrar 
kommer från synskadade som rar ut väldigt 
mycket av en guidad tur som erbjuder mängder 
av möjligheter att gå ombord, kanske provsitta, 
känna och ta. 

1800-talets klassamhälle 
Tillgängligheten och känslan av delaktighet är 
väldigt viktig för en museibesökare. Vi har tidi
gare öppnat så mycket av lok och vagnar som vi 
ansett vara möjligt med erfarenhet av vissa gästers 
klåfingrighet. Ett djärvt, pedagogiskt försök som 
sjösattes under sommaren var att öppna och sam
tidigt befolka några äldre vagnar i utställningen 
för att utan en massa text ge en bild av 1800-talets 
klassamhälle, som väl inte kan åskådliggöras 
bättre än genom järnvägens första, andra och 
tredje klass. För levandegörandet stod dockmak-
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"Vanligt folk" i en 1870-tals tredjeklasskupe: torparen som skall till staden for att söka arbete, bondparet 
som skall hälsa på bekanta och soldaten på väg hem från möte. Dockorna är tillverkade av Margareta 
Tideström Persson, Gävle. 
Foto Tom Sandstedt. 

I salongen for forsta klass kunde 
man på 1870-talet forvänta sig 
att finna foreträdare for den 
svenska adeln, så också i 
museets välbevarade vagn, SJ 
AB nr 289. Dockornas k/,äder 
har tagits fram av Ge-Bes 
Kostymateije i Valbo. Foto Tom 
Sandstedt. 

erskan med mera Margareta Tideström Persson 
från Liv & Lust i Gävle, som i samarbete med 
undertecknad formade ett persongalleri, repre
sentativt för vagn och tid. De ytterligare vagnar 
som nu kan besökas är den nykonserverade Kö
ping-Uttersbergs Järnväg (KUJ) C nr 1, som är 
ett utmärkt exempel på mycket tidig typ av tredje
klassvagn, definitivt helt omodern då den bygg
des 1866, och den ganska kraftigt renoverade, 
kombinerade andra- och tredjeklassvagnen, SJ nr 
1032, från 1894, som invändigt kan gestalta både 
tredje klass vid sekelskiftet 1900 och andra klass 
dag- och nattkupe kring 1930. För att visa tidig 
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första och andra klass bytte vi ut SJ :s första första
klassvagn från 1856 mot en obetydligt yngre, 
kombinerad vagn med två andraklasskupeer och 
en förstaklass salong, SJ AB nr 289. Interiörerna i 
denna vagn får beskådas med sin nya resenärer 
från en nybyggd plattform. Redan tidigare hade 
Margareta bidragit med nattgäster till en sov
vagnskupe från 1910. Antalet resande i utställ
ningsvagnarna uppgår nu till 23 personer, range 
och drottning Sofia inräknade. 

En annan iögonenfallande förändring i bas
utställningen är att ångloket Trollhättan nu sak
nas, kanske for första gången i museets historia 



} . 

Borg Mesch var en av de forsta som dokumenterade svenskt arbetsliv, som här på Riksgränsbanan vid 
Abisko, 1901. Från utställningen om den berömde fotografen som visades hos oss under hösten. Foto ]VM 
arkiv. 

sedan Tomtebodahallen öppnades 1942. Inno
vatum i Trollhättan, ett teknikens hus med histo
risk förankring beläget i den stora loktillverkaren 
Nohabs gamla lokaler, skall under tre år bli lokets 
hemvist. Man har länge önskat fa hem det första 
loket som tillverkades där, och efter tidigare sam
arbete har ett tillräckligt stort förtroende byggts 
upp för att vi skulle kunna tillmötesgå önskemålet 
om en tillfällig deposition. 

Som ersättning i museet återkommer i stället en 
för många kär gammal vän i form av Motala verk
stads första lokomotiv Carlsund, byggt för 
Åmmebergs järnväg 1861. Det är inga dåliga re
server vi har i våra magasin vare sig det handlar 
om representanter för de första svenska lok
tillverkarna, äldre personvagnar eller fordons
typer. Medvetna om detta har vi försökt att mark
nadsföra vårt stora fordonsmagasin på Nynäs i 
norra delen av Gävle för specialvisningar, men 
märkligt nog har intresset varit ganska svalt. Vi 
arrangerade också schemalagda sommarguid
ningar av magasinet kombinerat med rälsbusstur 
och responsen var väl så där. 

Andra tongångar var det då Roco Club med 
huvudsakligen österrikiska och tyska modell
järnvägsföretagare, journalister och tågentusiaster 
passerade museet på väg till Kiruna och Malmba
nan. Det besök den mångtaliga gruppen gjorde i 
vårt magasin gav reseledningen anledning att all
varligt reflektera över att "hur så mycket fantas
tiskt kan fa finnas så långt bort ifrån där folk bor" 
och syftade då inte på Stockholm. Sammanfatt
ningsvis kan man väl säga att fordonsmagasinet 
kanske inte låter så märkvärdigt för den som inte 
har varit där men att det är en stor upplevelse för 
dem som gjort ett besök. Som kunniga guider, ef
ter överenskommelse, fungerar större delen av 
Järnvägsmusei vänners styrelse, en viktig förut
sättning för att vi skall kunna tillgodose den efter
frågan som trots allt finns. 

Med den medvetna satsning på arrangemang 
som antytts ovan bedömde vi att det inte fanns 
utrymme till någon större egenproducerad, tillfäl
lig utställning. Vi nöjde oss med en modelljärn
vägsutställning under påsklovsveckorna, 7-22 
april, i samarbete med Gävle Modelljärnvägs-
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klubb. Vi har bidragit till Sundsvalls bildhus 
vandringsutställning om fotografen Borg Mesch 
som visades hos oss från 8 september och året ut. 
Med lite kretsloppstänkande, återanvändning av 
träskärmarna från affischutställningen året innan, 
kunde vi också husera två konstutställningar med 
resandetema; Observation av Mats Åkerman, 17 
mars-8 april, och Resor av Siw Larsson, Ingela 
Wallgren, Kristina Forsberg och Max Magnus 
Norman, 9 juni-25 augusti. Sammanlagt huse
rade vi således fyra tillfälliga utställningar under 
året. 

Trafikutövare och spårinnehavare 
Den utåtriktade verksamhet som krävt särklassigt 
störst insatser från personalen är trafiken. Efter ett 
omfattande administrativt arbete fick museet i 
början av maj Järnvägsinspektionens godkän
nande som trafikutövare och spårinnehavare. Det 
innebär att museet har eget ansvar for all tågtrafik, 
personal, säkerhet och underhåll. Trafikförsäk
ringen har vi tillsvidare kvar hos SJ genom häng
avtal. Organisationen är liten, trafikansvaret lig
ger på museichefen och underhållsansvaret på 
museets Sten Holm, medan säkerhetsansvaret har 
hämtats externt och vilar på museivännen Björn 
Furas trygga axlar. Björn arbetar till vardags på SJ 
som instruktör for X.2. I vår ordinarie personal 
finns Mia Lundstedt, före detta tågmästare, Claes 
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Konstnären Mats Akerman har låtit fantasin 

skena med tåg.från olika länder och olika 

sammanhang, men ändå i ett realistiskt 
måleri, samlat hos oss i vårutställningen 

"Observation'~ "Om belägenheten att befinna 

sig i Gävle" är den tänkvärda titeln på denna 

tavla som vi inforlivat i museets konstsamling. 

