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Sammanställningsritrzing av den blivande repliken av Förstlingen. Detta är en av 100 fardiga ritrzingar plus 350 skisser, som gjordes innan tillverkningen kom i 
gång. 



C. Bengt Ohlin 

Förstlingen på spåret igen efter 150 år 

I år är det 150 år sedan Sveriges första lokomotiv 
gjorde sin jungfrutur den 2 juni 1853 på en kort 
bana inne på verkstadsgården vid Munktells me
kaniska verkstad i Eskilstuna, där det hade både 
konstruerats och tillverkats. Loket som fick nam
net Förstlingen var beställt till Norbergs 
Gruvjärnväg, som vid detta tillfälle ännu inte var 
färdigbyggd. Själva premiärturen besågs av ett an
tal högre officerare och ämbetsmän plus en jour
nalist från Eskilstuna Allehanda. Tack vare ho
nom vet vi en hel del om såväl själva invignings
ceremonin som om själva loket. Så här skrev han: 

Wårt samhälle har under de sednaste förflutna 
dagar warit i tillfälle att åskåda ett arbete af den 
Industriella werksamheten som torde förtjena en 
allmänare uppmärksamhet och förskaffa dess 
uppfinnare ett rum i Industriens annalar. En å 
Directeur Munktells faktori förfärdigad lokomo
tiv, den första som blifvit gjord i Sverige, har å en 
prowisorisk bana några dagar warit i rörelse i 
närwaro af en talrik samling åskådare. Denna lo
komotiv - egentligen beräknad för transporter
ande af fyllning till Norberg-Åmänningens 
Jernwäg i Westmanland, men äfven för 
fortskaffande af de blifvande lastwagnarne å 
nämnda bana, motswarar omkring 20 hästkrafter 
och uppgår i wigt af cirka 33 skeppspund, då den 
är försedd med wattenförrådet. Den är apterad 
för olika banbredder, nemligen tre och fem fot, 
som åstadkommes genom hjulens flyttning på 
samma axlar, och beräknad för en hastighet af 
omkring 1 1/3 Svensk mil per timme, som för det 
ifrågawarande behofvet lärer wara det högsta. Ar
betet så i detalj som helhet är utfördt med samma 
fulländning, som utmärker alla de machiner, 
whilka utgå från hr Munktells Mekaniska 
Wärkstad. 

Många beskrivningar av loket finns redan 
Förstlingens historia är väl dokumenterad i en rad 
skrifter och böcker, varför vi här endast summa
riskt vill återberätta dess relativt korta historia. 
Trefotsbanan mellan Kärrgruvan i Norberg och 

hamnen vid sjön Åmänningen, som då var slut
punkten på Strömsholms Kanal, blev aldrig fär
digbyggd innan järnvägsbolagets kapital var för
brukat och tvingade hela företaget i konkurs. 
Förstlingen återtogs till fabriken i Eskilstuna och 
Johan Theofron Munktell har en gång i sina me
moarer beklagat hela affären, eftersom han bara 
fick ettusen riksdaler i ersättning trots att total
kostnaden låg på mer än det sexdubbla. 

I Eskilstuna byggdes loket om till normalspår. 
Hjulen flyttades ut till ramens yttersida, samtidigt 
som hjuldiametern ökades från 645 till 810 mm. 
Därefter flyttades Förstlingen 1855 till Nora
Ervalla järnväg som då stod i det närmaste klar 
och som i etapper sedan byggdes ut för att så små
ningom vara en del i en sammanhängande bana 
Ervalla-Otterbäcken (Köping-Hults järnvägs 
AB). 

Förstlingen var inte något stort lok Det var i 
huvudsak avsett för lättare transporter. På Nora
Ervallabanan var den i första hand ett godstågs
lok, men lär ha använts även för personbefordran 
vid några tillfällen. Efter femton år togs loket ur 
drift och såldes till en skrothandlare i Örebro. 

Inget tekniskt underverk 
Rent tekniskt var inte heller Förstlingen särskilt 
framstående, men då bör man hålla i minnet att 
det tidigare aldrig konstruerats eller tillverkats ett 
ånglokomotiv i Sverige, och inte heller hade nå
got dittills importerats till vårt land. Munktell 
som studerat lokomotivkonstruktioner i England 
under 1830-talet hos John Ericsson och George 
Stephenson hade sannolikt inte följt med i den 
tekniska utvecklingen under mellantiden fram till 
sitt eget konstruerande tjugo år senare. Således 
styrdes inte kolvstången av en tvärslid (gejder), 
som nu var vedertaget som en självklar konstruk
tionsdetalj av de engelska lokbyggarna, utan kolv
stången var förlängd och lagrades i en extra lager
box i framkanten. Vevstaken måste därför ges en 
gaffelform för att ge plats åt den extra lagringen. 
Den konstruktionslösningen fanns på tidigare 
engelska ångmaskiner, och Munktell använde 
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den även på ett stort antal lokomobiler som han 
började tillverka vid samma tid som Förstlingen 
skapades. 

Den förlängda kolvstången kan möjligen för
klara de uppgifter som här och var cirkulerar om 
att försök gjorts med en mittplacerad cylinder och 
en genomgående kolvstång åt båda sidor om kol
ven och kopplade till vevstakar på både fram och 
bakhjul. På så vis skulle man ha sluppit koppel
stänger. En dylik konstruktion är både praktisk 
och teoretiskt omöjlig och det är svårt att tänka 
sig att Munktell verkligen prövat en sådan lös
ning. På den originalrambalk som finns bevarad 
på Järnvägsmuseet skulle i så fall märken efter 
skruvhål eller andra fästen finnas kvar där den 
centralt placerade cylindern skulle ha suttit. Så är 
inte fallet, varför man kan avvisa teorin om ge
nomgående kolvstång och dubbla vevstakar som 
en ren skröna. Det finns även ett flertal felaktiga 
uppgifter om när Förstlingen skulle ha varit färdig
tillverkad. Årtalen 1847, 1848 och 1852 finns 
angivna i olika artiklar. Eftersom dåtidens 
tidningsuppgifter är fullt korrekta (de skrevs ju i 
anslutning till händelserna) är alltså årtalet 18 5 3 
det rätta. En tidningsuppgift från samma år i 
Vestmanlands Läns Tidning bekräftar också rik
tigheten. I artikeln skildras mycket livligt själva 
transporten av Förstlingen från Västerås hamn 
med hjälp av åtta oxar till Norberg. 

Förstlingen innebar ett otroligt industriellt 
och ekonomiskt lyft 
Man kanske således inte kan tillskriva Förstlingen 
ära och glans för en teknisk nytändning i världs
historien. Men dess enormt stora betydelse ligger 
i starten på en helt fantastisk utveckling i vårt land 
- såväl ekonomiskt och industriellt som socialt 
och samfärdselmässigt. Före 1850 var Sverige när
mast ett u-land i jämförelse med övriga europe
iska länder och USA. Att tillverka lokomotiv 
krävde helt annan industriell utrustning än den 
som fanns under 1800-talets första hälft. Gjute
rier och smedjor fanns i stor mängd i landet, men 
utöver Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna 
fanns bara en handfull sådana fabriker i Sverige. I 
och med järnvägarnas tillkomst skedde en exem
pellös utveckling av industrin, och mekanisering 
av skogs- och jordbruket. Samtidigt skedde en 
arbetskraftvandring från landsbygd till industri-
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orterna. Industrialismens genombrott, som i till 
exempel England och USA tagit mer än ett år
hundrade, tog bara några fa årtionden hos oss. 

Det var de små privata järnvägarna som star
tade utvecklingen men följdes som bekant snabbt 
av byggandet av stambanorna med en rad sido
linjer. Under de närmaste två tre decennierna ef
ter Förstlingens födelse gick vi här i landet från ett 
stillastående bondesamhälle med skråväsendets 
konservativa hantverk till en fullödig industrina
tion, som inte hade svårt att mäta sig med övriga 
industriländer. Startskottet skedde den dag Först
lingen premiärrullade på sin lilla bana i Eskils
tuna. Det är där vi ska söka storheten. De tio för
sta loken som tillverkades inom landet levererades 
alla av Munktell. Sedan kom tillverkningen hos 
fler företag av lok, vagnar och järnvägsmateriel 
igång med en rasande fart och innebar ett enastå
ende ekonomiska lyft för vårt land. Det är ett fak
tum som är värt att minnas när vi nu firar 150-
årsjubileet. 

Så föddes "Projekt Förstlingen" 
För drygt tjugo år sedan firades 150-årsjubileet av 
Munktells företagsstart. Då gjordes en hel rad 
forskningar kring bolagets alla produkter genom 
tiderna, varvid givetvis Sveriges första lokomotiv 
ägnades speciell uppmärksamhet. Det framkom 
då att någon försnillat originalritningarna. Un
dertecknad, som hade huvudansvaret för 
jubileumsfirandet, hade då endast något år kvar 
till pensioneringen. Jag såg en möjlighet att fa 
fylla pensionärsdagarna med något spännande, 
nämligen att försöka återskapa ritningarna. Tidi
gare i livet hade jag nämligen nött byxbaken un
der många år på ritkontor, och hade således en 
viss vana vid att lösa konstruktionsproblem. Tan
karna följdes så småningom av handling, och så 
var "Projekt Förstlingen" fött. Projektets första 
avsnitt startades med syfte att dels färdigställa alla 
detalj- och arbetsritningar som var nödvändiga 
för att bygga en fullskalig, körduglig replik av 
Förstlingen, dels göra en hållbar, genomarbetad 
kalkyl för genomförandet. 

Det tog givetvis en avsevärd tid att återskapa 
alla ritningar. Det som fanns tillgängligt som un
derlag var dels en - säger en - kopia på en 
sammanställningsritning av ursprungsloket, det 
vill säga trefotsvarianten med små hjul, placerade 



Så här gick det till när Förstlingens hjul krymptes 
på axlarna hos Lucchini i Surahammar. 
1. De fardigbearbetade axlarna placerades i en 
speciell monteringsrigg. 
2. Hjulen upphettades under cirka fyra timmar till 
nära 300°C i denna ugn. 
3. Hjulet fors med travers .från ugnen till 
monteringsriggen. 
4. Hjulet träs på axelnavet innan hjulets tempera
tur hinner sjunka. 
5. Efter bara 35 sekunder sitter hjulet orubbligt fast 
på axeln. 
6 Thomas Wahlström placerar hjulparet på räls, 
och konstaterar att spårvidden stämmer. 

innanför rambalkarna, dels de originaldelar som 
var bevarade på järnvägsmuseet i Gävle. Där 
fanns också en synnerligen noggrant gjord modell 
i skala 1: 10. Den hade tillverkats 1922 på järn
vägsverkstaden i Örebro. Delarna i Gävle består 
av en ramsida med en del av maskineriet intakt, 
plus hjul från normalspårsloket. Det fanns således 
underlag för att klura ut hur helheten en gång ge
staltat sig. Drygt 350 skisser och utkast resulte
rade i cirka hundra färdiga detaljritningar klara 
för tillverkning. Detta första projektavsnitt, som 
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genomfördes av en relativt liten grupp och som 
till stor del bekostades av Volvo Construction 
Equipment samt några industriföretag i Eskils
tuna plus en bankstiftelse, var färdigt och slut
redovisat under hösten 2000. Sten Holm och Ro
bert Sjöö på Järnvägsmuseet har varit välvilligt in
ställda till projektet och stöttat arbetet. En hel del 
materiel ur museets samlingar har lånats ut som 
referensmaterial. Ångcylindern med hela slid
mekanismen intakt och en vevstake från original
loket har således projektgruppen i Eskilstuna haft 
tillgång till. 

Intresseförening bildas 
För att fullfölja det andra avsnittet av projektet 
krävdes en betydligt större organisation. Därför 
kallades till ett stormöte i Eskilstuna den 14 juni 
2001. En intresseförening bildades och en inte
rimsstyrelse tillsattes. Till ordförande valdes en i 
järnvägssammanhang väl insatt person, nämligen 
TGOJ Trafiks vd, Sven-OlofNehrer. Han fick vid 
sin sida en annan person med TGOJ-förflutet, 
Lars Norrman, som axlade både kassörs- och 
sekreterarposten. De två har sedan blivit ett radar
par som visat sig mycket lyckosamt för projektet. 
Övriga i styrelsen var Eskilstunas museichef, Ken
neth Åström, professor Gunnar Kullberg, som 
varit med sedan starten och har ansvaret för 
sponsorsökning samt undertecknad- ansvarig för 
ritningsunderlaget. Det första halvåret ägnades åt 
att skaffa sponsorer, både för kontanta medel och 
för villiga verkstadsinsatser. Samtidigt beslöts att 
filma hela tillverkningsförloppet. Så har även 
skett från det att första plåt blev svetsad. Forna 
tiders nitning avstod vi från, dels av tidsskäl, dels 
av bristande kunskap. Däremot var ambitionen 
att följa originalets tillverkningsmetoder så nära 
som möjligt. Ångpannan var ett problem. Så vitt 
vi visste fanns ingen tillverkare av nitade pannor i 
Sverige. Vi hade redan under projektets första av
snitt besökt ett par engelska tillverkare som fortfa
rande gör nitade lokpannor och fatt offerter och 
leveranstider. Efter moget övervägande bestämdes 
att frångå den nitade pannan och i stället beställa 
en svetsad från SHA Torshällaverken. Det företa
get har erfarenhet av fartygsångpannor och finns i 
geografisk närhet, vilket ju är av stor betydelse 
under arbetets gång. En av styrelsemedlemmarna, 
Sven Gunnar Jonsson, har dessutom stor erfaren-
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het av ångmaskiner och varit med under tillverk
ningens gång med råd och dåd. Det är han som 
till exempel skapat den fantastiska ångmaskin
hallen på Faktorimuseet i Eskilstuna. SHA Tors
hällaverken var dessutom villig att till en del sub
ventionera kostnaderna. 

Äntligen full fart på tillverkningen 
När första årsmötet hölls den 28 maj 2002 för en 
liten skara medlemmar, var väl inte alla så impo
nerade av vad som åstadkommits rent materiellt. 
Dock kunde några viktiga ting visas upp. All plåt 
för kommande arbeten plus ett icke föraktligt 
penningbidrag hade ställts till projektets förfo
gande av SSAB i Oxelösund. Lucchini i Sura
hammar hade levererat smidda hjulämnen. Slutli
gen hade vattentanken färdigställts. Det var en 
entusiastisk tusenkonstnär på Volvo, Tor Lill
Sebbas, med licenssvetsning som yrkesbakgrund 
som i sitt garage i Kungsör åtog sig startjobbet, 
dvs vattentanken. Nästa steg var att färdigställa 
sidoplåtarna till ramen, som har en ganska kom
plicerad form. Tibnor i Köping med datoriserad 
utrustning för skärbränning klarade det arbetet 
på ett par timmar efter våra ritningar. En värv
ningskampanj för att utöka medlemskadern star
tades med ett lysande resultat, framför allt genom 
att forna elever från Eskilstuna Tekniska Skola 
ställde upp. Under kampanjen ökade medlems
talet från ett tjugotal till dryga fyrahundra! Styrel
sen utökades i samma veva med flera personer; 
framförallt sådana som har möjlighet att göra ak
tiva produktionsinsatser. Munktellmuseets chef, 
Ralph Angestam, som redan tidigare påbörjat 
filmdokumentationen, kom då in som ny och 
väldigt aktiv styrelsemedlem. Det är också hans 
förtjänst att vi fatt en informativ och välbesökt 
hemsida - "www.forstlingen.com". 

Med den utökade styrelsen och medlemskåren 
kom detaljtillverkningen igång på allvar. I garaget 
i Kungsör växte ramen fram sedan ekplank inför
skaffats och bearbetats. Eken finns nämligen som 
förstärkning mellan ramplåtarna. I Västerås pro
ducerade samtidigt Erlandssons Smide blad
fjäderpaketen exakt lika de som finns bevarade på 
museet i Gävle. Och i sitt garage i Åkers styck
ebruk påbörjade Tage Karlsson det mödosamma 
arbetet med att snickra till alla gjutmodeller och 
kärnlådor som krävs för att framställa buffertar, 



Vid midsommartid hade 
SHA Torshällaverken 
hunnit så här långt med 
ångpannan. 

Förstlingens underrede 
rullar på egen räls inne i 
den rymliga monterings
hallen som TGO] Trafik 
ställt till projektets 
forfogande. 

matarpumphus och cylinderblock med tillhö
rande slidskåp och cylinderlock. Själva gjutning
en gjordes sedan på Bruksprodukter i Hällefors
näs, medan den fortsatta bearbetningen utfördes 
av Åker International. I Surahammar tillverkade 
Lucchini vid samma tidpunkt lokaxlarna, svar
vade hjulen och krympte på dessa på axlarna. 

Monteringslokal med travers och eget spår 
Genom en omorganisation inom TGO J Trafik i 
slutet av förra året friställdes en verkstadslokal i 
Eskilstuna. Den rar Förstlingsprojektet tills vidare 
disponera för monteringsarbetet. Det blev ett 
lyckosamt tillskott, då Intresseföreningen inte ti
digare haft någon fast arbetsplats. Lokalen, som 
har stora portar i båda ändar och rejält tilltagen 

golvyta, innehåller nämligen fast järnvägsspår 
ända in till själva monteringsplatsen. Där finns 
traverser, verktygsförråd, el och tryckluft, ja allt 
som behövs för att slutföra monteringen. En bis
ter vinterdag när kvicksilvret sjunkit åtskilliga gra
der under tjugostrecket transporterades den fär
diga ramen från Kungsör in till sin nya arbetsplats 
vid Gredbyvägen i Eskilstuna. Där samlades se
dan undan för undan alla färdiga detaljer. De 
hade inte enbart kommit från tillverkare i hemsta
den Eskilstuna. Från Tyskland och Schweiz kom 
detaljer till slidmekanismen. I Ystad finns en 
verkstad där ledningen består av far och son som 
båda är eskilstunaingenjörer. De ställde upp och 
färdigställde buffertarna och excenterdetaljerna 
med mera. 
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Under läsåret 2002-03 utförde en grupp 
teknologer vid Rinmansgymnasiet i Eskilstuna de 
två stephensonkulisserna som examensprov. Till 
det ska läggas att en mängd större och mindre de
taljer till exempelvis bromsmekanismen och 
förarplattformen hjälpte TGOJ:s egen verkstad 
till med. Lagom till årsmötet på 150-årsdagen av 
Förstlingens premiärprovtur kunde så själva slut
monteringen starta. Ett sextiotal deltagare fick på 
plats se det blivande loket och även följa detalj
tillverkningen på video. Från allra första början 
har nämligen samtliga moment i tillverkningen 
filmats. På självaste Sveriges nationaldag den 6 
juni sattes chassiet på spåret inne i monterings
lokalen och kunde nu rulla på egna hjul. Det var 
en stolt Lill-Sebbas som kunde konstatera att 
hans finjustering av lagerhuset och polering av 
ramens lagergångar fick hjulen att rulla friktions
fritt och tyst. När Förstlingen nu på nytt rullade på 
räls, hade det gått nästan exakt två år sedan 
Intresseföreningen hållit sitt stiftelsemöte. 

Slutmonteringen börjar med cylindern 
När detta skrives (i mitten på juni) börjar 
ångpannan med fyrbox, rökskåp, skorsten och 
ångdom närma sig färdigstadiet. Innan den mon
teras på lokchassit måste hela maskineriet komma 
på plats. Praktiskt taget alla delar finns nu sam
lade och första momentet blir att skruva fast 
cylindrarna. Det krävs att de kommer på rätt 
ställe, eftersom dess läge hör samman med kolv
ens ändpunkter i förhållande till vevstakens ytter
lägen på hjulens vevtappar. På cylinderns baksida 
finns utloppsstosen för den förbrukade ångan, 
som sedan i rör ska ledas in i rökskåpet. I ramen 
måste göras ett urtag för att ge rum för denna 
utloppsstos. Urtaget låser cylindern i längdled, så 
det är just det momentet som är ett av de vikti
gaste. 

En konstruktionslösning beträffande regulator
ventilen, det vill säga pådraget av ångan från do
men, går inte att se på någon ritning eller på den 
modell som är gjord. Här återstår bara en giss
ning. Vi kunde fatt en värdefull hjälp av att un
dersöka Munktells första ånglokomobil, som rim
ligtvis borde ha samma tekniska lösning. Ett enda 
exemplar finns bevarat, och det finns på Tekniska 
museet i Stockholm. Tyvärr visar det sig att det 
inte går att montera isär delarna med mindre än 
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att man bryter sönder hela domen. Av förklarliga 
skäl har vi inte fatt tillstånd att göra det. Bröderna 
Tage och Bengt Karlsson i Åker respektive Sträng
näs har byggt var sin modell av Förstlingen i 20-
procentig skala. De har gått efter samma ritningar 
som vi nu bygger den fullskaliga repliken efter. 
Den lösning på regulatorventilen som jag gissat 
mig till visade sig bli mycket tungmanövrerad. 
Därför är det tveksamt om den konstruktionen 
håller på den betydligt större domen. Vi rar se. 

När ångpannan monterats skall den isoleras. 
Närmast ytterplåten lägger vi mineralull. Att an
vända asbest som man gjorde på originalet är gi
vetvis uteslutet. Utvändigt ska pannan och fyr
boxen kläs med ekpanel. Utgångsmaterialet har vi 
fatt av Lennart Persson i Västerås. I hans föräldra
hem fanns sedan 1960-talet ett stort antal gamla 
fina två tums ekplankor bevarade. Dessa sågades 
ut till smala ribbor som ett elevarbete på Rekarne
gymnasiet i Eskilstuna. Rikthyvling och sido
fasning gjorde sedan Eklångens Sågverk helt gra
tis åt oss. Som synes har ett stort antal företag och 
enskilda personer ställt upp gratis eller starkt sub
ventionerat. Eftersom vi inte haft några statliga 
bidrag (i varje fall inte hittills) så är alla gratis
erbjudanden ytterst värdefulla. Vi har ännu inte 
gjort något överslag av var totalkostnaderna kom
mer att hamna. Den ursprungliga kalkylen, som 
förutsatte mycket ringa sponsrade tillverkningar, 
slutade mellan fem och sex miljoner. Vår slut
summa kommer inte i närheten av det beloppet. 
Men om vi skulle räkna upp det nominella värdet 
av alla bidrag, material och tillverkningar, skulle 
troligen den summan komma att överstiga 
ursprungskalkylens belopp ganska rejält. 

Var kommer Förstlingen att finnas? 
Många har frågat oss om var Förstlingen kommer 
att förvaras och om den ska ha körprogram för 
publik eller turistarrangemang. Faktum är att de 
frågorna ännu inte kan besvaras beroende på att vi 
inte slutgiltigt bestämt inriktningen. Att vi inte 
tänker arrangera reguljära turistkörningar är dock 
helt säkert. Förstlingen är och ska förbli ett rent 
museiföremål. Men då vi bygger den för att 
kunna köras, kommer vi att ställa upp vid jubileer 
och liknande tillfällen. Det ska även vara möjligt 
att i framtiden hyra loket för viktiga evenemang 
och tillställningar. Då kommer vi att kräva att 



Författaren poserar bredvid Förstlingen. 

Förstlingen i Norberg i augusti 2003. 

egen personal medföljer och svarar för körningen. 
Vidare blir vi restriktiva beträffande transport
sättet till och från platsen för arrangemanget. När 
det gäller lokaliseringen av uppställningsplats är vi 
överens om att den ska vara Eskilstuna. Det mest 
troliga är att placeringen blir inom den s.k. 
Munktellstaden, där bl.a. Munktellmuseet finns, 
och där en rundbana för demonstrationskörning 
kan anläggas. 

Den som till äventyrs ännu inte anslutit sig till 
Intresseföreningen Förstlingen blir enkelt med
lem genom att betala in 100:- kronor på postgiro
konto 26 74 33-1. Skriv på talongen "Ny med
lem 2003", så är du med i föreningen och kom
mer att fa fortlöpande information om hur arbe
tet går framåt, och om vad som i övrigt sker inom 
föreningen. 

Författaren C.Bengt Ohlin var mångang informa

tionschef på det som då hette Volvo BM och idag heter 

Volvo Construction Equipment. 

Ohlin är initiativtagare till Förstlingprojektet, är 

skaparen av Munktellmuseet, har medverkat i en rad 

teknikhistoriska alster samt författat boken Sveriges 
tåghistoria började i Eskilstuna (1997). 
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Robert Sjöö 

Renovering eller konservering 
- finns det antikvariska principer? 

Många är de museiintendenter och antikvarier 
som i olika sammanhang har hävdat "principer" 
för vården av värdefulla föremål. I allmänhet har 
de då utgått från erfarenheterna med arkeologiskt 
eller etnologiskt material. Utgångspunkten har 
varit minsta möjliga åtgärd för ett långsiktigt be
varande. Föremålet skall tala till oss genom sitt sli
tage, sina spår av användning, eventuella lag
ningar eller bara genom den inneboende infor
mation som finns i det orörda bruksskicket. Ett 
romantiskt och samtidigt oantastligt förhåll
ningssätt till fysiska vittnesbörd som vikingatida 
svärd, medeltida textilier eller för den delen verk
tyg från 1800-talets bondehushåll. 

Byggnadsantikvarierna har hamnat i en annan 
situation. Lagen om byggnadsminnen innebär att 
vissa utvalda byggnader inte f'ar rivas, förvanskas 
eller ändras annat än i viss given utsträckning men 
huset måste ju även fortsättningsvis användas 
som hus, från att tak, väggar och fönster måste 
hålla tätt till att eventuella köks- eller WC
installationer måste fungera enligt gällande nor
mer. Bevarandet måste gå hand i hand med an
vändandet. Virke måste bytas, färg måste målas 
över, omtapetseringar måste göras och så vidare. 
Trots problem och behovet av kompromisser är 
detta något som accepterats av såväl fastighetsä
gare, byggherrar som kulturmiljövårdare. Följakt
ligen har det också fötts nya antikvariska begrepp 
som levande kulturmiijöer- som motsats till döda 
föremål- och demokratiskt kulturarv- för att för
tydliga att historien tillhör oss alla och att vi befin
ner oss mitt i den. 

Industrisamhällets mångfald 
När det gäller det sena 1800-talets och 1900-ta
lets kulturarv möter vi på museerna båda ovanstå
ende förhållningssätt. Föremålsvårdarna har det 
inte lätt då föremålsbeståndet från det industriellt 
producerande samhället är enormt och många 
gånger fortfarande finns runt omkring oss. 
Byggnadsantikvarierna har det inte lättare. Hur 
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bevarar man ett industrikomplex? Det finns i spå
ren av detta en ny typ av antikvarier som löser 
denna inre konflikt genom att hävda det immate
riella kulturarvet. Genom dokumentation av 
människor, arbetsplatser, minnen och åsikter så 
bevarar vi det som aldrig så många föremål kan 
förmedla till oss. Det är naturligtvis så att det på 
de flesta museer och även inom den enskilde 
museimannen finns delar av alla förhållnings
sätten till hur man bäst bevarar historia och kun
skap. Alla metoder har sina brister. Föremål är 
inte särskilt språksamma, levande kulturmiljöer 
blir gärna en pastisch och dokumentationen lider 
alltid av källkritiska problem och risk för fel
tolkningar. På museerna finns ofta olika avdel
ningar för föremålsvård, kulturmiljövård och do
kumentation och på så vis uppnås en balans mel
lan förhållningssätten, men samtidigt riskerar 
man med detta att olika företeelser och epoker i 
historien hanteras med olika metoder. Arkeologi 
och agrarhistoria blir föremålsvård, kyrkor och 
städernas senare historia blir byggnadsvård och 
industrisamhället blir dokumentation. Vi har inte 
så mycket val när det gäller tiden som ligger 
bortom nu levande människor eller verksamheter, 
men samtidigt är det viktigt att också vår tid läm
nar efter sig fysiska vittnesbörd som kan jämföras 
med ett äldre, insamlat material. 

Som de flesta av Spårs läsare känner till så besit
ter Sveriges Järnvägsmuseum en av världens fi
naste samlingar i sitt slag, där framför allt de äldsta 
fordonen är både representativa, välbevarade och 
orörda. Många lok och vagnar från 1900-talet är 
däremot mer eller mindre renoverade medan den 
rullande materielen från de sista trettio åren fort
farande används. Man kan således med fog säga 
att museets samlingar och kunskapen om de be
varade objekten delvis är offer för just de metod
problem som beskrivits inledningsvis. Nu har vi 
ju som museum med begränsat ansvarsområde en 
klar fördel då vi ju i princip endast skall arbeta 
med järnvägens kulturarv och dess påverkan på 



Infor öppningen av lok
och vagrzhallen i 
Tomteboda 1942 
gjordes en del måttfulla 
återställnings-arbeten 
på en del fordon. 
Anglokomotivet Thor, 
fore och efter renover
ingen. 

människor och samhälle. Vi måste bara vara med
vetna om skillnaderna i de arbetssätt vi använder 
för att kunna förmedla kunskap och vi måste ge 
utrymme för olika metoder i vårt bevarande. 

I Spår 2001 skrev jag om en bevarandeplan för 
järnvägsfordon. Ett av målen med den var att fa 
till ett kulturhistoriskt skydd, motsvarande bygg
nadsminnesförklaring, som skulle kunna tilläm
pas på rörliga föremål, en del av vårt historiska arv 
som hamnat mellan de antikvariska stolarna. Det 
finns alltså inget befintligt skydd för dessa 
industriminnen. Det har inte funnits några anti
kvariska principer för fordon och följaktligen är 
det en intressant föremålsgrupp att diskutera 
bevarandefrågor kring. 

Skiftande perspektiv 
Låt mig göra en lite raljant beskrivning hur några 
museitjänstemän skulle kunna resonera utifrån 

ett lokomotiv som exempel. "Arkeologen" skulle 
kunna tänkas se lokomotivet som ett historiskt 
föremål. Taget direkt ur trafik berättar det om 
flera decenniers användning, kanske en eller flera 
ombyggnader och ett påtagligt åldrande som 
medfört att det inte längre är användbart. Efter 
konservering skulle han förvara det i klimatstyrd 
lokal och i bästa fall visa det i sitt befintliga till
stånd med en förklarande text. "Arkeologen" 
skulle hävda att loket är äkta, det vill säga står för 
sanning och att det fortfarande rymmer den fakta 
som skulle kunna hämtas från det om dess 
användningstid. En fråga som då infinner sig är 
om man far använda det som lokomotiv. "Får 
man hugga med ett vikingatida svärd?" svarar 
"arkeologen''. Antag att loket dessutom skulle 
kräva reparationsåtgärder för att åter bli drift dug
ligt, hur gör man då? "Museiteknikern" hävdar att 
ett lokomotiv ju är en maskin och en maskin skall 
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väl fungera for att vara värdefull att bevara. 
"Byggnadsantik:varien" och definitivt "mu
seipedagogen" håller nog med om detta argu
ment. Sannolikt har inget löpande underhåll 
gjorts på loket de sista åren innan det togs ur tra
fik och troligen är färgen avflagnad, plåten dålig 
och kanske finns andra småskador. "Dokumenta
listen", som har talat med de människor som fort
farande minns hur det var att arbeta med ånglo
ken, kan meddela att de klagar på lokets förfall 
och hävdar att så såg lok inte ut när de var i verk
samhet. Man skämdes for rost och dålig puts. De 
ser en förfallen bild framför sig, en degradering av 
deras arbete. De önskar i stället ett återställande 
till dess glans dagar. Får man laga och måla om? 
"Arkeologen" far rysningar längs ryggraden bara 
vid tanken medan "byggnadsantik:varien" förbe
reder sig for att styra arbetena, "museipedagogen" 
planerar trafik och "dokumentalisten'' skriver en 
bok om det hårda arbetet att hålla loken rena. 
"Museiteknikern" har då återgått till andra sysslor. 

Det går inte att säga att det ena eller det andra är 
helt rätt eller definitivt fel. Lösningen måste bli 
både och. En uppenbar fördel med att välja ob
jekt från samtiden är att vi faktiskt kan bestämma 
oss for vad det är vi vill uppnå med ett bevarande. 
Vi kan tillfredsställa flera synsätt. Bara antalet for
don vid Sveriges Järnvägsmuseum uppgår till 
cirka femhundra. Vi varken kan eller vill bevara 
alla dem i befintligt skick, eller upparbeta och an
vända samtliga i trafik. Vi kan därför både konser
vera, renovera, rekonstruera, gömma, visa och an
vända. Det finns både goda och mindre goda er
farenheter att dra lärdom av ur museets egen his
toria. De val vi gör i dag kanske inte heller är helt 
oantastliga men det är mycket viktigt att tala om 
varför man gör på det ena eller andra sättet. Det är 
också viktigt att tala om vad man har gjort. Om 
man inte dokumenterar spelar det nästan ingen 
roll vilka principer man tillämpar. 

Moderna pionjärer 
Från det att museet öppnades 1915 och fram till 
dess att den förste föreståndaren, Oscar Werner, 
gick i pension 1936 skedde en stor insamling. 
Under denna tjugoårsperiod byggdes det som 
skulle bli en mycket fin samling av järnvägsfordon 
och -föremål från 1800-talet upp. Man hade 
också en förvånansvärt modern syn på vården av 
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samlingen, där grundinställningen var att göra så 
liten åverkan som möjligt. Inga återställningsar
beten gjordes. Huvudambitionen vara att spegla 
järnvägens tekniska utveckling i närmast darwi
nistisk ordning. Man hade inte heller möjlighet 
att visa de fullstora fordonen, vilket begränsades 
till jubileer, mässor och industriutställningar. In
för öppnandet av en lok- och vagnhall i Tomte
boda väcktes så ideer om att visa de äldre fordo
nen i så nära originalskick som möjligt. Reno
veringsplaner upprättades, varvid man rekonstru
erade iögonenfallande delar, återanvände en del 
utbytta detaljer till yngre fordon och lämnade an
nat orört. Sålunda kunde en 1870-talsvagn er
hålla ett samtida koppel från en moderniserad 
1850-talsvagn och lämna ett 1890-talskoppel till 
reservdelsforråd. Följden blev en hel del kompro
misser men också några riktigt fint återställda ob
jekt. De äldsta ångloken från 1850- och 60-talen 
försågs bland annat med nytillverkade skorstenar. 
Anmärkningsvärt är att målningen sällan rördes 
utan man åstadkom ett äldre utförande genom att 
endast retuschera senare märkningar. Kring 1940 
hade man också fortfarande tillgång till äldre ma
terial; lim, spackel, kitt, färger och lacker samt 
dessutom ett hantverkskunnande som skulle för
svinna under den nästpåfoljande tjugoårs
perioden. 

Skriftliga dokumentationer upprättades också 
över vart och ett av de renoverade objekten varför 
vi kan följa diskussionen bakom besluten. När 
lok- och vagnhallen i Tomteboda öppnades 1942 
kunde man därför visa upp en pedagogisk och 
pietetsfullt upprustad fordonssamling, dessvärre i 
en otät träbyggnad som inte kunde hindra ett 
visst förfall hos de där förvarade föremålen. 

Inför järnvägens hundraårsjubileum 1956 
hetsades museet till en större återställningsiver. 
Man ville återskapa ett hundraårigt tåg och den 
äldsta materielen blev därför föremål for lite hår
dare ingrepp. Loket Prins August från 1856 för
sågs med ny panna från ett annat liknande lok 
och ännu en ny skorsten tillverkades. De äldsta 
vagnarna från 1850- och 60-talen bättringsmå
lades och försågs med ny märkning. I några fall 
har också interiören bättrats. Syftet var att an
vända tåget for ett antal jubileumsresor. Någon 
dokumentation över dessa arbeten gjordes inte. 
Några fordon överlämnades som gåva till SJ och 



Till järnvägens 100 årsjubileum 1956 gick man lite hårdare fram for att ett pionjärtåg skulle kunna 
användas. Loket Prins August från 1856 fick ny panna och skorsten och 1850--60-talsvagnarna 
bättringsmålades och genomgick invändig renovering utan antikvariska ambitioner. 

museet från privatbanor under jubileumsåret, 
bland annat ångloket OFWJ nr 8 och person
vagnen KHJ nr 3 5 från TGO J och personvagnen 
NBJ nr 22 från Nora Bergslags järnväg. Dessa for
don var hårt återställda vid de egna verkstäderna 
till ett utförande som närmast avsåg att vara både 
original och nyskick. Några djupare studier ver
kar inte ha gjorts inför renoveringarna liksom do
kumentation saknas. I ett av fallen, KHJ nr 35, 
har till och med en fullständigt felaktig rekon
struktion åstadkommits (beskriven i Spår 2000). 

Veteranföreningarna kommer 
I början av 1960-talet börjar de första järnvägs
museiföreningarna sin verksamhet och inte så 
konstigt har de hämtat sin inspiration i järnvägs
jubileet 1956 och TÅG-62 och de historiska for
donen som faktiskt användes. Under den närmast 
följande tioårsperioden så försvann i stort sett 
både smalspåriga järnvägar och ånglokomotiv, 
varför bevarandet inom den ideella järnvägs
museirörelsen tog sin utgångspunkt i att bevara 
dels hela järnvägar men också själva ångloks
driften. Under 1960-talet var järnvägsmuseets 
egna resurser begränsade till ett minimum. De 

diskussioner som fördes handlade snarare om 
gallring än vårdande och bevarande. De bristfäl
liga lokalerna i Tomteboda bidrog till ett visst för
fall av samlingarna liksom ett underhåll som kän
netecknades av avsaknad på resurser och vilja från 
huvudmannen. Förvaringsförhållandena förbätt
rades väsentligt efter museets flytt till Gävle 1970 
men sådan lyx som renoveringsprinciper kunde 
man knappast hänge sig åt. Personalen var fram 
till början av 1990-talet beklämmande liten. En 
begränsad tillväxt av samlingarna kunde göras där 
lokens utveckling nöjaktigt kunde tillgodoses 
medan man på vagnsidan fick begränsa sig till en 
kombinerad andra och tredjeklass vagn per 
fordonsgeneration om trettiotalet år för att ge
stalta resandets förändring. Den handfull fordon 
som tillfördes samlingarna renoverades på SJ:s 
egna verkstäder, huvudsakligen i Östersund, av 
yrkesfolk med gediget kunnande och sunt för
nuft. Reservdelar som fanns i förråd togs tillvara 
medan annat nytillverkades och mycket läts vara. 
Principen syns ha varit ett återställande så långt 
möjligt. Särskilt påtaglig är förkärleken för full
ständig ommålning. Detsamma gällde all den rul
lande materiel som de ideella föreningarna tog sig 
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I det så kallade 
Stålvagnsprojektet 
forsöker vi dra så 
mycket lärdom vi kan 
av historiens erfaren
heter. Märkligt nog har 
mycket av det som var 
allmängods på 
verkstäderna for femtio 
år sedan blivit 
utplånad kunskap. 
Genom experiment och 
tillämpning hoppas vi 
kunna åteifinna en 
del Foto Ted Nyberg. 

1970-talsrenoveringen av boggivagnen 
BCol 1032 verkar ha omfattats av en hel 
del improvisation. Den ljusbruna 
exteriörfargen på tredjeklassdelen måste ha 
varit en stundens ingivelse liksom tids- och 
stilblandningen i andraklasskupeerna. Foto 
Tom Sandstedt. 

an. Att måla om ett fordon är inget märkvärdigt 
vid järnvägen. Fullständiga revisioner med fem
tio års mellanrum var självklarheter. Det som 
dock kännetecknar både museets och före
ningarnas renoveringar vid den här tiden var en 
förkärlek for originalutseendet. Detta kunde dock 
inte uppnås med mer än att det mesta skulle be
höva bytas ut. Till detta räckte varken resurser el
ler kunnande. 

Något som också är mycket viktigt for det min
dre lyckade resultatet är att den äldre tidens tekni
ker och material inte längre kunde användas. Sär
skilt tydligt syns detta på personboggivagnen SJ 
BCol 1032 som iordningställdes i Örebro i bör
jan på 1970-talet. Ursprunglig färgsättning med 
moderna färger i fel kulör har kombinerats med 
yngre boggier, kvarvarande moderniseringar och 
en inredning, delvis återställd men också med 
nytillverkning utifrån principen "man tager vad 
man haver" . Man föråldrade till exempel förnick
lade detaljer genom att helt enkelt avlägsna för
nicklingen från den underliggande mässingen. 



Museets snälltågslok SJ Cc nr 404 som renovera
des av en museiförening på museet under 1980-
talet är ett annat exempel på överrenovering. Lo
ket som då varit avställt sedan 1920-talet gjordes 
driftdugligt men berövades samtidigt sin patina 
som tidigt 1900-talsfordon. Vad man heller inte 
tänkte på var att man skapade ett originalskick 
som aldrig funnits. De moderna, syntetiska fär
gerna har givit loket ett plastigt utseende som det 
aldrig har haft. Den blåsvarta, högblanka färgen 
skulle ha varit brunsvart med flera lager fernissa 
och den blänkande signalröda buffertplankan 
skulle haft en brunare ton. När det gäller dessa 
renoveringar saknas också dokumentation. 

Bevarandeplanen 
Under de senaste åren har vi på museet försökt 
föregå med gott exempel med våra renoveringar. 
Bevarandeplanen för normalspåriga fordon som 
tagits fram tillsammans med det ideella intresset, 
med bland annat rekommendationer för vården 
av varje enskilt objekt, är ett teoretiskt instru
ment, men det krävs även praktisk erfarenhet för 
att åstadkomma en kursändring. Det är också 
framför allt i våra samlingar som det fortfarande 
finns objekt där konservering som metod kan til
lämpas. Sedan 1998 utgör det så kallade stål
vagnsprojektet vår vetenskapliga verksamhet med 
syfte att återfinna material som inte använts i 

På Sveriges järnvägsmsueum har vi den 

unika formånen att ha fordon som stått i 

stort sett orörda sedan 1920-talet, som 

dessa vagnar från 1870-talet. Foto Tom 

Sandstedt. 
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mannaminne, men också försvunna hantverks
metoder för tidsenligt måleri, snickeri eller plåt
arbete. Mycket finns att hämta i den skriftliga do
kumentationen, men dåtida outtalade självklar
heter är inte uttalade och i praktiken gjorde man 
ofta avsteg från beställningshandlingarna. Nor
mala industrihemligheter döljer dessutom effek
tivt de gamla recepten. Detta innebär att de ren
overingar vi gör, i syfte att bedriva historisk tågtra
fik, också blir det nödvändiga empiriska underlag 
som krävs för att pröva hypoteser men också på
visa resultat. Vi avser att publicera våra rön både i 
särtryck och i kommande artiklar i Spår. De for
don som hittills färdigställts i projektets namn är 
tre personvagnar i så kallad nitad stålkonstruk
tion, SJ Co9b 2798, Co8cs 3200 och Bo5b 3295. 
Med dessa vagnar fick vi fram en pigmenterad 
lack för handstrykning som motsvarar den som 
användes fram till dess att sprutmålning tog över 
på 1940-talet. Det innebär att vi helt medvetet 
målat vagnarna med en originallack trots att for
donen i stora stycken är moderniserade. Under 
2003 har vi arbetat med material och metoder för 
sprutmålning för att även kunna tillämpa denna, 
senare teknik. Föremål för denna renovering är 
personvagnen SJ Co8d 3137. Trots projektets 
namn är andra pågående objekt elloket SJ D 188 
och träpersonvagnen SJ Co8 2772. Beträffande 
dessa fordon har vi insett det praktiskt och ekono
miskt orimliga i att återställa fordonen till 
originalskick och vi har i stället valt ett utförande 
kring 1940 och gör en renovering med de mate
rial och de metoder som man skulle ha använt vid 
en dåtida storrevision. Ambitionen är således hö
gre än med stålvagnarna, vilket är både dyrt och 
tidsödande men också nödvändigt för oss som 
kunskapsinstitution. 