Zachrisson, lokförare inom Gävle stations
område och Roffe Jansson, SäO-utbildad for 
växling. Timarvoderad som lokförare, utom 
for ånglok, är Bertil Pettersson, pensionerad 
SJ-förare. I övrigt måste vi lita till frivilliga 
museivänner, där särskilt Kenneth Landgren 
och Herbert Paalberg måste framhållas som 
lokpersonal på arrangemang med ångtåg. 
Tågtrafiken kräver också insatser från flerta
let inom den ordinarie museipersonalen for 
allt från försäljning av biljetter och fika till in
formation och tågvärdskap. För det senare 

genomgick de av oss som saknar formell trafik
behörighet en säkerhetsutbildning i att vistas i 
spår. 

All denna hävdvunna och nyvunna kunskap 
fick under 2001 ett stort antal tillfällen for til
lämpning. Först genomfördes de mer eller min
dre traditionsenliga sportlovstågen, tre dagar i 
månadsskiftet februari-mars. Två ångtåg om da
gen gick tur och retur från museet till Sandviken 
eller Ockelbo. Som vanligt fullsatt, uppskattat 
och svettigt for personalen. (Tack till Gränges
bergsbanornas Järnvägsmuseum som lät oss köra 
på deras trafiktillstånd under tiden som Järnvägs
inspektionen grubblade över vår ansökan!) 

Sportlovstågen har kommit att bli något av en 
säsongstart for oss efter ett par månaders konsoli
dering och planering. Alla anställda blir då invol
verade i ett projekt med ett gemensamt mål. Jag 
vill påstå att även verksamheten i foremålsforrå
den, arkiv, utställning, kontor eller verkstad gyn
nas av dessa dagar av gemenskap när antikvarien 
grillar korv, arkivarien lyfter ombord barnvagnar 
på tåget, museipedagogen klipper biljetter, eko
nomiadministratören säljer fika eller mekanikern 
kör elektriskt lok. Den utåtriktade verksamheten 
hos oss kan erbjuda något som ibland kan vara ett 
problem på andra museer; delaktighet och infor
mella strukturer. Det är därför vi är bra på arrang
emang. 



Sportlovstrafiken 
ägde rum i 
sträng kyla, 
vilket medforde 
att röken låg 
kvar /,änge över 
Riksväg 80, 
mellan Gävle 
och Sandviken, 
sedtzn tåget 
passerat. Foto 
Tom Sandstedt. 

Beställningar 
Något som också har ökat utöver vår planerade 
programverksamhet är beställda aktiviteter. Då är 
det ännu viktigare att det finns en organisation 
som snabbt kan ställa om till det som en kund 
efterfrågar. Gunilla Lundberg är den hos oss som 
erbjuder, förhandlar och håller i trådarna mot hu
vudsakligen företag som beställer allt från små 
konferenser till företagsdagar eller festkvällar med 
utfärdståg. Mars var en intensiv månad, då bland 
andra Statens Biografbyrå, Medicinklinken vid 
länssjukhuset och Ericsson Radio Systems åt mid
dag bland lok och vagnar. Under försommaren 
hade flera nya och gamla järnvägsverk och -bolag, 
Arlanda Express, Banverket, Green Cargo, SJ, 
TrainMaint och Unigrid, den goda iden att ordna 
konferens eller kickoff i museet. Senare på som
maren fick vi en koncentration av special
visningar för tågentusiaster från Tyskland/Öster-

Tage Blomqvist, museivän och 
hovmästare på Argångståget, 
och kökspersonalen Magnus 
Vigren och Mikael Ernstsson 

.från M &M Catering, 
Stockholm. I bakgrunden 
skymtar den obligatoriska 
smörgåsnissen. Foto Robert 
Sjöö. 

rike, England och Frankrike som vi körde med 
rälsbuss till fordonsmagasinet på Nynäs. Under 
hösten körde vi en hel del tåg, med både ånga och 
el, för upp till 500 personer, från Nobel Aktiv, 
World Internet lnstitute, Vuxenskolan Gävle
borg, Siemens, Mobil Oil och Lantmäteriverket. 
Sista körningen gjordes 11 november för Stora 
Enso från Krylbo, via Sandviken och Parkbadet 
till museet tur och retur. Till detta kommer vår 
egen planerade trafik. 

Årgångståget begränsades under 2001 till fyra 
dagsturer från Stockholm via Uppsala till museet. 
Resorna genomfördes fyra lördagar i september. 
Tågsammansättningen behölls från året innan 
med Da-lok, tre egna vagnar och två vagnar 
inlånade från Museiföreningen Gefle-Dala 
Jernväg. Nytt var att cateringen av restaurangvag
nen sköttes av ett Stockholmsföretag med för
stärkning av frivillig, rutinerad personal från före 
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detta AB Trafikrestauranger. Tage Blomqvist och 
Mårten Duner borgade, tillsammans med 
projektledaren och konsulten för museets stål
vagnsprojekt, Torkil Elmqvist, för en enastående 
kvalitetshöjning av både utbud och upplevelse av 
järnvägsrestauration med historisk prägel. Vi 
sålde 1 744 enkelresor som gav 88 procents be
läggning, vilket vi naturligtvis måste vara mycket 
nöjda med. Museet fick ett tusental besökare och 
en intäkt som i alla fall täckte det mesta av om
kostnaderna och om man räknar bort löner till 
och med gav ett överskott, något som eljest endast 
är frukten av företagsarrangemang. 

Här är dock plats för en viktig reflexion. Mu
seet har de facto ett uppdrag att bevara, vårda och 
visa och balansen mellan inkomstbringande ar
rangemang och tillgängliggörande för uppdrags
givarna, det vill säga allmänheten, måste hållas på 
en skälig nivå. Kan vi späda på anslagen från sta
ten med ytterligare medel så kan vi bättre sköta 
vårt uppdrag, men allt tär på resurser i form av 
personal och rullande materiel. Årgångståget är 
under alla omständigheter en intressant rikt
ningsvisare mot framtidens järnvägsmuseum. 