Som framgått tidigare så har vi också ett större 
antal äldre, närmast orörda fordon som är ett 
ovärderligt referensmaterial, då kvarsittande ma
terial verkligen är äkta. En grupp personvagnar 
tillverkade på 1870-80-talen tagna ur trafik på 
1920-talet, som av brist på resurser och/ eller in
tresse aldrig renoverats, utgör en världsunik kun
skapsbank från det tidiga 1900-talets fordons
park. För dessa och andra äldre fordon känns det 
självklart att släppa fram arkeologens önskemål 
igen och ett konserveringsprogram är påbörjat. 
Något som man emellertid inte f'ar glömma bort 
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är att det inte bara är det som är gammalt som 
måste konserveras. Det är lätt att bortse från den 
närliggande historien eller ännu hellre samtiden. 
Vår ambition är därför att fortlöpande med 
konserveringen av den äldre materielen och ren
overingar även bevara fordon i just det skick de 
befunnit sig i när de överförts till museet. På det 
viset skapar vi inte bara trovärdighet, vi ger också 
utrymme för att dynamiken i de antikvariska 
förhållningssätten kan fortleva. Varje generation 
museimän tror sig kanske ha det definitiva svaret 
men med nya tider kommer nya seder. Ett annat 
viktigt konstaterande är att vi behöver stora sam
lingar för att kunna tillämpa olika bevarande
metoder och kunna berätta historier ur olika per
spektiv om det vi är satta att bevara. Arkeologen, 
byggnadsantikvarien, museiteknikern, pedago
gen eller dokumentalisten, alla har de något vär
defullt att dela med sig av. Mångfald ger kunskap. 

Konserverade fordon 1998-2001 
I Gävle har vi förmånen att ha tillgång till en kon
servator med egen verksamhet, vars huvudsakliga 
gärning ägnas åt byggnadsvård, men också 
föremålskonservering, i allmänhet med länsstyrel
sens kulturmiljöenhet eller länsmuseet som för
medlare eller uppdragsgivare. Konservator Per 
Mattson och hans medhjälpare har även gjort in
satser på våra äldsta fordon i ett konserverings
program som fortlöper i takt med tillgängliga 
ekonomiska resurser. Jag tror att det kan vara vär
defullt för Spårs läsare med en inblick i 
konserveringens mysterier, detta tålamodsprö
vande men ack så nödvändiga arbete för att rädda 
den historia som annars skulle vittra sönder och 
ge en ganska sorglig vittnesbörd. Sedan 1998 har 
åtta fordon varit föremål för åtgärder. Samtliga 
foton Per Mattsson. 

Personvagn för första klass, SJ A 103, byggd 
1856, avställd omkring 1906 
Bakgrund 
En av SJ:s första vagnar. Träkorg med plåt målad i 
tjänst senast 1904. Bättringsmålad och ommärkt 
i mitten av 1950-talet. Ytorna hade sedan dess bli
vit sotiga och dammiga. Skikt av olja har påförts 
vid ett antal tillfällen under 1960-talet. Färgen 
har krackelerat och skikt har flagnat. Oljan har 
gulnat. På en korgsida har åverkan skett genom 



1896 års ommärkning till 
tredjeklass lyser igenom det 
1956 påforda forgskiktet 
med dess återmärkning i 
pastischstil En märklig effekt 
av den sämre kvaliteten på 
denna forg är att det åldrats 
i kapp med övriga ytor på 
vagnen. 

ristning av vasst föremål, vilket orsakat färg
bortfall kring skadan. 

Åtgärder augusti 1998 
Fästning av färgskikt på hela korgen med Acronal 
300D och animaliskt lim. Rengöring med milt 
neutralt diskmedel av samtliga ytor. Retuschering 
av flagnat färgskikt med hartsoljefärg från 
Maimeri. Fernissning av ytorna med förtunnad, 
halvmatt fernissa från Talens. Kring skadan fästes 
färgskikten och skadan fylldes ut med latex
spackel och därpå retuschering med hartsoljefärg. 

Personvagn för första och andra klass, SJ AB 
289, byggd 1860, avställd 1908 
Bakgrund 
En av SJ:s första kombinerade vagnar för första 
och andra klass. Träkorg med plåt, senast målad 
grön och brun 1896 då nedklassning gjordes till 
kombinerad andra och tredje klass. De bruna par
tierna målades över grönt i mitten av 1950-talet 
då också återmärkning gjordes till första/andra 
klass. Ytorna hade sedan dess blivit ordentligt 
sotiga och dammiga. Skikt av olja har påförts 
upprepade gånger både före och efter ommål
ningen i bevarandesyfte. Oljeskiktet har med ti
den gulnat och börjat mjukna samt har runnit på 
några partier och bildat sega droppar. Oljan har 
även påverkat det på 1950-talet påförda färg
skiktet och gjort detta partiellt transparent. På 
vagnens ena gavel fanns en tryckskada med färg
bortfall intill plåten. En pappskiva med påklistrat 
tryck av stora riksvapnet har troligen 1956 
limmats på båda vagnssidorna, senare bättrat med 
skruv och på ena sidan med en tretumsspik. Un
derrede av målat trä och järn. Ytorna har blivit 

sotiga och dammiga med skikt av olja liksom på 
korgen. Kraftigt flagnande färgskikt. 

Åtgärder oktober 1998 
Rengöring från sot och damm med neutralt disk
medel. Avlägsnande av skivorna med stora riks
vapnet. Retuschering av färgbortfall orsakade av 
dessa samt av skadan på ena gaveln. Fernissning 
av ytorna med förtunnad, halvmatt fernissa. På 
underredet fästes det flagnande färgskiktet, varef
ter det rengjordes. 

Sovvagn för första klass, SJ A 650, byggd 
1875, avställd 1926 
Bakgrund 
Första klass personvagn avsedd för nattåg. An
vänd som andra klass kupevagn från 1893 fram 
till avställningen. Träkorg med plåt, senast grön
målad 1915. Vagnen var för konservering i ett 
mycket slitet men nära originalskick. Utvändigt 
sotig och dammig yta där färgskiktet flagnat par
tiellt. Inga övriga, synliga skador i ytskiktet. 

Åtgärder oktober 1998 
Färgskiktet fäst med Acronal 300D och 
animaliskt lim. Ytorna rengjorda med milt, neu
tralt diskmedel. Fernissning med fernissa av 
märke Talens. Partiell retuschering med harts
oljefärg. 

Parti av sovvagn för tredje klass, SJ Co6 
1899, byggd 1910, avställd och till större 
delen skrotad 1938 
Bakgrund 
Plåtklädd boggivagn med trästomme. Kupeer 
med sex sovplatser för tredje klass. I trafik fram till 
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1938 då underredet användes för 
en ny stålkorg. Ett ändparti av 
korgen med vestibul, WC och en 
sovkupe sparades för museet. 
Inget gjordes åt ytskikten. I bör
jan av 1990-talet placerades korg
delen i plåtskjul, varvid det utsatts 
för stora variationer av värme/kyla 
och luftfuktighet, vilket medfört 
skador. Innertak och toalett
utrymme klätt av träfiberskivor 
med vit oljefärg, vilket var parti
ellt krackelerat med påbörjad 
färgflagning och mindre färg
bortfall. Väggar, lister, dörrar På grund av stora skiftningar i temperatur och fuktighet hade kyren 
m.m. har ursprungligen varit dragit ihop sig och spruckit i stora flagor som även tagit med sig 
laserade i rödbrun, mahogny- fyllnadsskiktet och lämnat trärena ytor. 
liknande kulör men senare över-
målat med ekådring. Ytorna hade Att mjuka upp och fasta all.a forgflagor är ett tidsödande men 
börjat flagna i relativt stor omfatt- nödvändigt arbete. 
ning ner till det underliggande 
spackelskiktet. Färgskikten hade 
även krackelerat på värme
elementen av plåt, målade med 
oljefärg respektive ekådring. Tid
vis hög luftfuktighet har även 
inneburit rostangrepp på plåten 
vilket också missfärgat ytan. På 
tvättställ, ventiler och beslag av 
koppar, mässingsplåt eller gjuten 
mässing har på slitna och nötta 
partier ärgning uppstått. Samtliga 
partier var hårt dammiga. 

Åtgärder november 1999 
Endast interiören var föremål för åtgärder. 
Flagnande spackel- och färgskikt fästes med 
Acronal 300D och animaliskt lim. Samtliga må
lade ytor rengjordes med milt, neutralt diskme
del. Retuschering gjordes av partier med färg
bortfall med hartsoljefärg i med bottenfärgen 
överensstämmande kulör. Fernissning av matta 
ytor med förtunnad, halvmatt fernissa. 

Personvagn för tredje klass, Köping-Utters
bergs järnväg C l, byggd 1866, avställd 1944 
Bakgrund 
Banans första personvagn. Byggd på lokal verk
stad med ålderdomlig engelsk vagn som förebild. 
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Både korg och underrede är av trä, enligt märk
ning på rambalken senast målad 1925, korgen 
med rödbrun oljefärg och underredet med svart 
dito. Ytorna var dammiga och sotiga samt med ett 
flagnande färgskikt, mer på korgen än på 
underredet. Invändigt verkar inget vara gjort åt 
väggpartierna efter 1904, från vilket år en tidta
bell finns pålimmad på en gavelvägg. Taket är re
parerat, längsgående bänkar har nytillverkats lik
som en broms återbyggts av museet strax efter 
övertagandet, 1944-45. 

Åtgärder december 2000 
Flagnande färgskikt fästes med animaliskt lim. 



Denna tidtabell från 
1904 som satt f astlim
mad på ena gavelväggen 
vittnar om att inget 
gjorts åt ytskikten på 
mycket länge. 

Ytorna rengjordes med milt, neutralt diskmedel. 
Retuschering med hartsoljefärg av fabrikat 
Maimeri gjordes utvändigt i mindre omfattning. 
Fernissning med förtunnad halvmatt fernissa. 

Nils Ericsons droska, byggd 1855, överläm
nad till museet 1935 
Hästdroska för chefen för Statens banbyggnaders, 
Nils Ericson, inspektionsresor. Korg med kusk
bock, skaklar, hjul och även lösa slädmedar. Mate
rial huvudsakligen målat och lackerat trä. Möjli
gen originalfärg med viss bättringsmålning. Vag
nen har varit föremål för enklare rekonstruktion
sarbeten, bland annat utbytta fönster och fönster-

Övermålning utan 
underarbete har medfort 
att den påforda fargen 
tagit med sig original
fargen när den lossnat i 
flagor. 

ramar. Ytan var sotig och dammig. Mögel
beläggning fanns på korgens undersida. samtidigt 
förekom torkskador i form av torrsprickor och 
flagnande färg- och spackelskikt. På grund av tid
vis för låg relativ fukthalt i förvaringsutrymmet 
har lädret blivit stelt och hårt. Detta förbättrades 
före konservering genom installation av luft
befuktning i utställningslokalen. 

Åtgärder december 2000 
Flagnande färg- och spackelskikt fästes med 
Acronal 300D och animaliskt lim. Utvändiga 
ytor rengjordes med vatten med milt, neutralt 
diskmedel varvid tidigare osynliga röda dekor-
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linjer framträdde. Retuschering av mindre skador 
i anslutning till torkskador utfördes med harts
oljefärg. 

Ånglokomotiv, Åmmebergs järnväg 1 Carl
sund, byggt 1862, avställt 1929 
Bakgrund 
Carlsund gick i trafik på Åmmebergs järnväg fram 
till 1929 då det överlämnades till Järnvägs
museum. Under drifttiden hade inga större mo
derniseringar gjorts utöver en enkel plåthytt och 
en ny skorsten med gnistsläckare. Inför uppställ
ning i Tomtebodahallen 1942 togs hytten bort 
och den nya skorstenen ersattes av en modell av 
originalskorstenen i trä. Inför uppställningen i 
Tomteboda målades loket svart utan föregående 
underarbete. Detta färgskikt hade börjat flagna, 
partiellt i större flagor, fördelat över hela loket. 

Åtgärder april 2001 
Flagnande färgskikt fästes med Acronal 3000 
och animaliskt lim. Retuschering gjordes på ytor 
där färgskiktet bortfallit och även tagit med sig 
underliggande täckfärgskikt och en grå grundfärg 
blivit synlig. Retuscheringen gjordes med harts
oljefärg av fabrikat Maimeri. 

Audiensvagn för Oskar Il, kunglig vagn IV, 
byggd 1874, avställd 1908 
Bakgrund 
Kunglig vagn i mycket nära originalskick. Träkorg 
med målad plåt med gjutna lister och ornament 
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av zink och brons. Ytorna sannolikt i original
målning med blå oljefärg med förgyllda 
randningar, lister och ornament. Förgyllningen är 
utförd med äkta guld. Ytorna hade blivit mycket 
kraftigt dammiga och sotiga. I syfte att polera har 
olja påförts upprepade gånger fram till och med 
1960-talet. Oljeskiktet har med tiden gulnat 
starkt och tillsammans med damm och sot givit 
den ursprungligen kungsblå ytfärgen en gulgrå 
kulör, liksom förgyllningen och fönstrens ädelträ 
missfärgats. Underredet är målat med svart olje
färg och med samma behandling som med kor
gen har ett mörkt skikt bildats som bland annat 
döljer den vita texten. Färgen har krackelerat och 
flagnat partiellt. 

Åtgärder april 2001 
Flagnande färgskikt har fästs med animaliskt lim, 
Acronal 3000. Oljeskiktet löstes med kaliumhy
droxid och vatten. Ytorna tvättades med 50 pro
cent etanollösning. Fernissning med förtunnad, 
halvblank fernissa. Retuschering med harts
oljefärg av mindre ytor med bortfallen färg, hu
vudsakligen på undertaket. Konserveringen är ej 
slutförd. 

På undertaket vid ena änden på Oskar 11-s 
audiensvagn, syns tydligt skillnaden mellan det feta, 
smutsiga och gråsvarta skiktet av oija, sot och 
damm och de tvättade ytorna där den b/,å original
fargen liksom orneringslinjerna i guld framträder. 



Jan I Arvhult 

Trotjänarna i lngentingskogen 

Adla damer vittrar 
långsamt. I backen ned 
mot museet stod de tre 
gudinnor som forr 
vaktade huvudingången. 
De representerade fyra 
näringsverksamheter. 
Oscar Andersson 
cementslammade dem 
regelbundet så att de inte 
skulle frysa sönder. 

När klockan visar prick halv åtta på måndagsmor
gonen öppnas en port på Norrbackagatan, helt 
nära Karlbergs station. Ett lokal.tåg rullar förbi 
med Du-lok och Bo6-vagnar. En ensam Bo 13 bär 
slutsignalerna. 

Ut ur porten leder en grånad man sin cykel. 
Den är skinande blank, dess svartröda lack lyser 
och ekrarna glittrar i junisolen. Spritt ny? Ja, fyr
tio år tidigare var den ny. Putsen far den att glimra 
ikapp med Barnhusviken på andra sidan järnvä
gen. 

Han justerar flugan, rättar till hatten, hänger 
portföljen på styret, lyfter lätt på bakhjulet och 
trampar vänsterpedal.en i läge. Han placerar sin 
vikt på den med vänsterfoten varpå cykeln rullar 
igång. Efter en snabb blick över axeln svänger han 
över högerbenet och glider iväg. Han tar ett 
känntag på bromsen och prövar ringklockan. Alle 
är i sin ordning. 

Sedan rättar han till flugan en gång till och läg
ger full kraft på pedalerna. Han passerar Drejar
gatan och håller vänster in på Rörscrandsgacan 
och rullar ner mot porten under järnvägen. 
Bromsande intervallvis för att inte överhetta 
backar och lager. Efter att ha tagit till höger och 
passerat bilskrocen, dröjer det inte länge förrän 
han passerar Treportsbackens mynning och rullar 

ut på grusvägen längs det röda spjälstaketet mot 
Tomceboda rangerbangård. 

Dagen är ännu ganska sval, men vägen 
sommarknastrar under däcken och fagelsången 
har tilltagit. En par hovrande ängspiplärkor 
skvillrar över Pampas. Långt borta skriker en 
bromssko under ett godsvagnshjul. En ihålig 
tomvagnsduns ekar över bangården och en kät
ting klingar mot sin vagnstolpe. Etc Yoa2-cåg gli
der som ett strykjärn över SWB-viadukten med 
sitt säregna väsande ljud från de små hjulen. 

Järnvägsljud. Järnvägsvardagen har vaknat. Den 
pensionerade lokomotiv- tillika instruktions
föraren Simon Rifors, 73, trampar mekaniskt vi
dare på sin glittrande 20-calscykel. Benen rör sig 
som koppelstängerna på de snällcågsmaskiner han 
under en mansålder framfört land och rike runt. 

Den gamle lokföraren vilar ett par sekunder på 
frihjulets mjuka halvballongrull, kontrollerar ti
den på fickuret och konstaterar nöjt att han passe
rat en gul plåcskylc vid rätt sekund. Han trampar 
sedan lugnt vidare i sitt vägslukande koppelscång
tempo. 

Hans mål är Järnvägsmuseecs lok- och vagnhall 
i Tomceboda. En mycket sällsam plats bortom 
lngentingskogen. 

Platsen dit ingen taxi hittar. 
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Kaprifol och lövsångare 
Simon arbetar sig uppför en stigning. Till höger 
om honom växer förvildad kaprifol och ölands
tok igenom det gamla banstaketet. Detta består 
ännu av rödmålade träribbor som är samman
länkade på ett sätt som gör att staketet kan levere
ras på rulle. Till vänster om vägen sjunger en löv
sångare sina femtoniga sjunkande passager. Si
mon lystrar till och vilar på sina ytterligt väl
smorda tillika väl rengjorda pedaler. Sedan tar han 
nya tag i motlutet som strax övergår i planmark. 

Så nalkas han det vägskäl där en sidoväg viker 
ned mellan rader av kolonilotter och vidare upp 
mot en vacker tallbacke. Där i lngentingskogen 
svänger vägen tvärt till höger och efter ett hundra
tal meter infinner sig ett falurött plank på höger 
sida. Taxichaufförer förstår inte att det finns ett 
museum innanför planket. Det kanske beror på 
den bedövande informationsflod som här fram
träder. Den inleds med en gigantisk gul plåtskylt 
med texten: 

Statens Järnvägar 
Tomteboda 

JÄRNVÄGSMUSEUM 
ÖVERBANMÄSTAREXP 

GODSVAGNSVERKSTADEN 
JÄRNVÄGSVERKSTÄDER 

RANGERBANGÅRDEN 

De som önskar nackspärr finner ytterligare en 
stor plåtskylt högt uppe bland svalor och DC3-
or: 

JÄRNVÄGSMUSEUM 
LOK- OCH VAGNHALLEN 

ÖPPET 
SÖN- OCH ONSDAGAR 

13-15 

Nu vet man inte bara att här finns ett museum. 
Man far dessutom veta när det är öppet. För sä
kerhets skull har man på ett annat ställe monterat 
upp ytterligare en väl tilltagen plåtskylt: 
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JÄRNVÄGSMUSEUM 
LOK- OCH VAGNHALLEN 

STÄNGT NOV-APRIL 

Här far man således veta när museet är stängt. Det 
kan ju vara en nyttig kunskap. Men kan besöka
ren anses övertygad nu? Ja nästan. Men inte rik
tigt. För att övertyga honom finns på musei
byggnaden en fjärde skylt: 

JÄRNVÄGSMUSEUM 

Därmed anses genomsnittsmedborgaren över
bevisad om museets existens. 

Insamling och öronmärkning 
Museet har funnits här sedan 40-talets första hälft 
och har därefter utvecklats successivt. Tanken på 
ett järnvägsmuseum är dock äldre än så. Faktiskt 
nästan lika gammal som järnvägen själv. Men SJ 
var inte initiativtagaren. Den rollen hade 
Statsbanornas Tjänstemannaförening som tog 
upp frågan under ett sammanträde den 11 de
cember 1897. I Götiska rummen på Berns sa
longer av alla ställen. Man påannonserade saken i 
Jernbanebladet och uppmanade enskilda förvalt
ningar att inte låta gamla objekt försvinna. Insam
ling och öronmärkning av fordon och föremål in
leddes. Man hade dock ingen möjlighet att visa 
objekten. 

Den 17 december 1904 beslöt föreningen att 
tillskriva Kungliga Järnvägsstyrelsen om inrättan
det av ett järnvägsmuseum. Med meddelade att 
man inte hade egna resurser för detta utan bad 
Järnvägsstyrelsen mer inhämta tillstånd hos 
Kungl. Majt för detta museum. 

På SJ femtioårsdag 1906 avsåg Postverket att 
öppna ett museum. Det väckte den sovande björ
nen. Ingenjörerna 0. Werner och E. von Friesen 
uppdrogs att upprätta ett förslag till och kostnads
beräkna en enklare museibyggnad. Den skulle 
ligga vid Stockholm C, i det södra hörnet av 
Östra Järnvägsgatan och Gamla Kungsholmsbro
gatan. Vilket torde innebära att museet skulle ha 
hamnat ungefär där bussåkerierna har sin Vasa
terminal idag. Hur enkel byggnaden blev kan dis
kuteras då arkitekten Folke Zettervall inträdde på 
scenen och sägs ha ritat en präktig sådan. 

Man ville öppna museet den 1 januari 1906, på 
SJ femtionde år, och jubilaren äskade ett extra an
slag om 50 000 kr för att iscensätta detta. 



Men björnen fick somna om. Äskandet avslogs 
med hänsyn till rådande lågkonjunktur. Men 
verksamheten fortgick och även de enskilda 
järnvägsbolagen fick vidkännas flitiga förfråg
ningar rörande det ena eller det andra loket. 

Nästa gång björnen vaknade reste den sig också 
upp. På Baltiska utställningen i Malmö 1914 ser
verade SJ en väl tilltagen och pedagogiskt utfor
mad utställning. Efter stängningen i Malmö och 
per beslut den 15 oktober 1914, öppnades den 23 
maj 1915 en permanent utställning vid Klara
bergsgatan 70. Den ingång som i modern tid 
hamnade under Klarabergsviadukten och ut
gjorde chefsfri smitväg in och ut ur SJ-komplexet 
på Vasagatan. 

Men här skulle det bli resebyrå och senare 
kontorstryckeriet "Dupliceringen". Man behövde 
större lokaler och flyttade runt kvarteret mot 
Mäster Samuelsgatan med ingång från Vasagatan 
3 där man öppnade den 24 mars 1933. Avvi
kande uppgifter berättar att flytten skedde redan 
1929. Man blev utsläppt på gården och tog sig ut 
på Mäster Samuelsgatan genom en körport. Den 
2 september 1946 slog man igen och blev husvill. 
Då hade museet vuxit till att omfatta 16 salar, 2 
korridorer och 4 rum för arkiv och administra
tion. Museiföremålen stuvades nu ner i 
skyddsrummen under Centralplan. Lokalerna 
blev verkstäder där man bland annat gjorde stor
revisioner på den snabbt växande arsenalen 
kontorsmaskiner. 

Man fortsatte att samla och uppmanade till och 
med stationsföreståndarna att nedteckna sina 
stationers historia. Inget var det vilande museet 
främmande. Man samlade in skämthistorier med 
järnvägsanknytning och spelade in rallarvisor på 
grammofonskivor. 

I mitten av femtiotalet öppnades en modellhall 
i Bonnierhusets bottenvåning vid det gamla 
lokstallsområdet. Trapploppet till och från Tors
gatan gav god allmänfysik hos trägna återbesök
are. Man slog igen och öppnade 1965 en modell
hall under "Hyllan" i södra änden av hallen på 
Stockholm C. 

Man annonserade efter guider - väl att märka, 
inte ciceroner - till det nya museet. De fick vara 
kvinnliga eller manliga och avkrävdes erfarenhet 
från resebyråtjänst eller liknande. Språkkunska
per var meriterande. Vilket språk framgick inte. 

Väntan vid planket i Ingentingskogen 1961. Snön 
smälter och de öppnar vilken månad som heM. 
Eller? Foto Carl Arvhult. 

Svenska räckte nog rätt långt. Intresserade upp
manades ringa byråsekreterare Alrenius eller 
skicka in ansökan före den 26 juli 1965. Den nya 
eleganta museikatalogen kostade en krona. Precis 
som den gamla från femtiotalet. 

Men fatöl klass III var och förblir mer lönsamt 
än aldrig så vackra lokmodeller - eller guider -
och man fick efter en tid lämna lokalerna. När 
ölet tagit slut flyttade en hamburgerkedja in. 

Vid den nuvarande ingången till centralens res
taurant stod en modell av ett Oa-lok som snällt 
vevade med koppelstängerna mot en skärv i 
bössan. Samma tjänst tillhandahöll ett ånglok i 
Halmstad. Detta som en museets ambulerande 
verksamhet. Gissningsvis försvann attraktions
kraften i takt med koppelstängerna. Ett Rc-lok 
med samma funktion påminner bara om järnvä
gens eviga tidtabellsdråpare: lövhalkan. 

Fullskalesamlingarna och ute i landet reserve
rad materiel koncentrerades till Tomteboda i en 
befintlig byggnad som byggdes om för att bättre 
passa ändamålet. Man öppnade med en ganska 
enkel lokhall 1942. Den 8 oktober samlades man 
på tiljorna för att lyssna till generaldirektör Dahl
beck och kommunikationsminister Gustav An
dersson. Den förre berörde lokaliseringen och 
förklarade att "Den intresserade besökaren ska for
visso finna lön for mödan att ta sig hit ui'. 
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Därefter förklarade ministern museet öppnat. 
Redan 1945 byggde man till vagndelen och 
gjorde det hela mer museilikt. 

Om man studerar litteraturen kan man dock 
finna att man magasinerat museilok här i decen
nier före öppnandet. Byggnaden ingick som va
rande vagnbod i Tomteboda Huvudverkstad och 
det har sagts att den först har varit tillägnad rust
ning av lasarettståg vid krigstid. En möjlig paral
lell till tegelkomplexet Kontrollkontoret som 
uppfördes for att bli krigssjukhus. Exempelvis 
rymde de två hisschakten i "KK" korgar for tre 
rullbårar. 

År 1904 redovisas en enspårig vagnbod om 
knappt 60 meter och en trespårig om cirka 40 
meters längd. Anmärkningsvärt är att det gamla 
järnvägsmuseet i Tomteboda kan ha bestått dels 
av en gammal revisionshall som legat intill 
Tomteboda station och - väl att märka - av den 
gamla banhallen vid Stockholms Södra. 

Vilsna chaufförer 
Taxichaufförerna upptäcker sällan skyltarna vid 
museet utan forrirrar sig istället vidare for att efter 
ett par kurvor utan förvarning hamna i det grus
tag som utgör SJ-personalens skjutbana, där man 
flitigt skjuter revolver, finpistol och hare i helg och 
söcken. När de resignerat vänder bilen i kulregnet 
uppstår understundom en panikartad stämning 
hos den presumtive museibesökaren. 

Simon svänger inte ner bland kolonilotterna, 
utan fortsätter rakt fram. Något hundratal meter 
framför honom uppenbarar sig en spänstigt vand
rande man iförd rock och hatt. I vänstra handen 
svänger en gammal lokförarportfölj av och an. 

Ett fönster öppnas i en stor tegelbyggnad till 
vänster om honom. En järnvägshustru skakar ett 
lakan i morgonluften och hänger det på haspen 
som reglar fönstret i öppet läge. Ett grovt men lite 
gnälligt hundskall låter som en utelåst St Bern
hard. 

Här i närheten låg förr torpet Ingenting. Så 
hette också den kronolägenhet som överlämnades 
for SJ behov. Både Tobias Sergel och Carl Mikael 
Bellman har bebott grannskapet. Den ene teck
nade på torpet och den andre skaldade i 
Orangeriet på Karlberg. Officersaspiranter och 
skinnknuttar har också härjat här. Dock inte med 
konstnärskapet som primärsyssla. 
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Mannen som nu stannat upp heter Oscar An
dersson och har startat sin morgonpromenad från 
Birkagatan 33 i Vasastan, där han bor. Under hat
ten är han synnerligen tunnhårig, kinderna är 
blodsprängda och ansiktet visar vilken omvärlds
attityd som fatt signera rynkorna. Den drygt 70-
årige Oscar är en vänlig, godsint och berättande 
man. Han ättar från Roslagen och var från början 
tapetserare innan han blev förare på Rimboba
nan. Därifrån kom han till SJ. Från 1952 är han 
pensionär och sedan dess ägnar han sin tid åt de 
gamla loken. 

Från gång till stopp 
Oscar hör cykeln närma sig bakifrån, vänder sig 
om, sträcker på ryggen och stryker hatt. 

Simon bromsar på en högst yrkesmässigt sätt. 
Ökar bromskraften successivt och avlägsnar den i 
precis det ögonblick cykeln ska stanna. Så som 
han smög ned sovvagnstågen från gång till stopp 
en gång i tiden. Han svänger högerbenet över 
pakethållaren sekunden innan fordonet stannat. 

Även han lättar på hatten 
- Gomorron på dig, hälsar Simon, en sån mor

gon! 
- Morrn, jajamen. De e som när man gick från 

Liljeholmen tidiga sommarmorgnar. Lärksång 
och lövsångare. 

Varje samtal inleds rutinmässigt med förhållan
den kring Liljeholmen. En begreppsbas for yrke 
och medvetande. 

- Javisst minns jag, Med regulatorn vidöppen i 
Nybodaskärningen hörde man bara skorsten för
stås. Jäsiken va pojka fick elda, åck åck ... Kors i 
herrans namn ... 

- Ja, di kunde inte släppa skyffeln förrän ner 
mot Älvsjö. Avi fick ju hjälpas åt ibland i gods
tågen. 

- Höddu, sa Simon, Johan skulle väl vara med i 
dag, eller hur? 

- Ja, det sa han åtminstone. Han kommer nog. 
Skulle va i stugan i natt. Lillpojken kommer väl 
också. 

Samtidigt rullar en blåvit Huskvarnacykel med 
ett egendomligt blåmålat plåtstyre nedför Bergs
gatan, svänger vänster Scheelegatan, höger Hant
verkargatan. Cykeln vevas under ett visst oväsen 
uppför Kartagos backe och vidare mot Fridhems
plan. 



- Simon var en 
hårding. Men den 
bästa instruktions
forare som nånsin gått 
i ett par skor, ansåg 
foraren på Z43 198. 
Foto fan I Arvhult 18 
juni 1963. 

Den enda fullständigt tysta detaljen på cykeln 
är ringklockan, vilket vänliga poliskonstaplar bru
kar påpeka. 

Färden fortsätter ner mot Lindhagensplan och 
vidare mot Hornsbergsområdet. Cyklisten passe
rar IC-macken och tar sig över bron över Karl
bergskanalen. Med nästan knuttarnas tomtebloss 
från pedalernas markkontakt hukar tolvåringen i 
kurvorna med hakan över lyktan. Från axeln 
dinglar en gammal skolväska innehållande mam
mas saft och prickigkorvmackor. På styret dinglar 
lådkamerans fodral, vilket innehåller åtta oskriv
na tidsdokument i format 6x9 cm. 

Efter att ha vevat förbi kadettskolan håller han 
vänster och är därmed också han inne på den 
smala vägen. 

Den väg som till Ingenting bär. 

Klart igenom Oscar 
Snart hade även pojken sammanträffat med de 
båda och utbytt hälsningar. 

- Klart igenom, säger Oscar och håller upp 
grinden. 

- Klart igenom var det, svarar pojken och slin
ker genom grindhålet. 

Tillsammans vandrar de tre nedför en brant 
trappa och vidare längs det stängsel som skiljer 
vagnverkstadens bangård från rangerbangården. 
Till vänster om dem fanns 1906 det lilla ångkraft
verk som levererade energi till försökdriften på 
sträckan Tomteboda-Värtan. Till höger om sig 

har de spåret där soptåget "Silverpilen" brukar 
hålla långa stunder inför resan mot Lövsta. De 
rundar verkstadstängslet och befinner sig mellan 
snickarverkstan och Järnvägsmuseets Lok- och 
Vagnhall. En salig begreppsblandning mellan 
tempel och Valhall, beroende på i vilken roll man 
hamnat där. 

Utanför entredörren - som utgörs av en tämli
gen enkel brunmålad stugdörr intill ett gammalt 
stationsur - sluter ytterligare en person upp. Det 
är den gamle lokputsaren Johan Larsson. Vanli
gen iförd kavaj och keps, på söndagar hatt. Med 
dagens första mullbänk under läppen hälsar han 
glatt på de andra. 

Johan är något yngre än de andra två veteraner
na och håller sig lite på sin kant ibland. Han har 
övernattat i sin kolonistuga i närheten och älskar 
över allt annat att påta i jorden. Livet handlar om 
blommor och fräscha grönsaker. Men också om 
de gamla trotjänarna med sina vackra skorstenar 
under de vitmålade takbjälkarna. Och om yrkes
stolthet. 

- När Johan putsat maskin kan bruden krypa 
över ' na i brudklänning på vägen till altaret, hette 
det. Det var ingen överdrift. 

Oscar låser upp och skaran intar lokalerna. Si
mon först och pojken sist. 

Perry Masons fel 
Egentligen var alltihop Perry Masons fel. Det var 
Perry Masons fel att gossen alls klev in där. Där-
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med var det Perry Masons fel att han en dag om
bads teckna dessa rader. 

I motsats till mor ogillade far TV-deckaren 
Perry Mason, varför han kom in och satt hos so
nen och analyserade ett batteridrivet mysterium i 
skala 1:87, desslikes av svårbestämt fabrikat. Då 
berättade han om loken på sin barndoms banor, 
om var luftpumpen satt på ÖSJ-loken, hur 
telegrafen tickade i St Olof och Brösarp och om 
morbror Magnus syn på järnvägen. Han var kon
duktör på Simrishamnsbanan. 

- Järnvägen? Nej fy tusan Kalle, inte järnvägen 
Kalle. 

Det blev nu inte järnvägen för Kalle, men han 
behöll den i sitt hjärta. 

I stället delgav han sonen järnvägskunskap un
der Perry Masons mässande i rättsalen. 

Batterilokets detaljer fick i sin ofullständighet 
ett förklaringens ljus över sig och snart blev det 
dags att studera fullvuxna exemplar. Förvisso 
hade jag sett riktiga ånglok tidigare men inte på 
nära håll. En N-tank skrämde nästan livet ur mig 
på Söderströmbron och jag upplevde en hisnande 
färd i en Renault Juvaquatre -47 till Huvudsta sta
tion en kristallklar vinterkväll och där dånade 
strax ett stort ånglok förbi med många vagnar. Jag 
insåg inte att jag just upplevt mitt livs första 
ångloksjakt. Farsan hade kört ikapp Silverpilen -
soptåget till Lövsta. 

- Jösses, sa far, nittiåtta knutar ... 
Detta var bakgrunden till kommande besök på 

järnvägsmuseum i Tomteboda. Modellhallen i 
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Attan, det vill säga 
OFW] 8 ute på vädring 
infor pressen. Foto Jan I 
Arvhult 18 juni 1963. 

Bonnierhuset på Torsgatan var tidigare avklarad. 
Där väcktes funderingar. Hur hade man fatt ner 
alla grejor inklusive trettio meter modelljärnväg 
utför trapporna? Hade SJ 65 000 anställda beor
drats att under tio års tid tömma sina hålslag i en 
tunna för att åstadkomma de stora mängder 
papperssnö som snöslungan yrde omkring? Var
för stod det en kontakledningsstolpe på Torsgatan 
vid museientren? 

Tomtebodasamlingen upplevdes dock som mer 
imponerande. Alldeles oavsett den gigantiska 
modelljärnvägen några dussin trappor ner i 
Bonnierhusets underjord. 

Efter att ha passerat den lilla entredisken i den 
gamla träbyggnaden mötte en pensionerad lokfö
rare upp nedanför den delvis uppskurna A 1001 
som tornade upp sig inför nioåringen på plank
golvet. 

Vagnar för kungar och f"'angar 
Då hette årtalet 1959 och lokföraren var just Os
car Andersson. Han guidade oss genom museet, 
släppte upp folk i hytter och låste upp kungliga 
salongsvagnar och mindre kungliga fangvagnar. 
Han berättade om händelser fordomdags och fö
revisade luftpumpar och bromssystem. Vid ett se
nare tillfälle fick jag veta att han en gång burit mig 
på armen genom museet. Då var jag bara två år. 

- Hade jag sålt kolet den här maskin slukade på 
malmbanan, hade jag inte behövt gå här, skrat
tade Oscar och pekade ut Ma-loket med jätte
pannan. 



Det blev åtskilliga besök på Järnvägsmuseets 
Lok- och Vagnhall i Tomteboda. Öppet maj-sep
tember. Ibland var man ute och kollade redan i 
april om inte gubbarna hade öppnat lite grann i 
förväg. Så var aldrig fallet. 

Första söndagen i maj var det fest. Cykeln fick 
en vårrevision innan färden anträddes. Som en 
slags manifestation dagen till ära. Vid hälsoprob
lem, till exempel kikhosta, nyttjades spårvägen 
som erbjöd linje fem som vände ovanför Treports
backen. Doktorn hade lämnat klartecken. Åt
minstone till vistelse ut i friska luften. Han sa 
inget om gamla museer. Om Medicinalstyrelsen 
granskat museet skulle detta troligen leda till kon
staterandet att lokalerna erbjöd tillfredställande 
mängder frisk luft genom väggarna. 

Väl på museet studerades lokens hytter ingå
ende. Det var fullkomligt kolsvart i somliga då 
belysningen i de gamla lokalerna lämnade mycket 
övrigt att önska. Ibland träffande man likasin
nade. Det var inte bara turister som letade sig 
fram till museet. 

Museum blir dagis 
Ganska snart identifierades undertecknad som 
stamkund. Gubbarna fick allt svårare att ta ut den 
blygsamma inträdesavgiften av en så trägen 
museibesökare och till slut rationaliserades den 
delen bort. Det uppstod även mängdrabatt på 
vykorten som såldes från disken. Inom kort fram
kom att museet var öppet på onsdagar också. 

Därmed kom undertecknad att vistas på mu
seet i stort sett varje dag där inte skolan gjorde 
anspråk på min uppmärksamhet. Måndag till fre
dag var nämligen "gubbarna'' iförda blåställ och 
jobbade med lok, vagnar och lokaler. Under som
marlovet tillbringades varje dag på museet. Detta 
sågs med tillfredsställelse av föräldrar som därmed 
helt bekymmersfritt kunde ägna sig åt respektive 
yrkes utövning. 

Järnvägsmuseets Lok- och Vagnhall blev där
med mitt dagis. 

Man smorde gejdrar och kulisser och putsade 
mässing, svor över allt fler bortbrutna ekollon 
från Oskar II:s audiensvagn och limmade fast 
riksvapnet på Sofias vagn med "kallim'' och satte 
en stämp mellan vagnssidan och en pelare mellan 
spåren.Om det behövdes bättrade man på färgen. 
Man putsade fönster med Häxan och rödsprit 

blandat med vatten och inne på verkstan blan
dade man fotogen och tunn mask.inolja och kal
lade blandningen kristallolja. Denna användes för 
rengöring av mask.indelar. Metoden medförde 
förmodligen att fett som trängt in i metallens 
porer inte lakades ur vid rengöringen. 

Man spolade plankgolven, krattade grus, slam
made statyer och satt på ljugarbänken bakom lok
hallen och kisade mot solen. Spolningen skedde 
med jämna mellanrum. Det rullades ut vatten
slangar i hela byggnaden varefter det sprutades 
vatten av hjärtans lust. Men det var något av ett 
mandomsprov att klämma ihop två kopplings
nävar, eftersom vi använde tryckluftsslangar. Lok, 
vagnar och andra föremål fick det inte komma 
vatten på. Inte på de nya rökdetektorerna heller. 

Nya stambesökare 
Samtidigt som man bytt ut hela elsystemet - vil
ket gjorde museets samtliga stickproppar obruk
bara - installerades ett högeffektivt brandlarm. 
Det man såg av anläggningen var rökdeckarna 
och ett skåp med glasdörr och en mängd brytare 
till vänster om entredörren. Systemet var så effek
tivt att det fördubblade besöksfrekvensen. De nya 
besökarna kom i röda bilar som det stod Brandkå
ren på. De kom nästan dagligen för att återställa 
falska automatlarm. När de väl lärt sig hitta till 
museet upprättade de något som väldigt mycket 
liknade linjetrafik. 

Tämligen omgående anförtroddes jag kaffe
kokningen. Ett mycket viktigt hedersuppdrag. 

Detta värv utfördes två gånger om dagen och 
när kaffet var klart skulle man ringa i en stations
klocka på väggen vid telefonpulpeten till vänster 
om ytterdörren. Därefter klev man fram bakom 
Fryckstad och vrålade "KAAAAFFE" varefter 
gubbarna så sakteligt kom gående för att fika och 
berätta historier. 

En liten skvätt starkt i kaffet lösgjorde histori
erna från förr och ungdomen delgavs minnen 
från Liljeholmen, Nattavaara och Norrköping. 
Det hör till saken att det även på söndagar intogs 
lite medicin i kaffet strax före öppningsdags. Då 
kunde en liten förstärkningsdos komma ifråga. 
Bara för att klara strupen inför guidningarna. Ef
ter tretår kunde skildringarna bli mycket levande. 

- Bara i medicinskt syfte sörru, sa Johan ursäk
tande och spillde i fyra klara droppar i alla kaffe-
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koppar utom min. Det gör gott i gamla gubbar. 
- Det är så råkallt härinne förstår du, komplet

terade Oscar. Du kanske inte ska berätta det för 
far din. 

- Inte för intendenten heller, fyllde Simon i. 
Han är helnykterist söddö. 

Då blev det först tvärtyst. Sedan detonerade en 
rungande skrattsalva som kunde ha fatt stations
klockan att ramla ner. 

De satt kaffet i halsen, höll sig för magen och 
tårarna trillade. Men Simons ansikte var uttrycks
löst som en gravsten. 

- Vi må hysa respekt för de som valt den smala 
vägen, sa Simon fromt. 

Fräckisar för kyrkbänken 
Oscar var annars mannen med glimten i ögat. 
Han var museets humorist och piggaste ciceron 
och med en utsökt berättarkonst visade han runt 
besökarna. Han blev en verklig kompis och drog 
en och annan fräckis om humöret låg åt det hållet. 
De hölls dock på en nivå som medgav att de utan 
vidare kunde berättas i kyrkbänken. 