Teater och museidag 
Det andra stora, egna tågprojektet under året var 
en nysatsning som också var en utvidgning av 
samarbetet med teatergruppen Pegasus. Tillsam
mans skapade vi ett nytt tåg, Teatertåget. Vi har 
genom tidigare tillmötesgående från SJ kunnat 
övertaga ett antal så kallade 60-talsvagnar utöver 
dem som är deponerade som museifordon till 
Nässjö järnvägsmuseum. Dessa vagnar har an
vänts till spordovstågen och diverse företags
körningar. För projektet valdes fyra vagnar ut, va
rav tre krävde renovering eller ombyggnad. Cen
tral i tåget var naturligtvis själva scenvagnen, en 
BI -vagn med två stora salonger, i vilken vi rev 
mellanväggen och tog bort en antal dubbelsoffor 
och ersatte utrymmet med en T-formad scen. 
Kvarvarande stolar vändes alla mot scenen, och 
för att underlätta sikten höjdes de bakre stolsra
derna som i en vanlig teatersalong. Teatervagnen 
fick därigenom 40 platser, ett antal som också var 
anvisat av platsantalet i restaurangvagnen av typ 
R2. Denna invändigt helt moderna bistrovagn 
har varit en slumrande resurs under några år. Tack 
vare teaterprojektet beslutade vi oss för att full-
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Teatertågets forsta produktion, "Lik i lasten'~ 
Omslag Peter Iller. 

följa de nödvändiga elarbeten som återstod på 
vagnen för att den skulle kunna godkännas som 
trafikvagn, vilket innebar en omfattande beställ
ning hos TGOJ i Malmö. Där gjordes också 
parallelldragningar för konventionell el så att vag
nen framdeles skall kunna användas som statio
närt kafe. För genomförandet av dessa arbeten 
svarade museets fordonsansvarige, Sten Holm. 
Vagnen genomgick också en exteriör renovering. 
Vår projektanställde målare Thom Olofsson 
gjorde en fin insats med såväl denna vagn som en 
vagn av typ B5 som fungerade som teater
sällskapets logevagn. I tåget gick dessutom en 
B 1 S-vagn med garderob och bar som fungerade 
som "mingelvagn". 

För att utnyttja tågets kapacitet till fullo plane
rades två föreställningar per tågtur där halva säll
skapet såg på teater medan den andra hälften fick 
hänge sig åt en kulinarisk föreställning, presente
rad av Järnvägskrogen. I halvtid, det vill säga Stor
vik dit tur och returresan gick, blev det ombyte. 
På så vis kunde vi ta med oss 80 personer varje 
gång. Sju dubbla "föreställningar" genomfördes 
onsdags- och lördagskvällar i oktober. Alla utom 



Från foreställningen 
"Lik i /,as ten" i vår till 
scenvagn ombyggda 
personvagn under 
gång någonstans 
mellan Gävle och 
Storvik. Foto Tom 
Sandstedt. 

en såldes slut till sista stolen. Själva teatern då? Jo, 
Michael Skoglund och Peter Iller specialskrev ett 
farsstycke anpassat för tågteater kallat "Lik i las
ten", en historia i en miljö som varje kännare av 
svensk svart/vit pilsnerfilm skulle le igenkän
nande åt men som också fungerade förträffligt på 
vår publik. Entusiastiska åskådare, nöjd och lyck
lig teaterensemble och museipersonal men något 
avvaktande recensioner på kultursidorna sam
manfattar utfallet. Under alla omständigheter ett 
mycket lyckat projekt för oss som, även om det 
inte innehöll så mycket järnvägshistoria serverad 
på silverfat, borde vara ett utmärkt exempel på 
hur kulturarvet - i det här fallet tåget - kan delas 
med brukarna, den allmänhet vi finns till för. Jag 
kan garantera att museet med teater, sporrlovståg 
och arrangemang för både företag och privatper
soner hittar nya målgrupper som konventionell 
utställningsverksamhet aldrig skulle nå. På det vi
set blir breddningen av utbudet också en grund
läggande, demokratisk fråga. 

Överfullt på Halloween 
Teatertåget var huvudingrediensen i en rik teater
höst på museet. Sedvanligt hölls teaterguidade tu
rer genom museet för Årgångstågets resenärer och 
även övriga besökare under helgerna i september. 
Pegasus engagerades också för spökteater under 
höstlovet och Halloweenfirandet som uppenbar
ligen kommit för att stanna. Vi blev fullständigt 
invaderade av ungar sugna på att bli skrämda och 
deras föräldrar, far- och morföräldrar, eller fritids
ledare. Trots extraföreställningar kunde vi inte ta 

emot ens hälften. Vi försökte trösta besvikna barn 
och ilskna föräldrar med fritt inträde för alla, vil
ket lugnade de flesta dock inte den tvåbarnsfar i 
upplösningstillstånd som med en rivstart backade 
in sin fina SMB 9.5 i den belysningsstolpe som 
står fastgjuten i ett djupt betongfundament fram
för kontorsbyggnaden. 

Teaterhösten avslutades med en månghövdad 
tomteuppvisning i samband med tomtetåget och 
julmarknaden på museet den 1 december. En 
kärntrupp ur huvudensemblen hade då förstärkts 
med en juniorupplaga tomtenissar som förvand
lade utställningen till rena julklappsverkstaden. 
Tyvärr är konkurrensen om folks intresse mör
dande under julveckorna så alltför fa tog del av 
vårt utbud av ångtåg, teater och marknadsstånd. 
Eftersom bågen bevisligen varit spänd till det yt

tersta detta år kan vi ändå försöka att undvika att 
behöva lyssna till den sträng som brast under 
nästkommande säsong varför julaktiviteten far 
anstå. 

Årets sista spektakulära arrangemang var vi inte 
producente:- av utan kanske mest häpna åskådare. 
Vi fick en förfrågan från en lokal fakir, Martin 
Lundström, som ville utföra ett halsbrytande 
nummer inför publik och media. Han behövde 
en lämplig vagn och ett spår under tak. Martin 
erbjöds en täckt godsvagn av typ Ge och fick hålla 
till i Nynäsverkstaden. Där lyckades han utföra 
det han hade föresatt sig, att själv agera lokomotiv 
och dra den 12 ton tunga vagnen med fyra krokar 
genom ryggen. Äckligt, javisst, men det var första 
gången som museet varit tillräckligt "intressant" 
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Katalogen till utställningen "Tåg i tiondel" blev 
nominerad till Svenska Publishing-Priset 2001. 
Denna celebritet finns fortfarande att köpa i 
museibutiken och kan beställas .från museets 
hemsida och är alltjämt aktuell då modellerna 
finns kvar i basutställningen. Omslag Gunilla 
Lundberg, foton Jan Carlsson och TGO J arkiv, 
Örebro. 

for att uppmärksammas av Aftonbladet, vilket 
kanske säger mer om dagens medier än om oss. 

När det gäller museet i övrigt så kan alla 
modellvänner definitivt lugnas då utställningen 
"Tåg i tiondel" har integrerats i basutställningen. 
Det mesta står kvar i femte hallen. Utställningen 
fick stor uppmärksamhet inte bara bland 
järnvägsintresserade utan också i medierna. Kata
logen blev till och med nominerad till Svenska 
Publishing-Priset 2001. Några av oss tillbringade 
en spännande kväll på Oscarsteatern men vi fick 
se oss besegrade av en inbunden praktbok utgiven 
av Naturvårdsverket. 