Men allvaret fanns också där. Jag satte efter en 
padda som skulle studeras ingående men blev 
bryskt hejdad av Oscar. 

- Du ska veta en sak, min gosse. Paddan, du 
och jag har exakt lika stort existensberättigande. 
Gör den inte illa. 

Han pratade ofta om sina barnbarn. Han del
tog i ett villabygge där en treåring lekte med sin 
sandhink i murbruket. 
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Göta och Prins 
August i järnvägs
museums Lok- och 
Vagnhall i Tomte
boda. Intill prinsen 
fanns instruktions
foraren Simon Rifors 
vid sin arbetsbänk, 
enda plats i museet 
där solen något 
kunde lindra 
värken. Foto Jan I 
Arvhult juni 1963. 

- Vad har du för dig, undrade Oscar. 
- Jag hjälper farbror Oscar att bära bruk, men 

jag kan inte ta så mycke, för de e så djävla tungt 
sörrö, svarade gossen på det språk varmed goda 
hus byggas. 

En dag 1963 uppenbarade sig en samling her
rar som skulle byta ruttna golvplank. Man lade in 
nya vinteravverkade furuplank 2'8 där det behöv
des. Historierna som de gubbarna berättade 
kunde man inte ens berätta för en skinnknutte. 
Museigubbarna tröttnade, ilsknade till och sa 
ifrån på skarpen när det blev direkt osmakligt. 
Den första fromt, den andre lätt giftigt och den 
tredje skällde i tjugo minuter utan snusbyte. Det 
sista tog skruv och plankgubbarna lät därefter 
som Filadelfiapastorer. 

Av Oscar fick man låna nyckeln till "prånget". 
Genom en liten dörr vid vattentornpumpar och 
Kunze-Knorrbromsriggar mellan vagn- och 
signalavdelningen kunde man genom en synner
ligen trång gång ta sig ut till en besynnerligt in
tressant skrothög. Där fanns ett antal lok och vag
nar som inte ansågs presentabla eller helt enkelt 
inte fick plats. Här fanns bland annat en boggie 
till SRJ "mjuka'' motorvagn som sades ha brunnit 
upp. Ett och annat ånglok som inte fick plats i 
museets publika delar hade placerats här. Ett extra 
intressant objekt där ute var Z 31 med sina plog
formade förarhytter, ett tidigt ellok som bland 
annat fraktat barnmorskor längs malmbanan. 
Numera huserar förlossningsloket i Tekniska mu
seets lokaler i Stockholm. 



Jorda mig hit, jorda mig dit 
Oscar ogillade plötsliga förändringar. En dag 
upptäckte han att någon bytt ut vägguttagen i 
museet. Plötsligt var de jordade och därmed pas
sade inte Oscars stickproppar. Inte en enda i hela 
museet. 

- Jorda mig hit och jorda mig dit. Förbannade 
nymodigheter, röt Oscar, skalade kabeländarna 
och stack dessa direkt i vägguttaget. Han visste for 
övrigt exakt hur många kopparfemöringar som 
fick plats i D-maskinernas säkringshållare. 

Bilden av Oscar där han skyfflande ogräs delgav 
omvärlden sina tankar, åsikter och sin livsvisdom 
är den i minnet mest bestående. Detta sammanta
get med en unik förmåga att beskriva de gamla 
järnvägsmännens arbetsvillkor. När han gick runt 
med besöksgrupperna stannade han alltid upp vid 
en konduktörsfinka som gått i malmtågen på 
malmbanan. Han beskrev mycket målande hur 
personalen kunde bli boende i veckor insnöade i 
vagnen när malmtåget kört fast. 

- Det var hårda bud ska ni veta, undervisade 
Oscar. Sittande i snöstormen med bara smältvat
ten och ett par hekto Ljunglöfs Ettan att leva på. 

En dag kom en yngling till museet med en kamera 
på magen. Han fotograferade lillpojken framfor 
Jernsida som hade intagit Prins Augusts plats. 
Denne var på semester i Göteborg. Foto okänd 
fotografjuni 1962. 

Men när man eldat upp panelvirket och snuset 
tagit slut uppstod det verkliga nödläget och då 
började gubbarna fundera på att försöka skaffa 
hjälp. Ljunglövs Ettan har räddat många liv. 

En dag stod en mycket gammal man bland 
åhörarna. 

- Jag vet han int ' ljug, sa den gamle. Ja satt 
mång gånger fast i hä vagna. Mä å utan snus. Båd 
på å brevi spåre. Åja tror eldarpojken blitt vuxen 
mä ti ' n. Hä va ' bra du int ' säg vi had ' brännvine 
å. Hä onödi ' t. 

Den gamla farbrorn hade stapplat med runt 
hela visningsrundan och först nu gett sig till
känna. Han och Oscar hade en del att prata om 
efteråt. Och nog torkade sig de båda gentlemän
nen diskret om munnen med handryggen när de 
kom ut från en inspektion av konduktörsfinkan. 

Oscar och de övriga var for övrigt ciceroner, 
inte guider. Ciceroner är prydliga och levererar 
fakta med vetenskapligt allvar på ett spirituellt 
sätt. Guider hukar över en mikrofon längst fram i 
en het buss, är iförda kjolar som slutar där de bör
jar, pekar ut kommunalhuset och Konsum och 
tvingar folk att sjunga "I natt jag drömde" och att 
applådera föraren for att han lyckats stanna. Så
dant nedlåter sig inte ciceroner till. 

Ville elda på 
Oscar Andersson gillade Göta. 

- Du ska fa se, unge man, att den här maskin 
kommer att rulla igen en dag. Av egen kraft. Det 
kommer en annan tid då man vill visa upp sådana 
här lok under ånga. Du far nog se det. Men troli
gen inte jag. Jag skulle bra gärna vilja se den här 
påeldad, sa Oscar. 

- Det finns väl ingen som vill köra igång såna 
här lok? 

- Nu nä, men i framtiden kommer fler att bry 
sig om sånt här än nu. Om inte jag rar se det så 
kan jag nog lova att du rar uppleva det. En dag 
rullar dom nog allihop. Inte Förstlingen förstås. 

Sen vankade den gamle lokföraren vidare längs 
plankgolvet i Järnvägsmuseets lok- och vagnhall i 
Tomteboda. För att putsa "Beyer, Peacock & Co" 
på Göta. 

Jag trodde honom inte. Men det om Förstlingen 
lät sannolikt. Det fanns ju bara några delar kvar. 

Oscar fick inte ens se favoriten provtryckt. Men 
när Göta sakta rullade förbi under 125-årsdefile-
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ringen kändes det nästan som om den gamle föra
ren fanns i grannskapet. Leende från öra till öra. 

- Vavarejasa ... dä siddu själv, lillpojken, sa Os
cars ande. 

Simon Rifors var något äldre än Oscar. Han var 
mycket prydlig, korrekt och noggrann och tog 
emot museibesökarna iförd kostym och fluga. 
Han påminde mest om sinnebilden av en pensio
nerad professor i medicin. 

Först Säkerhetsordningen, sen bibeln 
Han var väl bevandrad i bibeln - särskilt 
Ordspråksboken - och gav intryck av att besitta 
en välkamouflerad gudstro. Men Säkerhets
ordningen föreföll viktigare än bibeln som daglig 
referenslitteratur. Med lilla skvätten "starkt" i 
koppen satt han med händerna fromt knäppta på 
magen och berättade på sitt stillsamma och vän
liga vis hur ångloken slet i stigningen från 
Liljeholmen mot Älvsjö. 

- Korsijesunamn, vad tungt det gick, å vad de 
slirade. Det var inte gott å åka upp där med tunga 
tåg. Men sen tog vi igen det mot Huddinge, 
seddu. Nämen har du sett, gumman har skickat 
med sockerkaka te dej åsså, vassego. Men åt annra 
hållet seddu gick de knappt å fa håll på maskin 
förrn etter svängbron. Ho längtade ju hem seddu, 
smakar det bra? Jo jag tackar ja. 

Lok titulerades alltid "Maskin". 
Oscar räknade upp D-maskinernas nummer

serier och tillverkningsår. Maskin för maskin. 
Därefter tog han upp övriga ellok. Men bara som 
uppvärmning inför uppräkningen av alla ånglok 
som rullat i Sverige. 
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Men vagnarna hade han inte samma överblick 
över. De hade inte andra heller. De blev stående 
framför en spritt ny Kockumvagn som av någon 
anledning hamnat på verkstan innan färgen tor
kat. 

- Korsijesunamn, sa Simon och fnös ut den 
gamla snusladdningen ur näsborren. Vad är det 
där? Nåt nytt? Utan ångvärme va? 

- De vete fanken, sa Oscar. Dom brukar ju va 
släta i sidorna. Han dräpte ett maskrosstånd intill 
ett klotställ. En bolagsvagn? 

- Näe, sa Johan och lade upp halva dosan un
der överläppen. De e statsbanan. Ny sovvagn. Ba
ra skit. Direkt till verkstan. Det var bättre förr. 
Dom var snyggare också när dom var nyfernis
sade. 

Mat och kaffe intogs i en liten byggnad som 
uppförts inne i museets verkstad. Tillträde dit 
vanns genom en plankdörr i väggen i signal
avdelningen. Till vänster om Roslagsbanans tåg
stavapparat och Värnamoställverket med Små
lands sista varg i snidat trä. 

Därinne fanns en väl tilltagen arbetsbänk och 
ett antal verktygsmaskiner. Den som väckte mest 
uppmärksamhet var en gigantisk pelarborr
maskin. Den var handvevad och försedd med 
stort horisontellt svänghjul som gav önskat mo
ment och tillfälle för operatören att lämna veven 
för att borra vad som borras skulle. 

Den inbyggda rastkuren såg ut som en som
marstuga och innehöll köksbänk och mycket ål
derdomlig kokplatta. På denna kokades kaffet 
och eventuell matlåda värmdes brännfritt genom 
att man lade tre järnfemöringar på plattan. När 

Lokparad Tidningen 
Industria skulle göra 
reportage. Det är /,ättare 
att fotografera lok ute än 
inne. Foto fan I Arvhult 
18 juni 1963. 



man stängt av den knäppte det i den som i en 
gammal folkvagnsmotor under en halvtimme. 

Till skillnad från övriga lokaler var rastkuren 
uppvärmd. En skillnad som var högst påtaglig på 
hösten då det blev svinkallt i vagnhallarna. 

Klotblixtar och svedda stinsnäsor 
Det var här inne jag fick höra historien om klot
blixten. Oscar hade en gång haft ett malmtåg på 
väg mot Narvik. Med ett välanlagt pokeransikte 
inledde han sin berättelse 

-Alldeles bortom Stenbacken såg jag en stor 
djädrans klotblixt komma farande mot oss längs 
kontaktledningen. Jag ropade åt biträdet att han 
snabbt som tusan skulle springa över i bakre 
lokhalvan å tar ner bågen. Det gjorde han. Å jag 
tog ner i framhalvan å klotblixten rullade över oss 
som en djädrans komet. Han brände stopp i var
enda maskin på vägen till Kiruna där han stan
nade i sladdlampan på tågex å svedde stinsen på 
näsan innan han fortsatte till Luleå. Där brände 
han ur förrådet med beslagtagen smuggelsprit på 
tullkontoret i hamnen och till slut fastnade den i 
blästerkransen i hamnens växelmaskin. 

- Men vi kunde åka vidare mesamma när vi ta
git upp bågarna igen å vårt tåg var det enda som 
kom fram den veckan, avslutade Oscar med grav
allvarlig uppsyn. 

Man diskuterade givetvis sina chefer. Om lok
mästare med den ena eller andra egenheten. Men 
alltid välvilligt. Man var inte illvillig mot Erik 
Upmark heller men han sågs inte som en äkta 
"järnvägsman" och definitivt inte som någon lok
man. 

- Granholm han hade börjat från början å vis
ste va han höll på med. Upmark va nog bäst på å 
räkna bränslekommissionens vedhögar. Om dom 
va sena nånstans i norr va Granholm ve packvang 
å langade väskor. Så generaldirektör han var 
slängde han in kavajen i vagnen å jobbade i lågs
kor i snöstorm. 

Rast upphör tycktes sammanfalla med att 
Silverpilen stånkade iväg mot Lövsta. 

Då knäppte Simon händerna, slöt ögonen en 
stund och riktade först ansiktet mot golvet, sedan 
mot taket. Efter en stund sade han "Jahaja'', 
plockade fram en snusdosa av mässing och drog 
upp några frön i näsan. Var det söndag rättade 
han till flugan och reste sig. Var det vardag tillsåg 

han att snoddar var ordentligt knutna om byxben 
och ärmar. 

- En god lokman är prydlig och tillser alltid att 
klädseln inte kan fastna i rörliga maskindelar, sa 
Simon. Kavla upp ärmarna pojk. 

Efter att kokplattan stängts av skulle man sätta 
en kastrull kallvatten på den. Underlåtenhet där
vidlag vore ett brott. 

- En god lokman har alltid fullt vatten på pan
nan, sa Simon. Tänk på efterhetsningen pojk. 

Jag cyklade omkull framför fötterna på honom 
i backen utanför museet. 

- Nämen kors i Jesu namn, hur faen kör han, 
utropade Simon och tillade - naturligtvis - en 
god lokman har alltid full kontroll över maskin 
och gång. Slog han sig? Få se på honom. Och 
maskin då? Vi tar in na på revision. 

Husqvarnacykeln togs in för snabb översyn. Si
mon drog fingret över ekrarna och muttrade nå
got om att goda lokmän håller maskin välputsad. 
Så ställde ynglingen cykeln mot väggen i backen 
utanför museet varvid den omgående rullade 
framåt och föll omkull. 

- Nämen Herrejesus, hur ställer han cykeln? 
Har jag inte sagt att en god lokman aldrig nånsin 
lämnar maskin eller tåg utan tillsatt broms för att 
förhindra att fordon kommer i rullning? 

Solgläntan 
Simon Rifors putsade alltid och uteslutande Prins 
August. Bredvid prinsen fanns ett litet fönster som 
åstadkom museets enda solglänta. Mitt i denna 
enda soldager fanns en arbetsbänk med skruv
stycke och filklove. På två bockar intill låg alltid 
prinsens ena koppelstång och blev bearbetad med 
en fil som han lindat smärgelduk runt. Men först 
drog han in snus i näsan, hällde lite Häxan på 
stången och så satte han igång. Vare sig det behöv
des eller inte. 

Påstående att undantagslöst samtliga lokförare 
av den gamla stammen fatt börja med att lära sig 
fila på verkstan fick här sin bekräftelse. 

Prins August stod i solgläntan. Simon behövde 
värme mot sin värk. Således blev Prinsen ett syn
nerligen välvårdat lok. Och fick med tiden allt 
tunnare koppelstänger. 

Sommaren 1962 var prinsen och en stor del av 
armadan på utställningen Tåg-62 i Göteborg. Då 
hamnade G 93 ]ernsida i Simons solglänta och 
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fick därmed samma behandling som prinsen 
innan denne knuffade in henne i skuggan igen. 
]ernsida stod normalt i "prånget". 

Det fanns jobb åt mig också. Ångdomer eller 
några koppar- eller mässingsrör skulle putsas ib
land. Det hände att man fick ge sig iväg på cykel 
med ett härvelkors med taggtråd för att ordna så 
att museets skylt vid Treportsbacken inte använ
des som hoppstav över staketet. Det ordnades ge
nom ett effektivt taggtrådshinder anlades på och 
runt stolpen och mot bangårdstaketet. Närheten 
till krigsskolan Karlberg kanske inspirerade till 
det fortifikatoriska inslaget. 

Ofta hölls jag utanför museet. På dess lilla ban
gård skyfflade jag ogräs och lyssnande på Oscars 
minnen och berättelser. 

Berättelserna ackompanjerades av 1331:ans 
luftpump framför soptåget, av en och annan skri
kande bromssko med åtföljande jätteskräll ute på 
ranger bangården. 

Vid ett tillfälle åtföljdes jätteskrällen av ett 
skräckslaget råmande. I korus, skulle man kunna 
påstå. Av en strid ström hebreiska facktermer 
framkom att djurskötaren delade sina skydds
lingars synpunkter på förmånen att fa åka över 
rangerryggen. De som senare hade att konfronte
ras med nämnde djurskötare beskrev mycket en
tusiastiskt vad densamme var insmetad med. 

En som hade nära till denna kanske i annat 
sammanhang välkomna gödselgiva var Johan 
Larsson. Han föreföll bo i stugan i sin vackra ko
loniträdgård intill museet. Vilket han inte gjorde. 
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Johan Larsson och Oscar Andersson 
ftamfor Jernsida. Prinsen som 
brukade stå här är i Göteborg på 
Tåg-62. Oscar är hemkommen .från 
resan som smörjare på Historiska 
Tåget. Foto Jan I Arvhult juli 1962. 

Till skillnad från de övriga konsumerade Johan 
snuset medelst rejäla mullbänkar under läppen. 
Dock inte när han rökte pipa. Kanske såg han det 
som ett kvarlevande klassincitament. 

- Jag är ju bara lokputsare. Dom andra är lok
förare och såna drar upp snuset i näsan. Fint folk 
gör så. 

Ni hackar kli 
Tolvåringen hade problem med tilltalet. "Far
bror"? "Ni"? "Du" var inte att tänka på. Det blev 
"Ni". Lokförarnas protester var så finkänsliga så 
de inte förnamns av tolvåringen. Det här var 
innan Bror Rexed högtidligen införde durefor
men. Med början i socialstyrelsen. 

Men Johan gick formligen i taket efter det flera
hundrafemtioelfte niandet: 

- NI HACKAR KLI Å SUGGAN LIGGER 
BREVI Å GER DI ... SÄG FÖR HELVETE 
DU POJKFAN ANNARS BLIR JAG INI
HELVETE FÖRBANNAD, röt Johan så att 
stationsuret nästan kom av sig i sin evighetslunk. 

- Jadå ... javisst, du, darrade tolvåringen. 
- Såja grabben, lugnade Johan. Ta inte illa upp. 

De e då inte lätt å va stadsbarn heller, sa han och 
klappade stadsbarnet på snaggen. Haru sett på fan 
pojk En chokladkaka. Den är till dig Rösta på 
Tage när du blir stor, aktare för dålia fruntimmer 
å börja för faen inte vid järnvägen. Den har ingen 
framtid. 

Johan Larsson berättade att han aldrig i hela sitt 
liv blivit så förvånad som den gången då han un-



der sin första dag på museet rundade lokraderna 
nere vid spårportarna och plötsligt stod öga mot 
öga med barndomsloket Eljkarleö. 

- Den där, hade han sagt när han väl hämtat 
sig. Den har jag vuxit upp på. 

Saken var den att Johan var till stor del upp
vuxen i hytten på Eljkarleö. En liten trubbnosig 
skapelse som är obetydligt längre än sin spårvidd. 
Men för den sakens skull talade han inte mycket 
om den tiden. Han konstaterade bara att återför
eningen var ett faktum. Övriga kunde konstatera 
att loket hölls utomordentligt välputsat. Förmod
ligen i smyg. Ingen såg honom putsa det. 

Sömnig lokomotorhytt 
En del tid tillbringades ombord på personvagns
verkstadens lokomotor, en gammal Z43, ibland 
en Z63. Vi åkte fram och tillbaka med sjuka och 
friska vagnar i kroken. Inte särskilt ofta. Det tog 
ju en stund att reparera vagnen också. 

I den här lokhytten berättades det också histo
rier. Fast de var inte lämpliga att återge för mor
san. Men skolkamrater uppskattade dem. 

Emellanåt tog sig föraren en tupplur. Ibland 
somnade han spontant. Vid vissa tillfällen blev 
sömnen tämligen kortvarig. T yfonknappen var i 
vägen. 

- Han har så jäla många kottar hemma sö, å 
måste fa knoppa iblann feståru, sa växlingskillen 
som troligen lärt sig prata i växlarbysan på Stock
holm Södra. Sedan somnade också han. 

Tiden förflöt med historier, snarkningar och 
E2-ans luftpump. 

Och museigubbarnas fint berättade järnvägs
mmnen. 

Det rastande soptåget gav alltihop en värdig in
ramning. Lokbesättningen där bjöd för övrigt på 
hyttbesök, ånglektioner och korvmackor. 

De på soptåget såg inte ut som vanligt lokfolk. 
Såna hade ju lång lokrock med blanka knappar 
ända ned till golvet. Utom de som satt på F-loken 
på spår 10 på Stockholm C. De hade vit skjorta, 
slips och uppkavlade ärmar och tömde kaffeslat
ten över järnvägsentusiasterna genom fönstret. 

Besättningen på Silverpilens E2 bar blåställ och 
var lätt svärtade i synen. Precis som portvakten 
hemma när pannan pajat. De berättade inte så 
många historier. De drack ljummet termoskaffe i 
sitt anletes sot och käkade mackor med prickig 

korv. De var alltid mycket vänliga och allt de före
tog sig med skedde med en torktrasa i handen. 
Det var mycket rent och fint på loket. 

Stånkade iväg 
Frampå dagen tog E2 1331 tag i Silverpilen och 
stånkade hetsigt iväg utåt Huvudsta och vidare 
mot Hässelby Villastad och Lövsta. Det var ju dit 
soporna skulle. Det luktade inte särskilt illa om 
det silverglänsande soptåget. Kanske tack vare 
ångloket. 

Ibland cyklade man i förväg ut och tittade ner i 
Huvudstaskärningen från kanten. En väg ledde 
upp dit förbi signalförrådet och godsvagns
verkstaden. Det var en vacker syn när ångloket 
rusade genom skärningen i full fart med sitt sop
tåg i kroken. Så vackert som ett ångloksdraget 
soptåg någonsin kan bli. 

Synen gödslade den säregna önskan att bli sop
tågsförare. 

- Glöm det, sa skolläkaren när det inte gick att 
skilja grått från grått. Kör taxi, flygplan, lyftkran, 
ångvält, Katarinahissen eller vad fanken som 
helst. Men aldrig soptåg. Sopbil går troligtvis bra. 

Loket återsågs drygt trettio år senare på Grän
gesbergs Malmbangård. I spillror och nedkopplad 
för extratågs gång bortom Yttersta Växeln. Men 
den oljiga rödflaggan låg kvar i skåpet tillsam
mans med prickigkorvförarens trasa. Skorstenen 
finns bevarad hos en järnvägsentusiast vid hans 
kolonistuga. 

Räls och varuhus 
Exteriören erbjöd även andra begivenheter. Vid 
infarten till personvagnsverkstaden anlades ett 
nytt utdragsspår. Banavdelningen schaktade, lade 
ut slipers och räler, livade, spikade, drack pilsner 
och konverserade den pojkvasker som plåtade det 
hela med sin lådkamera. Det befanns att gossen 
var järnvägsintresserad. Fantastiskt! De exemplar 
bangubbarna tidigare träffat på var tågintressera
de. Det här exemplaret ställde frågor om spåret, 
vilket möjligen ansågs unikt. Han ville veta saker 
om växeltungor, korsningar och sånt. Detta för
hållande bedömdes av lokal banförman vara värt 
en rejäl gratifikation. En ofantligt rejäl och högst 
järnvägsmässig sådan. 

- Vill du ha en bit räls, grabben. Tonfallet var 
detsamma som om det gällt en pilsner. 
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- }otack sa grabben. En bit räls skulle nog göra 
sig bra därhemma. 

- Hur mycket, undrade banforman med glim
ten i ögat. Du kan väl ta ett par meter på cykeln 
åtminstone? Den här väger 50 kilo per meter. 

- Fyra decimeter, sa grabben efter ett hastigt 
men övermodigt överslag. 

- Fyra var det ja, sa banforman och drog upp en 
tumstock. En kollega fällde ner svartglasen och 
tände skärmunstycket med små mässingshjul. Se
dan placerade han tungan i mungipan, slöt ena 
ögat, skar med hög precision och slipade därefter 
ändarna en god stund. 

- Varsågod. Spåret är ditt. Bränn dig inte. Sta
ten avstod tjugo kilo glödande begagnad räls till 
förmån for enskild verksamhet. 

När jag cyklade hem den dagen erinrade jag 
mig att jag lovat mor att uträtta ett ärende på va
ruhuset PUB. Det gamla varuhuset som vetter 
mot Hötorget. Med mässingshissar och unifor
merade hissforare. Rälsbiten kånkades in i varu
huset, eftersom jag inte ville att någon skulle stjäla 
den där den satt fastsurrad på cykeln. Jag fick den 
även med mig upp i rulltrappan där den så att 
säga slank ur famnen. Som av ett under kom inga 
fötter i vägen. 

Varuhusledningen var väldigt generös och 
tillhandahöll mycket snabb eskort ut ur varuhuset 
och utom räckhåll for upprörda rulltrappresande. 
Jag hälsades välkommen åter men ombads vänligt 
att lämna Norra Stambanan utanför varuhuset 
nästa gång. Man använde lastbilar, men var det så 
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Filosofen Oscar gick på 
bangården med ogräsjärnet 
och delgav det uppväxande 
släktet sin Livsvisdom. Det 
gällde ångteknik, järnvägs
teknik men mest mellan
mänskliga angelägenheter. I 
bakgrunden fikar lok
besättningen på soptågets 
ånglok vars Lufipump 
stånksörplar efter luft. Här 
dolt bakom verkstadsloko
motorn vars hytt rymmer den 
himmelska friden i middags
vilan. Foto Jan I Arvhult 11 
juni 1963. 

att man kom i behov av att dra in ett industrispår 
så lovade man att genast höra av sig. 

Rälsbiten surrades åter fast på cykeln, vinglades 
hem till Kungsholmen och släpades tre trappor 
upp i Bondeforbundets hyreshus. Efter insmugg
ling placerades den i tamburdunklet där far slog 
stortån i den några timmar senare. 

- Vad i h-e är det här, skrek far och valsade runt 
på ett ben. 

- En femtiokilos från Tomteboda, sa sonen. 
Valsad hos Krupp. Jag tror dom kallas fyrtitreor. 
Dom har högre liv och grövre huvud än nittisex
orna. Men foten är rätt lik. 

-FOOOTEEN . . . LIIK .. . IDIO . . . skrek far. 
Fadern ignorerade dessa högst adekvata upp

gifter och föredrog - med fokus inställt på sin 
egen fot - istället att belysa en del egenskaper som 
oanmälda rälsbitar besitter när de plötsligt upp
träder i bostäder. Hans uppsyn antydde att också 
han nyligen valsats hos Krupp. Eller bara fått 
Krupp. 

När han åter kunde stödja på foten veckan 
därpå målade han räls biten åt mig. Störst av allt är 
kärleken. 

Gammal kärlek rostar 
Livet i Tomteboda var mer än vattenslangar, 
mässingsputsning och ogräsrensning. Det var rost 
också. Mycket rost. Lillpojken anförtroddes en 
skrapa och en hammare och två gamla malm
vagnar som fått genomlida en tämligen brutal ål
derdom vid Banavdelningen. Nu skulle de upp-



höjas till museimalmvagnar. Dessa hade växlats in 
på ett av de utdragsspår bakom museet, vilka 
sakta men säkert fylldes av vad folk med ett 
mycket speciellt särintresse vanligen kallar kleno
der. Till och med motorvagn 7 från Nynäsbanan 
uppenbarade sig där. Tyvärr försågs merparten av 
dessa kärlekar med påskriften "Transporteras ola
stad sist i tåg till Vislanda''. 

- Ta bort allt löst. Det som inte är löst blir det 
om du klipper till med hammaren. Men du är så 
snäll och ger fasen i å klättra ner i korgen, förma
nade Oscar. Då kommer du inte upp igen. 

Det blev ett par intressanta veckor i sällskap 
med de båda malmvagnarna. Mycket knacka. 
Mycket skrapa. Givetvis med omväxlande av
brott. 

- Ja du, sa Oscar. Om du har tänkt dig en fram
tid på sjön så vill jag bara informera om att man 
knackar rost på båtarna också. Hela tiden. Dom 
är mycket, mycket större än malmvagnar. SJ är 
bättre ur det perspektivet. 

Oscar knackade rost han också. Och berättade 
samtidigt historier från de stora banorna. Han 
berättade också att han nyligen varit uppe i ett 
Ra-lok. Dessa maskiner hade han många åsikter 
om. I båda riktningarna. 

Cykeltur och lyktor 
En förmiddag kom Oscar löpande längs utdrags
spåren med långa älgkliv. 

- Hörrö du, kan inte du ta en sväng på cykeln 
nån timme eller två, föreslog han. Intendenten 
kommer hit och då kanske du ska va nån annan
stans. Han vet inte om att du är här sörru. Cykla 
utåt Huvudsta till. Där kan du fa fina bilder på 
soptåget. Här är en krona till glass. Här e en till. 

Jag höll mig borta och tittade tåg och åt glass 
under önskad tid. Och återkom efter intendent
ens generalmönstring. Inne i verkstan pysslade 
Oscar med något på arbetsbänken. 

- Det var aldrig meningen att köra bort dig, sa 
han. Men intendenten skulle kunna fa problem. 
Det är det här med din ålder å sånt. Förstår du? 
Ingen vill köra iväg dig. 

Jag förstod mycket väl. Det var klokt att inte 
vara på plats vid en del tillfällen. Det hade vi lärt 
hemma av den snabbfotade portvakten. 

- Jag tänkte att du skulle ha nåt för att du varit 
här. Du har ju faktiskt hjälpt till mycket här med 

allt möjligt. Vi har letat fram den här handsignal
lyktan åt dig. Den ska eldas med rovolja siddu. 
Vill du ha den? 

Glädjen var enorm. Så stor att den var svår att 
uttrycka. Men Oscar fick en lång tacksägelse
harang och lyktan skärskådades. 

- Vad är det där, sa Simon plötsligt. Han dök 
upp från ingenstans - eller snarare från Prins Au
gust. 

- Pojken ska ha en rovoljepalt, sa Oscar. Det 
har han förtjänat. 

- Jasså . .. jaha . . . korsijesunamn ... , funderade 
Simon. Ge lillpojken en karbidpalt också. Han 
ska ha en av var. Jag har sett nån sån i signal
förrådet. Vi går och letar. Följ med. 

Så gick vi ut till ett gammalt träruckel nära 
godsvagnsverkstan och rotade i trälårar. Gub
barna valde och ratade. 

- Den här e fin . Den ska du ha, lillpojken. 
Det återstod bara att ta i hand och bocka. 
- Seså jaja. Nu har du å putsa resten av livet. 

Håll dom vid liv. Du kan väl skänka oss en tanke 
när du tänder dom. En dag blir du också gammal. 

Lyktorna hemfördes. Mor och far betraktade 
dem ingående. 

- Såna hade dom på stationen hemma, sa far. 
Precis såna. 

- Och på Södra sa mor. Det minns jag. 
Semestern tillbringades i sedvanlig ordning i en 

stuga vid Östra Stranden - utanför Halmstad. Far 
var tvungen att åka hem redan efter en vecka för 
att arbeta på sitt sjukhus. Jag och mor blev kvar ett 
par veckor till. 

Vid återkomsten mötte far vid Stockholm C. 
Hemma på köksbordet stod de båda lyktorna. 
Blanksvarta. Mässingen lyste som Frälsningsar
mens blåsorkester. Far tände båda lyktorna. Han 
hade skaffat fram rovolja via apoteket Scheele och 
kalciumkarbid via Karbidkontoret. 

Han släckte taklampan i köket. Den ena lyste 
rött. Den andra grönt. På spisen susade gaslågan 
under kaffepannan. Genom det halvöppna köks
fönstret hördes trean tuta i Södertunneln. I övrigt 
rådde en kontemplativ tystnad. 

- Glöm inte, sa far, att folk har slitit ont med de 
här lyktorna i växlingen. I snö, kyla, mörker och 
ruskväder. Med dålig lön och lite mat. Det här är 
inga vanliga antikviteter. 

Det glömde jag aldrig. Inte heller hans egen 
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stora arbetsinsats för att fa dem i så fint skick. 
Störst av allt är som sagt kärleken. 

Min omgivning glömmer heller aldrig hur en 
rovoljelampa luktar när den står och glödosar en 
halvtimme efter att man släckt den. 

Filmare och fotografer 
Dagarna på museet förflöt tämligen problemfritt. 
Det värsta som skulle kunna hända var brand. 
Och det hände inte. En brand i lok- och vagn
hallen i Tomteboda var nog ingen utopi under 
vissa perioder då stans pyromaner specialiserade 
sig på röda skjul. Myndigheten insåg risken och 
larm installerades i den fnösketorra byggnaden. 
Men till vilken nytta då hus och vagnar skulle ha 
brunnit som en blåslampa då luftströmmarna 
skulle fa den långa huskroppen att fungera som 
en raketmotor. Men kulturkatastrofen uteblev, 
tack och lov. 

För ordningens skull fördes journal i en blå an
teckningsbok. Skrivrit art. nr. 132 02, vanligt fö
rekommande vid Stockholms Stads Skolväsende. 
Där noterades tider och händelser. Nedan ett ex
empel: 

Dock var det inte alldeles fritt från dramatik på 
museet. En dag kom vår kanske störste dramati
ker ut med följe. En lätt hålögd, magerlagd och 
baskerkrönt man med spetsig näsa, örnblick och 
intressant språk uppenbarade sig på det nyspolade 
plankgolvet. Prästson, väl att märka. 

- Vi skulle ... fan ... skulle ... fan .. . skulle ... 
alltså ... skulle hämta en ... en ... kupeinredning 
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till ... till ... alltså till ... en .... en produktion ... 
jäla bra alltså .... en kupeinredning ... jäla bra att 
ni har en sån till oss ... alltså ... bafatt de e jäla 
marit å ... å ... å ... å ... bygga sånt ... sånt ... å 
.. . å ... onödigt att ... att ... bygga ... ja menar 
bygga föfan ... när ... när rekvisitan redan finns 
här alltså ... vi är skiträdda ... om ... om grejerna 
... å ... å SJ ... SJ lovade ... asså ... föhelvete ... 
lovade att ... jättebra ... 

Vad mästerregissören fatt for löfte fick nog 
ingen av de närvarande klart för sig. Däremot att 
gänget ville ha tag på en gammal kupeinredning 
för inspelningen av filmen Tystnaden. Vad den 
filmen skulle tänkas avhandla blev ett intressant 
diskussionsämne i fikarummet. Det var ju en 
Bergmanfilm gubevars. Gubbarna gick inte på 
Bergmanfilmer men hade ändå en klar uppfatt
ning om vad som kunde tänkas hända i en tåg
kupe i dennes regi. Saken diskuterades med ett 
ordval som filtrerats noga innan det nådde 
lillpojkens väl injusterade öron. 

Även televisionen intresserade sig för Järnvägs
museets Lok- och vagnhall i Tomteboda. 

Torsdagen den 6 april 1961 sändes ett program 
som handlade om järnvägsmuseet. Oscar Anders
son personligen fick rollen som någons farfar. 
Han visar barnbarnet runt i museet och kommer 
hem till barnbarnet på hans födelsedag och över
lämnar ett modellok. Förutom på järnvägsmuseet 
utspelar sig handlingen på Karlbergsvägen och 
Tomtebogatan i Vasastan. Idel hemtrakter för hu
vudrollsinnehavaren således. 

Gotland ansågs så 
vacker att hon fick 
posera alldeles 
ensam utanfor 
museiporten. Foto 
Jan I Arvhult 18 
juni 1963. 



Hoppsan! Spåret tog slut. 
Säga vad man vill om 
svenska 891-lok, men de 
har aldrigfungerat 
särskilt väl på normal
spår. Foto Jan I Arvhult 
18 juni 1963. 

Ur spår! 
Tågurspårningar på järnvägsmuseer är troligen 
ganska ovanliga. En sådan kan dock tillfogas Sve
riges Järnvägsmuseums historia. Sommaren 1963 
bestämde sig det sedan länge insomnade tillika 
högst ärevördiga organet Industria för att göra ett 
reportage om loken på museet. Loken skulle slä
pas ut inför den Tredje Statsmaktens fotografer. 

Tisdagmorgonen den 18 juni anlände loko
motorn Z43 198, komplett med förare för 
växlingsarbetets genomförande. Det var gråkallt 
och disigt. Himlen hängde som andrasorterad 
dryptung pappersmassa över Pampas och lngen
tingskogen. Naturfenomenet kallas järnvägs
väder. I andra sammanhang repövningsväder. 

- Herregud, utbrast föraren när han fick syn på 
Simon Rifors. Han där var en riktig hårding. Jag 
hade honom som lärare. Stenhård. Men bra på att 
utbilda. Man kunde sina saker efter att ha haft 
honom som instruktör. Han kunde tjuvknepen 
också. I förväg liksom. Och som sagt ... man blev 
en bra förare om man haft honom som lärare. 

Första lokraden skulle nu ut. Kopplen inspek
terades, föraren instruerades och tittade själv 
högst personligen över lokraden. Sedan krokades 
lokomotorn i Prins August. Simon visade klart. 

Lokomotorn började dra i tåget. Raden av 
gamla lok började krypa ut ur stallet. Det var 
tungt för den inte alltför kraftiga lokomotorn. 
Det knäppte i hjulen mot rälerna som om de 
släppte och tog omtag. 

- Det där pojk, det kallas adhesion, undervi
sade Simon och pekade på lokomotorhjulen. Ad
hesion, det är grunden för all lokdrift. 

Lokomotorföraren hade fatt fart på lokparaden 
och det ena loket efter det andra lämnade musei
byggnaden. Farten hade ökat. Först kom 
normalspåriga Prins August, Göta, Breda, "Åttan" 
och "Tjusjuan". Därefter följde smalsyskonen 
med Rimbo från SRJ som första lok med Gotland 
i kroken. 

Allt var gott och väl ännu när Simon höjde ar
marna till stopp. Lokomotorn bromsade. Först 
lite. Sedan mera och därefter mycket och sekun
den senare alldeles rysligt mycket. 

Detta höll den fortfarande på med när smal
spåret tog slut under Rimbo. 

Säga vad man vill om förträfflighetens hos 
svenska 891 mm-lok. Men de har aldrig fungerat 
särskilt väl på spårvidden 143 5 mm. Lillebror 
hade med ett brak landat mitt i en växel och stod 
där och såg ledsen ut i sina jättelyktor. 

Det var sannolikt just detta spårviddsfenomen 
Simon informerade sin forna elev om när han 
åstadkommit ett antal mycket snabba steg fram 
till lokomotorn. 

- Herrejesuskristuskorsijööösenamn, sa Simon 
när han återkommit, knäppte händerna på ma
gen och hävde på tårna som den rödmosiga polis
konstapeln som vaktade polishusets infart på 
Bergsgatan. 
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- Näe nu jä ... , sa Oscar innan han tittade på 
mig. Himla otur. Så förskräckligt. 

Johan blev stående som en fastfrusen kommu
naltjänsteman. Sedan bytte han snus och fyrade 
av en serie meningar kompletta med subjekt och 
predikat. Uteslutande bestående av det språk var
med goda lok slaggas av goda lokmän. 

Bilmannen kommer 
Så småningom kom en person i bil från Haga
lund. Någon hade ringt. En diskussion uppstod. 
Hur göra? 

- Lyftkran, försökte lillpojken. Att se Rimbo 
dingla i en lyftkran skulle se rätt maffigt ut. 

- Sellbergs? Skitdyrt, sa bilmannen från Haga
lund. Det blir fruktansvärt dyrt. Åsså far folk reda 
påt. 

Det blev ett visst springande och ringande i den 
annars tysta bakelittelefonen. En halvtimme se
nare kom en gammal Duett skumpande tvärs 
över verkstadsspåren. Orange med svarta flyglar 
på äkta SJ-Duettvis. Att Duetter forcerar 50-
kilosräler lätt som en plätt är välkänt. Så 
verkstadsbangården var i det närmaste att be
trakta som en kullerstensgata. 

Bilen positionerades i spåret ett gott stycke 
bakom Rimbo. Den fjättrades i spåret med 
kättingar och bakdörrarna öppnades. I skåpet 
dolde sig ett minst sagt väl tilltaget spelverk vars 
stålwire försetts med en krok i änden. Wiren rul
lades ut och kopplades till draginrättningen på 
Rimbo. Simon besiktigade arrangemanget. 

- Håhåja ... låt se nu då, suckade han, knäppte 
händerna på magen och skänkte Ingenting
skogens tallkronor en snabb blick. 

Vinschen startades och wiren sträcktes lång
samt. Det knakade och riste i bil, kättingar och 
wire. I andra änden av loket vevades det på dom
krafter. Men Rimbo levde sig in i rollen som 
museilok och rörde sig därmed inte ur fläcken. 
Det hela blev allt mer intressant för varje sekund 
som förflöt. 

- Hörrö, hojtade Oscar. Flytta på dig! Det är 
farligt att stå där. 

Jag anvisades en säker plats. Det visade sig vara 
mycket klokt. Man fortsatte att veva domkrafter 
och köra vinschen för att försöka fa upp Rimbos 
hjul på en skohornsliknande konstruktion. För 
vidare befordran till den egna tredjerälen. 
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Plötsligt kom en kort skarp knall åtföljt av ett 
vinande ljud som avslutades med en smäll. Wiren 
hade brustit eller släppt i infästningen vid Rimbo. 
Den som stått i vägen hade knappast haft varken 
knän eller ben i behåll efteråt. Nu stannade det 
hela vid några invektiv. 

Kaffe på slipershögen 
Församligen tog nu av sig handskarna och satte 
sig på slipershögen for att tänka. 

- Jävvlarrrr, sa Johan. Förbannade lokhelvete! 
Kaffe! 

- Just de, kaffe, sa Simon for att precisera vilka 
delar han instämde i. 

- Kaffe? Ja, varför inte, sa Bilmannen. 
- Kaffe låter förbannat bra, sa Lokomotor-

mannen. 
- Kaffe passar väldigt bra nu, sa Oscar. 
Alla tittade på lillpojken. 
Kaffet ordnades efter att de tittat på lillpojken 

tillräckligt länge. 
Diskussionen fortsatte. 
- Den där kranen, sa Simon. Kunde man ta 

nån mindre? 
- Näe sa Bilmannen. För dyrt. Åsså f'ar dom 

som sagt reda på' t. Vi skulle haft en grövre wire i 
vinschen. 

- Nu är lok tyngre än bilar, genmälde Oscar. Vi 
skiter i det där. Nästa gång går biljäveln av på mit
ten. 

- Hur skulle de va med ett lok, undrade lillpoj
ken. Loket orkade ju dra Rimbo ganska långt på 
marken. 

En svart slöja drog snabbt över Lokomotor
mannens blick, som nu liknade en laddad dub
belbössa. Simon log, men nästan omärkligt. 

- Lok ... näe . . . Men hörrödudu ... Simon 
vände sig till Lokomotormannen och inledde ett 
nytt samtal. 