Rörliga tåg i liten skala fick tillfälle att luftas 
under en vecka i maj då vi bjudit in till en 
miniatyrjärnvägsvecka. Lok- och banbyggare från 
hela landet samlades då på vår lilla Sörbybana for 
att under ledning av OlafWahlset underhålla och 
bättra på anläggningen och samtidigt ha det lite 
trevligt med egna tåg. Många kom också tillbaka 
på museidagen. Vårt eget blå tåg gick planenligt 
hela sommarsäsongen oftast med museivännen 
Olle Olsson som förare. 
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Övningfor 
hårdhudad~ Fakiren 
Martin Lundström 
prövade hudens 
dragkraft med en 
täckt godsvagn under 
hård mediebevakning. 
Foto Per-Erik 
fäder berg 

Tåg i tiondel 

Kata/0_9 ii,•er den 1111ika 111otJel/.,a111/i11,9e11 
m• jiim,•ä,9,,}mJ,m i .,kala 1:10 

Återuppstånden tågpost 
Museidagen var for tredje året i rad av öppet hus
karaktär, närmast nödvändigt med hänsyn till 
den övriga programverksamheten. En hel del 
fanns ändå att ta del av. Dragkraft i ångpendeln 
var det före detta BJ-loket, H3 nr 84, nu i fint 
skick som SJ A6 nr 1793 tack vare Nässjö 
Järnvägsmuseum, som lånade loket for en resa for 
Svenska Järnvägsklubben 11-13 maj, och som 
också stod for lokpersonal på museidagen. S 1 nr 
1923 var också under ånga och användes i väx-



!ingen. Gästande tåg kom från Bergslagernas 
Järnvägssällskap, Grängesbergsbanornas Järn
vägsmuseum, Nässjö Järnvägsmuseum och 
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg. 

Andra gäster med järnvägshistorisk anknytning 
var en grupp före detta "järnvägspostisar", en yr
keskår som sorterade post ombord på tåget fram 
till dess posten lade ned verksamheten i mars 
1996. Ett tiotal medlemmar i den aktiva kamrat
föreningen under ledning av Guy Boden fyllde 
åter vår modernaste postvagn, D F40 nr 4682, 
som alla av dem tillbringat åtskilliga arbetspass i. 
Under museidagen fick de tillfälle att damma av 
sina kunskaper då de förutom att berätta 
rövarhistorier för besökarna sorterade all freda
gens B-post från Gävle. Posten tog slut innan his
torieförrådet. Dessa härliga yrkesmän svetsades 
samman under många och långa nattpass i en 
trång arbetsmiljö, vilket gav historier, visor, till 
och med ett eget språkbruk och inte minst alltså 
en sammanhållning även sedan man gått skilda 
vägar inom eller utanför Posten AB. 

De avvecklade järnvägspostisarna återuppstod 
under museidagen och sorterade Gävles E-post i 
museets postvagn. Foto ]an-Erik Svanberg. 

Samlingarna - vård och tillväxt 
Ibland känns det för mig som att museet blivit 
den sista skyddade utposten bland problemfyllda 
järnvägsverksamheter. Vid årsskiftet var fullföl
jandet av avregleringen ett faktum och nya bolag 
med gamla rutiner skulle ut och konkurrera på 
marknaden. Detta är inte tillfälle att raljera över 
sådant vi alla kunnat följa genom medier och de
batter eller ifrågasätta politiska beslut. Däremot 
vill jag sända en tacksamhetens tanke till dem 
som tagit det nödvändiga ansvaret för att museet 
och det arv vi förvaltar inte lämnats ut åt godtycke 
och kortsiktiga vinster. Museet administreras tills 
vidare av det som återstår av gamla SJ, affärsverket 
Statens järnvägar, med Eskil Arvidsson som chef. 
Målsättningen är alltjämt att detta verk skall vara 
avvecklat sedan avtal, frågor om fastigheter och 
personal samt andra ansvarsfrågor blivit lösta, för 
vilket slutdatum är satt till 2002-12-31. I början 
på innevarande år anlitades en särskild utredare av 
Näringsdepartementet, Bo Wallin, för att under
lätta detta arbete. Han har därigenom också fatt 
uppdraget att hitta ny huvudman för museet. 

SJ Centralarkiv var vid årets början en fråga för 
det affärsverk vi tillhör, men under våren övertog 
Rikarkivet ansvaret för arkiven i enlighet med 
Arkivlagen. Förutom SJ:s bibliotek som så olyck
ligt splittrades och delvis överfördes på Banverket, 
efter ett hastigt beslut i SJ:s bolagiseringsgrupp 
1999, fanns en hel del annat tryckt material och 
andra handlingar som inte betraktas som arkiv i 
lagens mening. Dit hörde tidtabeller, särtryck, 
fordonsjournaler och fotografier, allt sådant som 
vi vet har varit viktigt underlag för många 
järnvägsforskare genom åren. Vi bedömde att 
detta material är så värdefullt att vi tveklöst över
tog det och dessutom investerade i två nya arkiv
utrymmen och ett forskarrum. 

Märkligt nog blev vi också nödsakade att rädda 
ett arkiv som fallit mellan stolarna. Aktiebolaget 
Trafikrestauranger eller TR, tidigare T uristtrafik
förbundet, har en lång och intressant gemensam 
historia med SJ. Som helägt dotterbolag till SJ ly
der dock inte TR:s arkiv under arkivlagen. Riks
arkivet var inte intresserat av arkivet utan ekono
misk ersättning. Det ur TR ombildade bolaget, 
Scandinavian Service Partner AB, ville vare sig 
behålla eller betala för arkivet, men efter kontak
ter med en museivän inom företaget, Mårten 
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Byggandet av nya arkiv har varit årets största och 
viktigaste investering i och med att vi tagit över 
samtliga fotografier, lok- och vagnjournaler samt 
alla särtryck och tidtabeller .från S]'s nedlagda 
centralarkiv. Foto Robert Sjöö. 

Duner, kunde vi ta det ansvar för detta historiska 
arkiv som ingen annan var beredd att ta. Det kan 
möjligen ifrågasättas om det ingår i vårt uppdrag, 
men min bedömning är glasklar. Det skulle ha 
varit en oerhörd förlust för vår kunskap om 
restaurationen på järnväg om detta arkiv gått för
lorat. För mig aktualiserar detta allvarliga funde
ringar på statens ansvar. Detta skulle till exempel 
aldrig kunna hända handlingar från ett kommu
nalt bolag. Handlingar och arkiv finns utförligare 
beskrivna av Robert Herpai och Christina Eng
ström tidigare i årsboken. 

Anställningsstopp, men ... 
Christina förtjänar ett alldeles eget utrymme i 
SPÅR. Hon är nämligen Järnvägsmusei vänners 
första anställda. Christina är universitetsutbildad i 
museiämnena etnologi, arkeologi och historia 
och har arbetat i arkivet på Malaco-LEAF, det vill 
säga före detta Ahlgrens i Gävle. Efter att ha drab
bats av en muskelsjukdom tog hon kontakt med 
oss och en lönebidragstjänst kunde inrättas med 
75 procents tjänstgöring under i första hand tolv 
månader. Arbetsgivaransvaret har tagits av vän
föreningen då formellt anställningsstopp råder på 
museet i avvaktan på lösning i huvudmanna
frågan. Christina har redan gjort ett jättearbete 
med digital registrering av litteratur, tidtabeller 
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och arkiv. Hon har också genom att 
snabbt tillägna sig kunskap i ämnet 
järnvägshistoria kunnat hjälpa till med 
att ge svar på brev- och telefon
förfrågningar och ge forskarservice. 

Då vi för närvarande inte kan an
ställa personal och då dessutom stora 
delar av registreringsytorna varit bygg
arbetsplats har vi gått utanför huset för 
att komma vidare med foto
registreringen. Sundsvalls bildbyrå har 
skannat och lagt in delar av foto
samlingen i registreringssystemet SO
FIE som också är den digitala hamnen 
för våra föremål. Stationer, H-S, har 

varit årets uppdrag. Av flera skäl har arbetet inte 
utförts enligt planerna och vi ligger tyvärr klart 
efter tidtabell. Föremålsregistreringen har gått på 
sparlåga men flera utrymmen med oordnade före
mål har städats, liksom nya hyllor har uppförts. 
Katarina Sandberg har även i år varit flitigt anlitad 
av Riksantikvarieämbetet, dels för slutförande av 
regeringsuppdraget att utvärdera ett antal 
järnvägsbyggnader och-miljöer, dels ett nytt upp
drag för en kulturturistisk satsning på Inlands
banan. 

Tillväxten i samlingarna har varit måttlig även 
om det städats en del på många håll inför bolagi-

Christina Engström, järnvägsmusei vänners egen 
anställda. Foto Robert Herpai. 



Efter sjuttio år i "tjänst var det dags att ta sin Maj:t ur skolan. Kungavagnen .från 1931 är numera en del 

av det nationella kulturarvet på Sveriges järnvägsmuseum. Foto ]VM arkiv. 

seringen. Mest anmärkningsvärt är kanske en 
uppsättning äldre restaurangvagnstolar, fatöljer, 
soffdynor och en mängd porslin och bestick från 
gamla TR genom Banverkets försvarsstab. 

Kungavagn får vänta 
Samlingarna växer ju desto mer när vi tar mot nya 
fordon. En järnvägsvagn kan, som jag säkert skri
vit tidigare, motsvara ett mindre hembygdsmu
seum. En del uppmärksamhet rönte naturligtvis 
det faktum att den kvarvarande kungavagnen nu 
gjort sitt som tjänstefordon för kungligt bruk i 
SJ :s tåg och överförts på museet. Trots att många 
givetvis vill se den har vi valt att vänta med att visa 
den, vilket borde göras bäst sedan en ny ägare 
markerat viljeinriktning. (Vagnen är för lång för 
att rymmas på något av spåren i utställnings
byggnaden.) 

Ett helt tåg med personvagnar från 1960-talet, 
som vi tidigare kunnat disponera för evenemang, 
överfördes också på museet från SJ. Vagnarna är 
Bl nr 4814, BlR nr 4894, 4909 och 4910 samt 
BS 1 nr 4816 och 4817. Dessutom har museet 
övertagit ett antal resgodsvagnar huvudsakligen 
för deponering, F24K nr 55200, F33 nr 55219 
och F52 nr 55436, 55439 och 55441. För 
Årgångståget och Stålvagnsprojektet inköptes tre 
nitade stålvagnar av 1930-talstyp från Orsa
Herjeådalens Järnvägssällskap, före detta SJ Co8d 
nr 3137, BCo7b nr 3211 och Co4b nr 1564, 
samtliga antikvariskt mycket intressanta indivi
der, dock i mindre gott skick efter att ha stått 
avställda under några år. 

Renoveringen av elloket SJ D 188 har gått nå
got trögare än planerat och det kommer inte att 
kunna sättas i trafik under 2002. I stället har pa
rallella arbeten gjorts på ett annat teakklätt for 
don, personvagnen SJ Co8a nr 2772. Vår ambi
tion är att båda dessa fordon skall kunna visas i 
Årgångståget 2003. Pigmentfrågan för både svart 
och röd järnoxidbaserad rostskyddsfärg, byte från 
gods- till persontågsväxel och renovering av 
huvudtransformator och hjälpmotorer har varit 
de stora utredningsfrågorna beträffande loket. I 
övrigt har ett omfattande rengöringsarbete av 
korg och underrede pågått hela året. I Gränges
berg har renoveringen av ångloket, SJ KA nr 692, 
påbörjats med pannarbeten. Den lilla gruppen av 
museivänner som använder onsdagskvällar till 
djupdykningar i något fordon har definitivt fast
nat för diesellok typ T 41 och därför valt SJ nr 200 
som nästa objekt efter den 1999 färdigställda nr 
204. 

Genom ekonomiskt stöd från Järnvägsmusei 
vänner kunde vi också köpa in två diesellok, SJ 
T21 nr 110 och V3 nr 18, från Green Cargo AB. 
En affär förorsakad av den stadiga godstrafikens 
nya uppdrag där lönsamheten är ledstjärnan, men 
ändå kanske lite märklig för många med tanke på 
att de av SJ inköpta och för länge sedan avskrivna 
loken inte kostat det unga bolaget någonting och 
dessutom sedan länge disponerats av försvarssta
ben som beredskapslok. Beslutet att köpa loken 
var föranlett av en planerad udandsförsäljning av 
samtliga kvarvarande lok. Priset blev närmast 
symboliskt, 30 000 kronor för båda loken, men 
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om det var värt sin symbolverkan rar framtiden 
utvisa. 

Huvudman och internationella utblickar 
Vi genomlevde ännu ett år utan besked i huvud
mannafrågan. Att målsättningen med en ny hu
vudman i september inte skulle kunna hållas in
såg vi ganska snart. Daniel Johannesson slutade 
som generaldirektör och Eskil Arvidsson övertog, 
som nämnts tidigare, hela ansvaret for Affärs
verket Statens Järnvägar. En utredare från Riksre
visionsverket kom under sommaren, men för
svann från sitt uppdrag tämligen omgående. Först 
mot slutet av året insåg Näringsdepartementet att 
det behövdes en särskild tjänst for avvecklingsar
betet av det gamla SJ och regeringen utsåg Bo 
Wallin for detta viktiga uppdrag. 

Parallellt med detta har cheferna for de tidigare 
verksmuseerna, Telemuseum, Postmuseum och 
vårt eget järnvägsmuseum, diskuterat huvudman
naskap for museerna och tänkbara driftformer. 
Jag framförde en ide om en möjlig gemensam 
myndighet for kommunikationsmuseer i ett före
drag på IATM:s konferens i Köpenhamn (se jour
nal ofthe IATM2001). Det pågår en oroväckande 
trend i Europa där framför allt post- och tele-
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Deltagarna i det EU
finansierade Enrico-

•• ,.,_....._, .. ~.;.i projektet, samlade infor 
· uppgiften. Från vänster: 

Helen Ashby, National 
Railway Museum, York 
(NRM); Andrew Sandall, 
NRM; Göran Jäderholm, 
]VM; William McKeon, 
Moocow Digital Media 
(MDM);Nick 
Winterbotham, NRM; 
Matti Bergström, Finlands 
Järnvägsmuseum; ]6szef 
Soltesz, Transportmuseet i 
Budapest; Robert Herpai, 
]VM samt på stenen Robert 
Sjöö, ]VM och Denny 
Plowman, MDM Foto 
Nick Winterbotham. 

museerna har drabbats. I England ligger båda 
dessa i malpåse och i Norge funderar man på sam
manslagning och/ eller nedläggning av Post
museet. I Tyskland har man däremot skapat en 
gemensam stadig myndighet for post- och tele
museerna. 