Hivades upp 
Det var troligen ett mycket kreativt sådant, for ti
digt nästa morgon hivades gamla Rimbo raskt upp 
på smalspåret igen och tidningen lndustria kom 
åkande med ett gäng fotografer med Hasselblad
are och stativ. Jag tryckte in en prästkrage i ett litet 
hål i axelcentrum på Göta, vilket gjorde en foto
graf fullständigt euforisk. Dessbättre var redaktio
nen av annan åsikt. 



Man hade även med sig ett antal barn i olika 
storlekar som fick utgöra staffagefigurer och om
bads svärma omkring runt loken. Resultatet av 
hela arrangemanget - exklusive urspårning - blev 
en artikel med en stark poetisk touch. Ledsagad, 
eller snarare ledd av några mycket vackra färgbil
der. Eventuellt var detta tidningens allra sista 
nummer. 

En annan omfattande växlingsmanöver föran
leddes av utställningen Tåg-62 i Göteborg. Vil
ken i sin tur föranleddes av Västra stambanans 
hundraårsjubileum. En hel del rullande materiel 
fördes till Göteborg. Den samling vagnar som 
brukade kallas Historiska Tåget rullade till Göte
borg med Prins August som dragare. 

Efter visning på spår 2, Stockholm C, söndagen 
den 14 maj, visades avgång från spår 10 kl. 09.30 
nästföljande morgon. Tåget kördes av lokföraren 
Rolf Bojerud, far till en välkänd Sundbybergs
politiker, tillika omtyckt och skicklig officer med 
stort järnvägsintresse. Eldaren hette Roland 
Edberg. Ombord fanns Oscar Andersson som 
agerade smörjare. Tågbefälhavaren hette Uno 
Karlsson. 

Två unga herrar, Thomas Schlyter respektive 
Eie Herlitz, hade omsorgsfullt klätt ut sig till sam
tida tjuvåkare för att pigga upp tilldragelsen. 
Iförda tidsenliga svarta rockar, randiga byxor, 
fadermördare och rejäla kravatter hade de med 
sitt lika tidsenliga bagage tagit plats i den lyxigaste 
förstaklasskupen. Det var nu inte tågpersonalen 
utan just en beklädnadsexpert från Nordiska Mu
seet som upptäckte dem. De blev också hövligt 
avkastade som sentida tjuvåkare. Under ömsesi
digt gemyt avvisades de vänligt i Älvsjö av tåg
befälhavaren. De åtnjöt därmed det än högre 
nöjet att iförda nämnda mundering anlita regul
jär tåglägenhet. 

- Vi drevs till detta på grund av vårt lidelsfulla 
tågintresse, löd förklaringen. 

Under tiden som utställningen Tåg-62 pågick 
kändes museet lite tomt. Framför allt kändes det 
konstigt att stå och peka på den gamla malmtågs
dragaren Jernsida och beskriva Prins Augusts 
öppna hytt och svänghjulspump. 

Besöksfrekvensen ökade stadigt. Kanske bero
ende på att ryktena spred sig på taxifiken. Någon 
droskis hade kanske slumpvis råkat hitta museet 
efter omfattande sightseeingturer i Karlberg, 

Tomteboda och Solna och hunnit fram före 
stängningsdags. 

Behovet av guidning ökade även det. Lillpojken 
stod beredd att rycka in. Men han fick klara sig 
utan starkt i kaffet. Morsans svartvinbärssaft 
räckte bra tillsammans med överläsning i museets 
informationshäfte. Sundströms sönderlästa En 
bok om lok satt som en smäck sedan tidigare. 
Knyta skorna, stoppa in skjortan och fixa till 
livremmen blev nödvändigt liksom att en kam 
borde dras över smäckparkeringen. 

Auktorisation per sax och klister 
Auktorisationen måste också ordnas till. Baksidan 
av museets informationshäfte bar ett cirkelrunt 
märke med museets logotype. Denna klipptes ut, 
klistrades på en bit kartong som försågs med en 
säkerhetsnål. Alltihop fästes i smäcken - det vill 
säga mössan - och Järnvägsmuseum var därmed 
försedd med en minderårig ciceron. Det var bara 
att invänta en grupp besökare och öppna 
trutregulatorn och lägga fram för full fyllning 
framåt. Går det så går det. Och det gjorde det. 

Detta pågick söndagar och onsdagar. Bland be
sökarna uppenbarade sig min träslöjdlärare, min 
historielärare, min matematiklärare, min svensk
lärare och min kombinerade fysik- och kemilä
rare. Tyvärr inte min engelsk- eller tysklärare. De 
hade behövts. Såväl engelsmän, amerikaner som 
tyskar vanhedrades brutalt på samma stapplande 
skolengelska. Tyskar och japaner förstod den allra 
bäst. Skoltyskan prövades också, men Der Her
ring als der Nordsee sind magrer och Er geht mit 

Vid dagens slut. Johan Larsson och Axel Ljungdahl 
har for sista gången låst museet och traskar hemåt 
forbi snickarverkstan. Foto Jan I Arvhult 1968. 
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dem Geld als um er reich werden i Hjorts Trög
fattade Tyska Skolgrammatik räckte liksom inte 
till och övergavs snabbt. 

Ett fenomen som visade sig redan efter den för
sta guidningsrundan var detta att folk plockade 
upp plånböckerna och överlämnade kontanta 
penningmedel. Alldeles spontant. Detta faktum 
förvånade mig. Jag insåg inte att gaget utgick för 
att jag äntligen tystnade. 

Jag såg förstås affärsiden som kom så oväntat, 
läste på mer järnvägshistoria och studerade de lä
roböcker i det engelska modersmålet som Stock
holms Stads Skoldirektion med varm hand för
ärat undertecknad. Så gick det till när de böck
erna blev öppnade. Mor och far såg i detta en helt 
annan poäng och gingo åstad till Kungsholms 
Bokhandel och inköpte Railways och Locomotives 
at home and abroad 

Guidningen ledde till ekonomiska fördelar -
mynten i fickorna skramlade som hos rockvakt
mästarn på Ambassadeur - och förkovran i ett 
ämne som tyvärr måste sorteras till högen av 
"onödiga kunskaper" 

Förvisso blir alla kunskaper förr eller senare 
onödiga av biologiska skäl. Men dessa blev det 
väldigt tidigt. Ingen hos vare sig SJ eller Försvars
makten har någonsin frågat efter spårvidden på 
Uddevalla-Herrljunga järnvägs äldsta rullande 
materiel och uppdragsgivare i pressen ignorerar 
hänsynslöst lokomotivet Götas toppfart. I gengäld 
slapp jag spela centerforward i skollaget. Fick sitta 
på bänken som reserv till reservbackarnas avby
tare istället. Den enda gången jag var i match mis
sade jag bollen och råkade olyckligtvis träffa fien
den på ett ställe som inte beskrevs i kristendoms
boken och hamnade åter på bänken. Utanför 
rektorsexpeditionen. Järnvägsintresset hade sin 
prislapp. 

Tömma museet 
Dagens sista plikt var att pingla i stationsklockan 
vid telefonpulpeten och ge sig ut på långprome
nad genom museet för att tömma det på besö
kare. Det gällde att kika in i vagnar och lokhytter. 
Det hände ofta att barn satt ensamma i lokhytter 
där de glömt både tid och rum. Även vuxna 
kunde bli sittande på Ma:n, Cc:n eller Kd:n 
stirrandes ut genom förargluggen, med glasartad 
blick försjunkna i den inre resan. 
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Borta vid vagnspåren väckte den forsta rälsbussen -
Porjusdressinen - berättigat intresse tillsammans 
med SWB ångdressin. 

De vuxna fastnade annars vanligen i fång
vagnen där de satt i cellerna - det vill säga f°ang
kupeerna - och granskade anteckningar och in
skriptioner på väggarna. Unga par som råkat för
irra sig till museet kunde hittas i Carl XV:s jakt
vagn där de ömt bytte bakterier med varann. Där
inne saknades just den ståhöjd som inte behöv
des. 

En blixtsnabb och förlägen tonårskyss i den 
vagnen gav den ett mervärde som varande Sveri
ges enda självlysande järnvägsvagn. 

Det kändes som en ansvarsfull uppgift att 
tömma museet. Alla skrymslen måste granskas 
noggrant. Ingen fick bli inlåst. 

Det folktomma museet erbjöd en nästan sakral 
stämning. Långa tysta skorstenar pekade i sin vila 
mot takets hanbjälkar. Inbillningen att de förde 
en slags tysta samtal med varann var inte långt 
borta. Om livet på långa, korta, smala och breda 
banor. Om snälltåg på sommarens soldränkta 
slättmarker. Om godståg fastkörda i vinter
norrlands snöpackade skärningar. 

En vilande tekniks tysta samtal i en stålsmidets 
minneslund där gamla trotjänare möts. 

Borta vid signalavdelningen kluckade stations
uret fram vår uppmätta andel sekund for sekund. 
Och skulle så fortsätta så länge någon intresserade 
sig för att dra upp lodet. Det är något särskilt med 
gamla stationsur. Än idag stämmer de till stillhet 
med sin lugna gång. 



Man stressas inte av tiden. Man är dess resenär, 
likt molnet i vinden. Det du färdas med kan inte 
jaga dig. 

Förvisso var det tysta museet en stor skönhet i 
sin vila. 

Förstämning och franskt tarmvred 
En morgon när jag hade skramlat med stations
klockan och skrikit KAMFFE vid Fryckstads 
buffertbalk, uteblev nästan all reaktion. Först ef
ter förnyat plingeling och kaffeskrik hördes järn
vägens känglunk mot planken. Men käng
innehavarna nalkades långsammare än vanligt. 
Det hör till saken att det inte bara hördes på 
gången vem av gubbarna som nalkades, det fram
gick också vilket humör som var aktuellt. 

Inte bara stegen, utan även ansiktsuttrycken var 
håglösa. Mycket håglösa. 

Gubbarna satte sig vid bordet. Kaffe slogs upp. 
Medicinflaskan kom fram. 

- Näe, inte i da, avböjde Oscar. 
- Näe idag far det vara, sa Simon ... åckåckåck 

så det kan gå. Sockerkaka till dig pojk. 
- Jag tar inge jag heller, sa Johan och vred V&S

kapsylen medsols. De smakar fan idag. 
- Tarmvred, deltog Oscar, fy fanken vad det 

måste ha gjort ont. 
- Hur fasen bär man sig åt för att svälja en apel

sin hel, undrade Johan. 
- Herrejesuskristus korsijööösenamn, suckade 

Simon och knäppte händerna på magen. Stack
ars, stackars människa. Det där måste ha varit 
hemskt. Fy tusan. 

- Ja dä va en jädrans Parisresa, fyllde Johan på. 
Dom hann inte ens frakta hem honom. Första
klass utresa å hem som fraktgods, fy fanken. Han 
va en bra karl. Di kunde väl kostat på ilgods åt
minstone. 

Orsaken till samtalet var det sorgliga faktum att 
Järnvägsmuseums intendent omkommit i Paris. 
Det sades att han avlidit i tarmvred efter att ha 
svalt en apelsin. Skalad men hel. Detta i samband 
med en internationell konferens. 

Förstämningen höll i sig i veckor. Det dröjde 
innan gubbarna blev sig själva igen. Rost skrapa
des, ogräs skyfflades och koppelstänger putsades 
under tystnad. Den på museet populära historien 
om tarmvredet hördes aldrig mer i lokalerna. En 
på grund av magont tillkallad veterinär öppnar 

När Oscar gick hem ersattes han av Axel Ljung
dahl. Här vid banstaketet vid Tomteboda godsban
gård Foto Jan I Arvhult 1964. 

havrelokomotivets tuggmaskineri och granskar 
detta ingående. Odalmannen gör rundgång och 
lyfter upp hästsvansen. 

- Sir han rakt igenom? 
- Näe ... varför i ... 
- Då ä dä tarmvred. 

Trotjänarna går hem 
Hösten 1963 lämnade Oscar Andersson museet 
efter att ha arbetat där sedan 1952. Simon Rifors 
lämnade museet året efter och ersattes av Axel 
Ljungdahl. Enstaka söndagar förekom personal 
från modellhallen. En bar det italienskt klingande 
namnet Pelgrini och bemannade vykortsståndet 
med en på bättre näringsställen uppbyggd 
stationsskrivarpondus. En annan hette Torbjörn 
Bergström som till vardags tjänstgjorde på ban
gårdskonstruktioner (Babak). Han blev mycket 
nyttig för - det vill säga drabbad av - personer 
med böjelse för 1067-spårets bangårdar och är 
ännu i tjänst vid Banverkets huvudkontor. Han 
hade spänst i tvåmeterskliven och fa besökare 
hängde med när han sträckte ut genom lokhallen. 
Han behöll ohotad museirekordet på sträckan 
Fryckstad-Prins August. 
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Lillpojkens museibesök glesnade men var ändå 
regelbundna 1964, 1965 och 1966. Därefter 
glesnade besöken ytterligare. Studier krävde sitt 
och ett mycket starkt intresse for en smalspårs
bana i Halland hade vaknat. 

Jag höll sporadisk telefonkontakt med dessa 
gamla herrar långt in på 70-talet. Så hamnade de 
på familjesidan med ram och kors. Simon Rifors 
överlevde nätt och jämnt sin sista arbetsplats och 
gick bort vid 80 års ålder den 16 augusti 1969. 
Oscar Andersson nådde hela 92 år och passerade 
Yttersta Växeln den 20 juli 1984. 

Johan Larsson var i full gång ända till sista da
gen i Tomteboda. Jag var med den sista söndagen 
- den 27 oktober 1968 - då man stängde museet 
for gott. En medförd filmkamera förevigade hu
rusom de sista besökarna lämnade museet, hur 
dörrnyckeln vreds om for sista gången, hur grin
den låstes och hur "gubbarna'' småpratade och 
rökte pipa en stund innan de skildes åt. 

- Det var det det, sa Johan. Hej me dej då, lill
pojken. 

- Hej då Johan. Tack for alla historier och min
nen. 

-Äh, dä va väl inget. Å du ä ingen lillpojk 
längre. Bry dej inte om all smörja vi gamla gubbar 
har lurat i dej. Här e kardan grabben. Var rädd om 
dig. 

Min hand försvann i hans väldiga lokputsar
näve. 

Så stack han sin gamla Borkum Riffdoftande 
snugga i mungipan, nickade, log och gick. 

Sedan såg jag honom aldrig mer. 

Allt osynligt 
Resten är välkänt. Fordonen togs in på översyn på 
gamla vagnverkstan inför transport till Gävle. 
Långt dessförinnan - den 18 april 1968 - presen
terade SJ omlokaliseringen till Gävle och den 5 
juni 1970 invigde generaldirektören Lars Peter
son det nya museet med Carl-Axel Alrenius som 
chef 

Under mina år vid SJ banavdelning hade jag 
ibland ärenden bort till det som var ett övergivet 
järnvägsmuseum. Det var stort, tyst och tomt. 

En gigantisk postterminal fyller området sedan 
länge. Även denna delvis nedläggningshotad. 
Omgivningarna som hade mycket av landsortens 
prägel över sig, genomkorsas av trafikleder. Nu-
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mera delar jag taxirörelsens forna möda att hitta 
platsen. Den är fullständigt osynlig. 

Under färder per gummihjul runt det som var 
Ingentingskogen och Pampas, försöker jag ibland 
snegla nedåt från viadukterna for att försöka fa 
syn på någon detalj som minner om hur det såg ut 
på Oscars, Simons och Johans tid. Men det går 
inte. Kanske kan man finna något vid fotvand
ring nedom det av "Trafikplats Tomteboda'' och 
"Trafikplats Karlberg" övertagna territoriet. Men 
troligen inte. 

Kvar finns däremot museihäftet med ett cirkel
runt hål på sista sidan där loggan som blev 
ämbetsmärke suttit, ett brev från Oscar, museets 
dåvarande vykortsupplaga, en bit 50-kilosräls, en 
röd banvaktsflagga och två annonser från DN 
familjesida. Samt givetvis de båda handsignal
lyktorna som ibland rar sprida sitt mjuka sken 
från en fönsterbänk. Övriga familjemedlemmar 
har lärt sig att uthärda oset från rovoljan. 

När de tänds går tankarna till de gamla tro
tjänarna som använde nästan hela sin pensionärs
tid till att vårda gamla lok. Maskiner varav några 
de själva vårdat, eldat eller kört under sina yrkes
aktiva år. 

De var mycket respektingivande. Kanske på 
grund av sina kunskaper. Kanske på grund av de
ras sätt att vara. Kanske på grund av deras nyans
rika berättarkonst, deras varma humor och om
tanke. Och deras gränslösa tålamod med en säll
synt frågvis nioåring, tioåring, elvaåring, tolvår
ing, trettonåring, fjortonåring, femtonåring ... ja, 
faktiskt 20-25-åring ... 

Numera är jag mindre säker på att det var just 
järnvägshistoria de ville lära ut. 

På privat initiativ och i det organiserade järn
vägsintressets tjänst har ärenden förekommit till 
den moderna upplagan av museet i Gävle. Det 
har varit som att komma hem. På väggarna häng
er saker som hängde i Tomteboda. Loken är sig li
ka och ger intryck av att vilja berätta något bara de 
vet. Kanske något om mina tre eviga följeslagare. 

Tack Oscar, Simon och Johan. 
Och tack far, for att du rullade barnvagnen från 

spårvägshållplatsen vid Karlberg den kilometer
långa grusvägen till det röda planket med den 
gula skylten. 

Den långa vägen till trotjänarna i Ingenting
skogen. 



Tre Vise Män. Men definitivt trenne gode lokmän på järnvägsmuseum den 11 juni 1962. Från vänster: 
Simon Rifors "Nämen se här, mor har skickat med sockerkaka te !il/pojken också ... korsijööösenamn!" En 
from f d instruktionsforare, löskrage med fluga under blåstället, finsnus i näsan. 
Johan Larsson, f d lokputsare, suverän historieberättare, Ljunglövs Ettan, 1 hg bakom överläppen, 
2 bakom underläppen. En maskin Johan putsat kunde beträdas med brudklänning. 
Oscar Anderson, lokforare, filosof, sedelärande historieberättare från Birkastan. Stolt far till många barn. 
Finsnus i näsan. 
Samtliga: lite medicin i kaffet infor öppnandet. Må de aldrig glömmas. Foto Jan I Arvhult 11 juni 1963. 

Epilog 
Mina relationer till Järnvägsmuseum har alltid 
varit utomordentligt goda. Som sextonåring 
kunde man kliva in på kontoret nedanför Atlas
muren och låna antika Sveriges Kommunikatio
ner. I original. Med dem under armen fortsatte 
man till SJ fotokopiering som hade sina stora 
reprokameror uppställde på vindsvåningen i 
Centralstationshuset. Bredvid matsalen "Grå
sparven". Där kopierades den äldsta 
kommunickan som höll något som liknade tablo
idformat. Exemplaret från 1921 lades på den 
skramlande och understundom brinnande Rank 
Xerox-maskinen hos Förste Järnvägsexpeditör 
Fors på Aakv vaktmästeri. Han som tilltalade alla 
med orden "Min käre yngling". Sedan promene
rade man tillbaka med orginalen till Torsgatan 
och fick kvittot i retur. Detta har jag ännu i behåll. 

Smidigheten i relationerna har levt vidare i 
sammanhang som rört veteranchartertåg och 
replikatillverkning. 

Denna berättelse har varit på väg ganska länge. 
Men först efter museichefen Robert Sjöös alltmer 
enträgna påminnelser har den blivit verklighet. 

Sin slutliga form fick den under fotogenlampan 
i en gammal stuga i den lilla byn Hörken, som har 
sin egen järnvägshistoria. 

Sålunda kunde den sista punkten sättas till ack
ompanjemang av nattens tunga godstågsrull på 
Bergslagsbanan tvåhundra meter bort. Under så
dana omständigheter skriver texten sig själv. 

Skulle läsaren finna något av värde i skild
ringen, är detta helt och hållet det gamla och nu
varande Sveriges Järnvägsmuseums förtjänst. 

Dem förutan uppstod ingen anledning att lyfta 
pennan. 
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Christina Engström 

Guldkorn från arkivet 

Arbete i arkiv med dess sedvanliga ar -
betsuppgifter som registrering och 
ordnande av arkiv ger en fantastisk 
inblick i de olika handlingarnas art. 
Det är då man kan fa syn de där guld
kornen, som vid en första anblick 
inte ser ut att göra så mycket väsen av 
sig, men som kan glimma till och be
rätta en intressant bit historia. Jag har 
valt ut tre små "guldkorn'' som jag 
har funnit i järnvägsmuseets arkiv, 
alla med någon anknytning till järn
väg. 

En proviantsedel utställd på arbe
taren 0. Ryden den 23/5 1901 ger 
en inblick i kosthållet för rallarna på 
bandelen Gällivare-Riksgränsen. 
Kontrakt upprättades mellan 
arbetslagen och handlaren eller 
proviantören, i det här fallet Krog & 
Co. Överenskommelsen innebar att 
man kunde handla på kredit, när 
arbetslagen sedan fick sin lön återbe
talades skulden. I det här fallet skulle 
varor för 15.00 kr hämtas ut. I sam
manhanget kan det vara värt att no
tera att denne proviantör, Krog, 
omnämns i Gustaf Rosens skrift För
hållanden och missforhållanden vid 
Ofotenbananfrån 1902. Rosen är kri-
tisk till hur provianteringen i allmän-

\I 
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het var organiserad bland annat vad gäller mono
polisering och varornas kvalitet. Rosen visar med 
olika exempel på brister han funnit. Bland annat: 

Till följd af stora lager blef fläsket i längden både 
gult och illasmakande. För att i någon mån 
afhjelpa detta, och framför allt kunna borrvisa 
klagomålen, borrskrapades masken samt den gula 
ytan, hvarefter fläsket omsaltades. Härigenom 
fick fläsket ett färskare utseende, men den ohygg
liga smaken försvann hvarken genom skrapnings
proceduren eller nysaltningen. 