Av den anledningen bjöds chefen for dessa mu
seer in till museiveckan 2002 for att diskutera just 
möjliga driftformer. Sedan Telia sagt upp drift
avtalet med Tekniska museet for Telemuseum i 
maj 2002 fann Bo Wallin på Närings
departementet det nödvändigt med en djupare 
stadig utredning angående Sveriges Järnvägs
museum och Telemuseum. Den skulle kunna på
verka även andra före detta eller nuvarande verks
museer. Till utredare utsågs chefen for Statens 
Sjöhistoriska Museer, Keith Wijkander. Följaktli
gen kommer frågan om huvudmannaskapet att 
följa med oss i minst ytterligare en årgång av Spår. 

Internationella jämförelser är naturligtvis in
tressanta. Jernbanemuseet i Norge lyder under 
det norska Jernbaneverket. Danmarks Järnvägs
museum ägs av DSB men rar ekonomiskt stöd av 
det danska banverket. I Finland är museet en stif
telse med Finska statsjärnvägarna, YR, Hyvinge 
kommun och Finlands järnvägsklubb som stif-



rare. I Europa är det faktiskt bara det största 
järnvägsmuseet, National Railway Museum i 
York, Storbritannien, en del av Science Museum, 
som är organiserat under sitt lands kultur
departement. Detta museum utsågs till årets mu
seum i Europa år 2001. Kanske kan det stänka lite 
på oss också från den prestigefyllda utmärkelsen. 
Vi ingår ju i ett EU-finansierat projekt, Enrico, 
tillsammans med museet i York, Finlands järn
vägsmuseum och Transportmuseet i Ungern.Två 
arbetsmöten hölls under året, det första i Buda
pest i månadsskiftet mars-april och det andra hos 
oss i Gävle i oktober. Under det senare mötet fick 
vi äntligen se en del av våra insamlings- och för
fattarmödor förädlade till en CD-skiva anpassad 
för pekdatormiljö där museernas samlingar och 
järnvägens historia i de fyra deltagande länderna 
exponeras. En restversion har funnits på plats i 
museet sedan årsskiftet medan slutversionen be
räknades att släppas samtidigt på alla fyra muse
erna i september 2002. 

Vad säger då tjänstemännen på Europas bästa 
museum 2001 om lillebror i Sverige? Efter att ha 
tagit del av basutställning, arkiv, föremålssam
lingar, magasinet på Nynäs, rälsbusstur, teater
tåget och umgåtts med personalen undrade de 
vad de skulle ta sig till för att ta arbeta hos oss, 
vilket för mig in på att redogöra för dem som fak
tiskt har glädjen att göra just detta. 

Personal 
Verksamheten vid museet är indelad i ansvarsom
råden där den fasta personalen är tämligen jämnt 
fördelad, men där några också återfinns i två verk
samheter. Museichefen är sammanhållande för 
alla grupper. Under 2001 såg det ut på följande 
VIS . 

Museichef 
Robert Sjöö 

Besök och arrangemang 
Helena Bergh reception, guidning och arrangemang 
Anita Björklund butik och personalsamordning 
Gunilla Lundberg marknadsföring, grupp- och företags

arrangemang 
Mia Lundstedt reception, gttidning, barn- och skol-

grupper, arrangemang 
Therese Eriksson timanställd, reception och guidning 
Eva Hagström-Mattsson 
Lisa Hammar " (juni-december) 
Louise Johnson 

Anders Larsson 
Camilla Lundgren 
Linda Rosenberg 
Catharina Wallin 

timanställd, reception och guidning 
" (jmti-december) 

Samlingar och dokumentation 
Christina Engström registrering arkiv, bibliotek och forskar-

service (JVMv) 
Göran Jäderholm föremålsregistrering och utlån 
Robert Herpai arkiv, bibliotek och forskarservice 
Elisabet Kronhöffer registrering bibliotek 
Katarina Sandberg föremålsvård, -registrering och dokumen

tation 
Tom Sandstedt arbetsplatspraktik, foto och dokumenta-

tion (januari-maj) 

Fordon, trafik och fastighet 
Sten Holm trafik, fordon och bana 
Rolf Jansson fastighet 
Claes Zachrisson verkstad 
Torkil Elmqvist konsult, trafik- och renoveringsprojekt 
Lars Forsgren timanställd, fastighet 
Tobias GrönJund timanställd, fastighet och renoverings

Pär Lindberg 
Thom Olofsson 

projekt 
timanställd, fastighet 
projektanställd renoveringsprojekt 

Bertil Pettersson timanställd, trafik och fastighet 

Administration 
Anita Björklund ekonomi, interninformation 
Rolf Jansson vaktmästeri 
Göran Jäderholm IT och kontorsteknik 
ElisabetKronhöffer ekonomi 

Ett alternativ, om man måste syssla med annat för 
sin försörjning, är att som medlem i Järnvägsmusei 
Vänner tillgodose sitt intresse och museets behov 
genom ett eller flera dagsverken. Ideella eldsjälar 
under 2001 har varit Tage Blomqvist, Karl-Erik 
Eggefjord, Månen Duner, Lars Forsgren, Björn 
Fura, Jonny Hallgren, Erik Hedlund, Anders Hen
del, Scen Holm, Bengt Holmer, Rolf Jansson, Lars 
Jonsson, Kenneth Landgren, Anders Larsson, 
Christer Larsson, Bengt Lindberg, Pär Lindberg, 
Rune Lundby, Lennart Lundgren, Olle Olsson, Ulf
Christer Möllevinge, Herbert Paalberg, Kjell Palen, 
Bertil Pettersson, Mats Risberg, Gunnar Sandin, 
Göte Sjöö, Jan-Erik Svanberg, Lennart Svensson, 
Börje Thoursie, OlafWahlset. 

Slutligen vill jag rikta ett tack till alla museivänner 
som stödjer verksamheten med såväl arbete, ideer 
eller bara medlemsavgiften. Vi behöver allt stöd vi 
kan ta om vi skall kunna fortsätta att hålla samma 
glöd i verksamheten. 
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Stickspår 

Vari ligger ånglokets identitet? 
I Spår 2001 omnämndes ett ånglok som var 
märkt med ett annat tillverkningsnummer än vad 
som framgick av tillverkarens listor. Detta är inte 
helt unikt utan visar en intressant byråkratisk for
malitet. 

Ett ånglok skulle granskas och godkännas av 
åtminstone två myndigheter. Väg- och Vatten
byggnadsstyrelsen skulle godkänna loket för viss 
högsta tillåten hastighet, fastställa dess största ax
eltryck för att avgöra vilka banor det fick trafikera 
och kontrollera dess trafiksäkerhet. För Vo V var 
det därför naturligt att lokets identitet, dess num
mer vid banan och dess tillverkningsnummer var 
knutna till ramverk och maskin, medan pannan 
nästan var en förbrukningsartikel, även om den 
brukade hålla 25 år. Samma gällde Skatteverket 
som ville hålla reda på inventariernas värde och 
avskrivningskostnader. 

Ångpanneföreningen skulle varje år provtrycka 
ångpannan, kontrollera läckage och stagbultar 
och avgöra vilket ångtryck som kunde tillåtas. För 
ÅF var det naturligt att identiteten var knuten till 
pannan som alltid hade en pannskylt i eldstads
änden och ofta också på sotskåpet. ÅF ansåg att 
ramverket var en maskin som drevs av pannan, 
eller något som transporterade pannan, och 
ibland inspekterades pannorna utan att vara 
monterade på någon ram. En panna behöll sin 
identitet och sitt nummer även om den flyttades 
bort för att driva ett tegelbruk eller annan indu
stri. 

Alla reparationer, missöden och kontroller för
des i två skilda böcker, en för pannan och en för 
ramverk med maskin. 

Banor som hade flera lok med lika pannor kom 
därför ibland att vid större reparationer flytta en 
panna till ett annat ramverk än tidigare, och då 
fick man situationen att pannan och ramverket 
hade olika tillverkningsnummer. Siffran på skor
stenen ändrades då så att den stämde med siff
rorna på buffertbalkar och förarhytt, men på sot
skåp och pannskylt stod pannans nummer. Det 
var därför vanligt att de tillverkningsnummer 
som kan läsas på tillverkarskyltarna som ofta sitter 
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längst fram på pannan, på sidan av sotskåpet, inte 
stämde med loknumret enligt tillverkarlistorna. 
Enligt Vo V hade loket fått ny panna, enligt ÅF 
hade det fått ny maskin. 

Det var också vanligt att tillverkningsnumren 
på tendern behölls men att numren på 
buffertbalken ändrades för att stämma med lokets 
nummer. I vissa fall levererades rendrar som inte 
ens kunde kopplas till lok som hade samma 
tillverkarnummer eftersom de var beställda som 
utbytes rendrar. 

En intressant avvikelse var, att när SJ efter 
TGOJ:s elektrifiering övertog flera TGOJ-ånglok 
och gav dem nya SJ-nummer innan de oljades in 
och ställdes undan som beredskapslok, gick man 
efter pannornas nummer, och de tidigare num
mer som man kunde krafsa fram på buffert
balkarna var inte i den ordningsföljd som det stod 
i SJ listor. 

När verkstäderna tillverkade en ny panna som 
ersättning för en gammal fick den inte överta den 
gamlas nummer, och inte heller ville man föra in 
den i tillverkarlistan över lok, utan den fick num
mer ur en speciell serie. Nohab använde till och 
med ett annat företagsnamn, "Trollhättans Mek. 
V", för ensamma lokpannor. 

ES 

Äldsta Stockholm norra 
I Erik Sundströms innehållsrika krönika i Spår 
2001 om vad som hände vid Sveriges järnvägar 
1902 finns en liten notis som berör gamla Stock
holms norra station vid Norra Bantorget. 

Stationen tillkom 1866 när linjen Stockholm
Uppsala började trafikeras. Denna linje var då iso
lerad från det övriga järnvägsnätet, men 
Sammanbindningsbanan genom Stockholm var 
under byggnad. Därför byggdes stationen provi
soriskt, men tanken var nog redan då att den 
skulle bli en godsstation för de norra delarna av 
staden. 

Dennis lnsulander, som var stationsingenjör 
vid banbyggnaden, har i sina levnadsminnen som 
publicerades i Spår 1999 beskrivit hur man an
vände byggnadsmaterial från hus som måste rivas 



för järnvägen till det provisoriska stationshuset. I 
boken om Stockholms centralstation från 1927 
finns en något annorlunda uppgift. Där sägs att 
ett gammalt envånings trähus inköptes för att an
vändas som provisoriskt stationshus. Sedan 
Sammanbindningsbanan börjat trafikeras 1871 
utnyttjades huset under några år som godsexpedi
tion och godsmagasin. Det revs troligen 187 4 och 
flyttades till Moholm, där det användes som bo
stadshus. 

Det provisoriska stationshuset låg något när
mare centralstationen än det nuvarande trevå
nings tegelhus som finns vid Norra Bantorget och 
som byggdes 1893 som expeditionshus för Norra 
stationen. 

För att återvända till 1866 så uppfördes på 
motsatta sidan av den trespåriga bangården mitt 
för stationshuset ett lokstall med plats för sex lok. 
Något längre norrut på samma sida av spåren som 
lokstallet fanns godsmagasinet. Även dessa bygg
nader revs vid mitten av 1870-talet. 

LarsAgren 

Ännu ett Öresundsprojekt 
I Spår 1997 redovisade jag i en artikel diverse pro
jekt till fast Öresundsförbindelse genom tiderna. 
Problemet sysselsatte många hjärnor och jag mis
sade säkert åtskilliga förslag. 

Ett sådant omnämns kort i Nordisk Järnhane
tidskrift nr 10/ 1944. I New York var under kriget 
svenska ingenjörsfirmor sysselsatta med att rita en 
tunnel mellan Köpenhamn och Malmö - en 
sänktunnel med 50 m långa segment, byggda i 
torrdockor på båda sidor Sundet. Amerikanska 
tunnelbyggen besöktes i studiesyfte. Att bygga en 
Öresundstunnel beräknades ta sex år för tretusen 
man, och kostnaden anslogs till 50 milj. dollar. 

Den amerikanska miljön bidrog kanske till att 
förslaget hade sådan slagsida åt biltrafik. Bara ett 
(elektrifierat) järnvägsspår, med en kapacitet om 
60 tåg per dygn, skulle finnas mot fyra bilfiler 
som dessutom skulle ha vägrenar, som det verkar 
upplåtna för gång- och cykeltrafik. Den omfat
tande motortrafiken krävde ett ventilationstorn 
på varje kilometer. 

GS 

Banhallen i Töreboda 
En förnyad läsning av äldre årgångar av Spår kan 
ge nya tankar. I Spår 1993 har Gunnar Sandin en 
intressant artikel om banhallar. Denna gång fast
nade jag särskilt vid Töreboda. Efter kontakt med 
varandra är vi överens om följande. 

Den välkända gravyren från invigningen den 
27 september 1859 illustrerar artikeln. Med ut
gångspunkt från denna kommer Gunnar Sandin 
med en förmodan att både stationshuset och han
hallen var provisoriska och att det permanenta 
stationshuset saknade banhall. 

Under de första åren byggdes flera provisoriska 
stationshus men väl mest vid Södra stambanan. 
Vid Västra stambanan kanske endast vid 
Jonsered. Fast stationshusen vid Göteborg och 
Alingsås var inte färdiga, när trafiken började. Vad 
användes där då? 

Men vid Töreboda var det permanenta sta
tionshuset med banhall färdigt vid invigningen. I 
Nils Ericsons rapport om byggnadsarbetet sägs 
för tredje kvartalet 1858 bland annat att vid Töre
boda är stationshuset uppmurat. Under andra 
kvartalet 1859 är det under inredning. För tredje 
kvartalet rapporteras att stationshuset och en han
hall utanför det är fullbordade. 

Ser man på gravyren finns även det permanenta 
stationshuset med och längst fram ett typiskt 
avträdeshus. Men däremellan ligger också en 
byggnad. Vad är det? 

Varför byggdes då en banhall i Töreboda? Ett 
motiv kan ha varit att använda den som vagnhall 
för uppställning av personvagnar, under den tid 
Töreboda var ändstation. Men det var det bara 
under tre år. Fortfarande kvarstår frågan om när 
banhallen togs bort. 

I SJ SO-årsskrift finns en uppgift om att 
banhallarna i Töreboda och Höör måste rivas för 
utvidgning av spårsystemet, varefter de ändrades 
till magasin och vagnbodar. 

LarsAgren 

Enligt Statens Jernvägstrafik 1891 utvidgades 
bangården i Töreboda det året vilket därmed är en 
trolig tidpunkt för banhallens rivning. 

GS 
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Carl Abraham Pihl i Värmland 
Thor Bjerke i Hamar, välkänd som tidigare hu
vudredaktör for Norska Jernvägsklubbens tid
skrift På Sporer, skall ha ett stort tack for att han 
sänt nedanstående skrivelse över gränsen. Thor 
med flera är sysselsatta med ett manuskript om 
Rörosbanan, som invigdes for 125 år sedan. Man 
avser att fira detta jubileum hösten 2002. 

Under sitt arbete med detta har han botaniserat 
i arkivet hos Fylkesmannen i Hedmark och funnit 
en sammanställning av de värmländska järnvägar, 
som i början av 1850-talet utnyttjade hästar som 
dragkraft. 

I juni 1856 gjorde Carl Abraham Pihl, for
grundsgestalt inom norskt järnvägsbyggande, en 
resa till det svenska grannlänet. Han var just då 
tillsatt som utredningsman for den norska järnvä
gens utsträckning mot norr från Hamar mot El
verum och från Trondheim mot söder till Stören. 
Det bör påpekas, att Dovrebanan, som nu är hu-
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vudled i det norska nord-sydliga järnvägsnätet 
(Trondheim-Oslo), är av betydligt yngre datum. 

Det finns anledning förmoda, att Pihl vid sin 
resa till Värmland även träffade Claes Adelsköld. 
Det är den senare, som ställt samman den intres
santa översikt, som visas brevid. 

Kommentar: 

Dessa uppgifter rar betraktas som absoluta, då de 
kommer direkt från den man som varit i högsta 
grad delaktig vid alla byggnaderna utom vid 
Christinehamns järnväg. Tyvärr har Adelsköld 
inte nedtecknat datum for utskriften av denna 
översikt. Året 18 54 nämns vid både Ränkeseds 
och Fiskeby järnvägar. Den sistnämnda anges inte 
vara helt färdigställd, men körbar. Sannolikt har 
Adelsköld korresponderat med Pihl under 18 5 5. 
Översikten visar vilka platser det skulle vara för
delaktigt for Pihl att besöka. 

Svante Forsteus 



Tableau öfver de Svenske Järnvägarne för Hestkra& 
]ernvägens Gåreme//,a,n Längd Kostnad Öppnades Spårvidd 
Namn Alnar Rdr Banco for Trafik 
1. Frykstads Jernväg Sjön Fryken 15 000 70 000 1849 4 fot 

och Clara Elf 
2. Christinehamns jvg Bergsjön och 19 000 134 000 1850 4 fot 

Christinehamn 

3. Lerviks jvg Sjöarne Långban 6 000 14 500 1851 28 tum 
och Yngen 

4. Storfors jvg Sjörne Östersjön 3 000 1853 32 tum 
och Öjevettern 

5. Kroppa jvg Sjöarne Y ngen 15 000 95 000 1853 32 tum 
och Östersjön 

6. Yngs-Daglöse jvg Sjöarne Yngen 12 000 63 000 1853 28 tum 
och Daglösen 

7. Ränkeseds jvg Sjön Ränken 8 000 1854 3 fot 
och Glafsfjorden 

8. Fiskeby jvg Sjön Glan och 9 000 1854 3 fot 
Bråviken 

Rails väga Wagnarne Starkaste Afitånd Rails Skålpund Hufoudsaklige 
skålpund kta Stigning mel/,a,n form Ejfecter Ejfecterne 

per fot Centner hwar sleepers 

1. 9 15 1 å45 20 tum ..%. c:a 100 000 Träd o Jern 
2. 9 15 1 å47 

,, 
" 100 000 Jern 

3. 5 12 1 å 37,5 24 tum _IL. 40 000 Jern o Malm 
4. 6 21 1 å 62 

,, 
60 000 do 

5. 6 21 1 å 42 ..A.. 70 000 do 
6. 5 10 1 å 22,5 

_,.,_ 
40 000 do 

7. 7½ 20 1 å 20 L Trävaror 
8. 8 20 1 å 50 ..IL Trävaror, Jern o Malm 

Anmärkningar 
1. Banan är belägen uti Wermland 
2. do 
3. do Sedan Banan öppnades hafva Effectquantiteten 3 dubblats 
4. do tillhör samma Bolag 
5. do 
6. do Ett sjelfverkande lutande plan förekommer på Banan, 625 fot long stigning på 4. De 

nedåtgående lastade vagnarne draga upp de tomma eller halflastade uppgående 
7. do Trafiken öppnad men Banan ej fuldt färdig 
8. uti Östergötland. Trafiken öppnad men Banan ej färdig 

Banornas längd, Kostnad, jemte Effectquantiteterne äro satte uti runda tal emedan fullständiga uppgifter 
häruti ej äro at tillgå. 

Utaf dessa Jernvägar äro Frykstads och Christinehamns utförda under Hr Major Norström samt öfriga 
under min ledning. 

CAdelsköld 

Capitaine 
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Årsberättelse 2001 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver här
med sin årsberättelse för verksamhetsåret 2001 . 
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 
2001 75 5 fullbetalande medlemmar, 6 ständiga 
medlemmar och 41 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
nio protokollförda sammanträden. Föreningen 
har under året sänt ut medlemsinformation. För
eningens årsstämma hölls den 7 april 2001 på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Årsboken Spår utkom 
i oktober 2001. Föreningen har 2001 varit med
lem i JärnvägsHistoriska RiksFörbundet, JHRF. 

Föreningen påtog sig under året arbetsgivar
ansvaret för en lönebidragstjänst avseende arkiv
arbete på museet. 

Föreningen har under året bidragit med prak
tisk verksamhet vid arbete på loket T 41 200 och 
arbete med en luftvärnsvagn av 40-talsmodell. 
Föreningen har också bidragit genom medlem
mar som utfört guidning på Sveriges Järnvägs-
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museum. Projektet för insamling av minnen från 
järnvägens anställda har pågått under året. 

Följande projekt ingår i föreningens verksam
het för att stödja Sveriges Järnvägsmuseum: 

• Medel har avsatts för att bidra till inköp av det 
från Danmark återförda F 1202. 
• Medel ska avsättas för del av produktionskost
naden för publikationen "Lok och vagnar vid 
Sveriges Järnvägsmuseum''. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till med
lemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi önskar framföra ett 
speciellt tack till de som bidragit till föreningen 
med gåvor, och till redaktionen för vår årsbok 
Spår. 

Styrelsen ser med tillförsikt fram mot nästa 
verksamhetsår och är övertygade om fortsatt 
framgång för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 21 februari 2002 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Anders Larsson 
Börje Thoursie 
Erik Sundström 
Morrgan Claesson 
Lennart Lundgren 
Kjell Palen 
RobertSjöö 
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