46 

Il • I •• 

Vad var det då 0. Ryden skulle handla med sig till 
arbetskamraterna i arbetslaget? 

3 kg fläsk 
3 spisbröd 
1,25 kg Ost 
1,5 kg mejerismör 
1 burk Angsjovis 
2 kg militär( ... ?) 
2 bröd 
0,75 kg Korf 

Summa att betala för ovanstående blev 15.53 kr. 
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En annan historia som utspelar sig drygt fyrtio år 
tidigare, är ett brev skrivet av G.K. Troili, daterat 
4 augusti 1863. Det är ett svar på en rapport date
rad 28 juni samma år ang. fd. lokomotivföraren 
Paulsson, som medföljt tåg nr 10. Under tågets 
gång mellan Vartofta och Sandhem ska Paulsson 
ha "ingått i Damkupen". Den person brevet 
egentligen gäller är stationskarlen nr 2 Jonsson 
som arbetade vid Mullsjö station, men som denna 
dag tjänstgjorde som underkonduktör på 
nämnda tåg. Denne hade tydligen uppmärksam
mat Paulssons tilltag, men eftersom han varken 
hindrat eller ens gjort en anmälan om händelsen, 
döms han för försummelse i tjänsten, vilket inne
bar sex dagars avdrag på lönen. 

Man kan tycka att straffet sex dagars avdrag på 
lönen var lite väl hårt i förhållande till brottet, 
men med tanke på den utsatthet som en passage
rare då befann sig i, i en kupe med enda utvägen 
genom en dörr rakt ut från tågvagnens sida, kan 
man tänka sig in i hur allvarligt man såg på hän
delsen. Att det i det här fallet rörde sig om en 
kvinna som ansatts gjorde inte saken bättre. All
varet i det som hänt förstår man om man betän
ker att det vid den här tiden faktiskt fanns exem
pel på passagerare som råkat illa ut i sådana ku
peer. Olika lösningar lanserades för att göra resan
det säkrare. I Sverige försåg man tågen med en 
nödlina som löpte mellan vagnarna. Ett ryck i li
nan fick en klocka att ljuda framme hos lok
föraren och denne kunde då genast stanna. I an
dra länder prövade man lösningar med talrör och 
små tittfönster mellan kupeerna. 

Det finns ytterligare ett brev också gällande 
stationskarlen nr 2 Jonsson. Detta brev är daterat 
den 14 augusti 1863, alltså tio dagar efter föregå
ende rapport. Jonsson har erkänt att han: 

... under tjensteutöfning varit af starka dryckor 
öfverlastad och före ett opassande språk mot sin 
förman, samt att han icke oaktadt Herr Stations
inspektorens tillsägelse, inväntat min ( trafikdirek
tör Troili, förf anm.) ankomst till Mullsjö för att 
undersöka förhållandet utan olofligen aflägsnat 
sig från Stationen, så varder C. Johnsson, enligt 
Herr Indencens medgifvande skiljd från sin inne
hafvande stationskarlsbefatcning från och med 
den 9 dennes ... 

Det var ingen bra sommar för Jonsson. 
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Det tredje guldkornet som jag vill delge är en 
rapport gällande en fripassagerare av det ovanli
gare slaget. Jag låter citatet tala för sig självt: 

Med tåg Nr 4 den 28 siste mars hitkom en 
transitoplomberad låda märkt DD # 3 och å Kris
tiania ilgodslista No 23 af den 26 siste mars upp
tagen till Herr Th. Dam( ... ?) Härstädes. En kort 
stund efter sedan ilgodset lossats från vagnen uti 
tåget och blifvit å plattformsvagnen införde uti 
magasinet hördes några rop uppgifvas. Hvarifrån 
dessa kommo kunde de uti magasinet arbetande 
stationskarlarna icke förstå. Slutligen uppkom ge
nom en springa uti locket till ofvannämnda låda 
ett kort(?) och omedelbart derefter syntes å lådans 
gafvel tvenne händer sysslande med borttagandet 
af en lucka. Sedan denna borttagits framkom ur 
lådan en lefvande menniska. Förhållandet anmäl
des genast till polisen hvilken tog hand om denne, 
som sedermera befanns vara den beryktade 
koffertresanden Herr Herrman Zeitung. 

Detta hände alltså 1892 den 28 mars. Herr 
Zeitung fick förutom den förut uttagna frakt
avgiften a 10.50, även betala avgift för en andra 
klass personbiljett mellan Kristiania och Stock
holm, vilken då var 31.15 kr. Som bevis för den 
erlagda avgiften bifogades biljetten med brevet. 

Året före, 1891, förevisades i Kalmar en för 
denna tid vanlig attraktion. Det var F.V Lieders 
vaxkabinett innehållande diverse olika figurer i 
vax, föreställande kända personer från samtiden, 
bland annat Elvira Madigan och löjtnant Sparre 
samt en för oss redan känd person, en herr Her
man Zeitung: 

3:dje gruppen. 
Den gemytlige skräddaren Herrnarr Zeitung, som 
kom på den originella iden att låta nedpacka sig i 
en packlår och sända sig som fraktgods från Wien 
till Pariserutställningen. Men vid framkomsten 
till Paris blef han af tullcjenstemännen upptäckt 
och måste då betala respengar samt frakt för lå
dan. 

Han verkade vara en mycket berest man. Må
hända finns det ytterligare exempel på hans 
eskapader i andra arkiv ute i världen men de guld
kornen lämnas till andra för denna gång. 



Richard Gibbon 

Nyhet på järnvägsmuseet i York: Novelty 

Noveltys märkliga panna lyfts ur av verkstadspersonalen vid jämvägsmuseet i York. 

I mitten av juli 2002 kontaktades National 
Railway Museum (NRM) i York av BBC, som 
ville undersöka möjligheterna till samarbete kring 
en iscensättning av loktävlingen vid Rainhill 
1829, enligt de ursprungligen stipulerade villko
ren. Man visste att det fanns kopior av de tre aktu
ella loken. 

Vi tände på förslaget av flera skäl: 
• Vi hade i våra samlingar det ursprungliga 

vinnarloket Rocketoch en körduglig kopia. 
• Vi visste att det fanns kopior av Novelty och 

Sans Pareil men inte hur det stod till med Novelty 
på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. 

• Alla tre kopiorna hade byggts under ledning 
av Mike Satow till 150-årsfirandet vid Rainhill 
1979, men den gången var det tyvärr bara Sans 
Pareil som fungerade ordentligt. Båda de andra 

loken hamnade mellan de primitiva skenorna, 
och Rocket måste senare ordnas till genom att trä
hjulen byttes ut mot gjutjärnshjul. Novelty 
iordningställdes aldrig utan hade bara visats upp
ställt i Gävle sedan dess. Om vi på vårt museum 
kunde medverka i ett iordningställande skulle vi 
fa god reklam och möjlighet att visa något spän
nande i en rikstäckande tevekanal. 

Vi visste att Rocket och Sans Pareil kunde tävla 
enligt BBC:s förslag, men den stora frågan var om 
vi kunde fa Novelty att fungera säkert och pålitligt 
med ett pressat tidsschema fram till inspelning i 
september. 

Museichefen Andrew Scott hade beviljat att 
loket fick komma till NRM-verkstaden för att 
iordningställas inför åskådare, och BBC inbjöd 
Richard Lamb (medlem av Friends of Trevithick 
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Ett precisionsarbete var att sätta fast ännu en yttre hjulringfor att bredda anläggrzingsytan. Något som var 
nödvändigt for gången i spåret. 

och "tisdagskvällsfrivillig") som tidigare hade 
sysslat med Sans Pareil att tillsammans med mig 
restaurera Novelty till kördugligt skick. 

Vi ansåg att det fanns två stora saker att ta itu 
med. För det första hade pannan inte varit under 
ånga på tjugo år, och vi visste att det godkännande 
som Royal Sun Alliance hade gett 1979 skulle be
höva förnyas. För det andra måste vi på något sätt 
lösa frågan med de olämpliga hjulen. 

John Glithero, gammal lokexpert (och Michael 
Baileys medförfattare till The Engineering History 
of Rocket) skickades av BBC till Sverige för att ta 
reda på allt han kunde som underlag till vårt av
görande om projektets genomförbarhet. Hans 
rapport visade att pannan var mycket märklig 
men som det verkade i god kondition, och att 
hjulen var halvannan tum smalare än de borde 
vara enligt British Rails standard. Det låter inte så 
värst mycket förrän man betänker vad som hän
der med ett hjulpar som ska passera en växel och 
en rälskorsning. Den ena hjulflänsen hålls tillbaka 
av moträlen och det andra hjulet förväntas rulla 
över öppningen stött på sin ytterfläns. 
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BBC beställde en efterforskning i gamla Natio
nal Vulcans arkiv sedan ingen lyckats finna ett 
pannintyg för loket. Efter tre dagars letande i 
dammiga gamla arkivlådor hittades de relevanta 
papperen till vår enorma lättnad. 

Nu beslöts att flytta loket från Sverige till York. 
När det kom lyfte vi av pannan så att vi kunde de
montera allt och inspektera alla dolda ytor. Royal 
Sun Alliance beslöt att bekosta den nya intygs
processen förutsatt att pannan höll för ånga. 

Svenskarna gick med på att lämna loket i vår 
vård och låta oss göra vad vi bedömde som nöd
vändigt för att göra deras maskin körduglig. De 
var övertygade om att Novelty skulle var i bästa 
tänkbara händer i York. Det var fint att fa så fria 
händer med en annans lok! 

Jag hade lekt med iden att svetsa samman böjda 
stålprofiler i cirkelform och fästa dem vid hjulets 
yttersida, men samtal med entreprenörerna över
tygade mig om att toleranserna vid bockningen 
var alltför stora för att ringarna skulle bli verkligt 
runda. Det enda sättet var att skära loss hela 
cirkelformade ringar ur 40 mm plåt och sedan 



Den noggranna kontrollen av den forhållandevis nya pannan visade sig nödvändig då flera allvarliga 
brister påvisades och åtgärdades. 

bearbeta dem till rätt storlek. Detta skulle kata
strofalt påverka den kostnadskalkyl jag hade gett 
BBC för arbetet med hjulen. Jag ringde våra 
museivänners "journummer" och förklarade lä
get, och inom en timme erbjöds jag ett belopp om 
upp till 1 250 pund för arbetet med hjulen i ut
byte mot ett omnämnande i teve. 

Breddningarna skulle fästas med sexton 10 mm 
försänkta bultar, djupt inskruvade i hjulringarna 
mellan varje eker och med de släta delarna av sin 
ogängade del styrande mot både hjul och ytter
nng. 

Genast efter lokets ankomst beställdes 
hjulringarna från firman Minster Engineers, och 
pannan lyftes av för fullständig demontering. 
Resten av loket togs isär och kontrollerades 
grundligt. Tyvärr kunde vi konstatera ett bristfäl
ligt detaljarbete vid tillverkningen, som att det 
saknades smörjhål i vevlagren. 

Panninspektörens besök bjöd på få överrask
ningar utan rekommenderade sådana åtgärder 
som vi redan hade noterat. Det behövdes några 
packningar i pannklädseln för provkranarna och 

det fanns en tolv tum lång fog som vid något till
fälle hade skurits upp för inspektion och aldrig 
svetsats igen (för tjugo år sedan!). Panninspek
tören gjorde också den kloka iakttagelsen att 
smältpluggen hade satts i från fel håll och skulle 
ha varit helt ineffektiv i ett nödläge. Vi fick tillå
telse att sätta ihop pannan för kalltryckning med 
en och en halv gånger arbetstrycket sedan åtgär
derna var vidtagna. Det är kanske rätt tillfälle att 
begrunda konstruktionen hos Noveltys panna, 
som är mycket ovanlig och enligt min åsikt högst 
oduglig som effektiv ånggenerator. 

Pannan består av en vertikal trumma med en 
cylindrisk inre eldstad vilken slutar i ett rör som 
sticker upp ur trummans topp. Genom ett system 
med dubbla luckor högst uppe i detta rör kan fy
ren matas med bränsle uppifrån. En rund rost i 
botten av pannan matas via ett långt rör med 
blästerluft från bälgar som drivs från ett av cvär
styckena. Rökgaserna matas ut genom en tub 
med stor diameter på sidan av själva trumman. 
Sedan de tre gånger passerat genom vattenrum
met släpps de via ett böjt rör ut till skorstenen. 
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Konstruktionen far ett antal konsekvenser: 
• Det är mycket svårt för eldaren att iaktta fyren 
och dess tillstånd. 
• Det är helt omöjligt att komma åt mellandelen 
av rökgastuben för att avlägsna aska och fasta par
tiklar. När vi först monterade ner pannan var näs
tan halva röret fullt av skräp. Detta måste allvar
ligt påverka ångbildningen och rökgasflödet. 
• Att blästerluften från bälgarna pulserar gör att 
skräp från elden blåser in i den horisontella tuben 
med varje pulsslag. 
• Avloppsångan lämnar cylindrarna genom rör 
mot marken och kan inte hjälpa till att ge elden 
"drag". 

Båda matarpumparna fick en översyn och kon
ditionen hos kolvar och cylinder kontrollerades. 
Breddningsringarna anlände och anbringades på 
varje hjul. Hål borrades och stålhjulen gängades 
för att bultarna skulle fa fäste. Eftersom vi ville att 
fästanordningarna skulle vara diskreta placerade 
vi träpluggar i ändarna på de djupt borrade hålen 
för att dölja bultändarna. Detta hade dessutom 
fördelen att ge oss en varning om någon av bultar
na skulle lossna. Ekerhjulen riktades genom suc
cessiv åtdragning av ekrarna i navet tills all vind
het eliminerades. Den rätta blå nyansen att måla 
hjulen med blandades samman, och vi menade 
att ingen skulle kunna se att hjulen hade breddats. 

Det var i detta läge som vi alla insåg att det inte 
fanns någon möjlighet att fa loket klart tills det 
var dags för filmning om inte en massa nya resur
ser sattes in i projektet. Dave Burrows anslöt med 
sitt verkstadsgäng och gjorde stora framsteg. Vid 
ett tillfälle kom Andrew Scott in i verkstaden med 
några besökare, fann sex man i arbete med loket 
och bad mig efteråt om en förklaring. Ett gott 
jobb, verkstadspersonal och frivilliga! Tack för allt 
hårt jobb som ni så villigt ställt upp med. 

Pannan klarade kalltryckningen och placerades 
åter på ramen. Vattentanken rengjordes och be
ströks med asfalt. Smörjhål togs upp överallt där 
de saknades i rörelsen och den mekaniska lubri
katorn togs isär, reparerades, fylldes på, prov
trycktes och sattes åter på plats. 

Därefter var det dags att prova och justera ven
tilerna. De här loken är verkligen högst primitiva 
och saknar allt det raffinemang som vi förknippar 
med en modern ångmaskin. Det finns ingen fas
förskjutning eller överlappning i ventilerna och 
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omkastningen sker genom en enkel 180-graders
länk. När vi började fatta vad vi såg förstod vi att 
den ventilinställning som gjordes genom förläng
ning eller förkortning av excenterstången var 
mycket gammaldags. Vi började justera stångens 
längd men fann till vår förskräckelse att den 
punkt där ventilerna blev så bra som det gick att 
fa dem låg just där som justeringsfästet släppte 
den befintliga gängan utan någon ytterligare möj
lighet till justering. 

Sedan insåg vi vad konstruktören egentligen 
hade velat åstadkomma. Excenterstången för
längdes en tum och den korrekta justerings
punkten nåddes till allas belåtenhet. Ventilgången 
blev förmodligen så bra som den kunde bli. 

Vi fick tillåtelse att testa pannan under gång 
före den faktiska provningen under ånga som 
skulle äga rum i Llangollen. Den besättning från 
vår vänförening som skulle köra loket under täv
lingen ville förstås fa så stor körvana som möjligt 
under de tre dagar som återstod innan loket frak
tades till Wales. Det var enormt spännande att se 
det köra för egen ånga över våra primitiva växlar 
utanför den stora museihallen utan några som 
helst problem. Richard Hills (tidigare vid Man
chester Museum of Science and lndustry) som 
sist hade kört loket i Sverige kom för att bevittna 
den lyckliga tilldragelsen. 

Den brittiska järnvägsinspektionen hade fatt 
nys om den kommande tävlingen och ville kom
ma för att se om lösningen med hjulbreddningen 
fungerade. Inspektörerna anlände under prov
körningarna och fascinerades av vad de såg. De 
godkände hjulbreddningens konstruktion och 
utförande. 

Slutligen fick vi alla tre loJ<.en tjll Llangollen, 
redo för veckans filmning. Den återuppförda täv
lingen bedömdes av fyra domare under ledning 
av Michael Bailey, och reglerna var desamma som 
de hade varit 1829. Varje lok skulle dra tre gånger 
sin egen vikt på två 56-kilometersturer (Liver
pool-Manchester tur och retur) och visa sin kol
och vattenförbrukning. Det skulle hålla en me
delhastighet av minst 16 km/h. Detta skulle följas 
av ett hastighetsprov där loket utan vagnar skulle 
köra med högsta möjliga fart. 

Liksom vid Rainhill fick vi nöja oss med en 
uppmätt sträcka av två miles och köra fram och 
åter åtskilliga gånger. Vi välsignades med ett fan-



Provkörningen utanfor National Railway Museum blev även premiärtur på brittiska spår. Bara dagar 
återstod då till filminspelningen. 

tastiskt väder under inspelningen vid Carrog på 
Llangollenbanan vars översta tre miles BBC hade 
fatt disponera under sex dagar. 

Det var också trevligt att kunna välkomna mu
seichefen Robert Sjöö från Gävle och hans chef
tekniker Sten Holm, som med intresse hade följt 
Noveltys äventyr på avstånd men nu blev överväl
digade. 

På söndagen skulle alla tre loken visas för all
mänheten före den stora dagen. Varje besättning 
(i vårt fall Ray Towell, Dave Burrows och jag) 
skulle presenteras inför åskådarna på läktaren. 
När det var min tur berättade jag att Andrew 
Scott hade sagt, att vi inte behövde göra oss besvä
ret att återvända till York om vi inte vann. Det var 
förstås inte sant men väckte ett gott skratt. 

Sedan de tre loken och deras besättningar pre
senterats gav oss BBC en stor överraskning. De 
hade i hemlighet låtit tillverka en fjärde konkur
rent att överlämna till NFM som tack. Det var 

Cyclopede (med inbyggd häst) som hade stått dold 
bakom ett skynke innan det till min stora häpnad 
rullade fram. 

Det finns ett trevligt efterspel till berättelsen om 
vår vänförenings erbjudande att ekonomiskt bi
dra till hjulbreddningen. När svenskarna såg hur 
väl Novelty skötte sig beslöt de att deras egen vän
förening skulle bekosta breddningen i stället för 
vår. Detta är en mycket god nyhet som innebär 
att vår vänförenings generositet faktiskt underlät
tade projektets fortsättning när de starkt stigande 
kostnaderna hotade att stoppa det. 

Jag vill tacka all personal och alla frivilliga som 
jobbade så hårt i vår verkstad för att klara BBC:s 
tidtabell, när det stod klart att arbetet var långt 
mer omfattande än vad Richard Lamb och jag 
hade bedömt. Ett tack också till våra guider som 
tillverkade den vackra vimpel som vajade från 
Noveltys flaggstång under tävlingarna. Den var 
jättefin. 
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Michael R. Bailey 

2002 års "Rainhilltävling" 

Sommaren 2002 blev jag kontaktad av brittiska 
BBC som ville låna museets replik av Novelty for ett 
avsnitt i TV-serien "Timewatch'~ Producenten for 
denna, i Storbritannien mycket populära, historiska 
dramadokumentär, Deborah Perkin, skulle matcha 
det senaste avsnittets tre miijoner tittare med något 
extra. Iden hade då fotts att göra ett program om 
Stephensons världsberömda Rocket, segraren vid 
Rainhill 1829, vilket så småningom mynnade ut i 
att göra om tävlingen med repliker. Vår kopia av 
Novelty var inte i stånd att göra vare sig originalet 
eller sig själv rättvisa, men BBC var berett att be
kosta både transport och renoveringfor inspelningen. 
Här kan man tala om an offer you can't refuse. 
Renoveringen uifordes av National Railway Mu
seum i York och beskrivs i det foijande av museets 
chefiingenjör, Richard Gibbon. Artikeln har tidigare 
varit inford i National Railway Museum Review nr 
1 OJ (hösten 2002). Därefter har Michael Bailey, 
som fungerade som sakkunnig konsult åt BBC och 
även huvuddomare under själva tävlingen, haft 
vänligheten att fardigställa en artikel med de veten
skapliga rönen .från arrangemanget for Spår. Över
sättningarna har gjorts av Gunnar Sandin. 
RobertSjöö 
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BBCs team, med 
Deborah Perkin (i 
mitten) som projektle
dare, foijde revansch
mötet, som de själva 
ordnat, under de 
flesta av dygn,ets 
timmar, vid spåret, 
ombord på tågen eller 
till och med .från 
hisskran och helikop
ter. Foto Dave 
Burrows, NRM. 

"Michael till John och Peter ... " budskapet knast
rade fram på radion. "Rocket har just gett sig ut på 
tur 3 österut och går utmärkt bra ... " - bara ett av 
många meddelanden mellan domarna i lok
tävlingen den första veckan i oktober 2002. I en 
veckas tid lyfte morgondimman och gav en fin 
solig dag i den vackra Dee Valley i norra Wales. 
Vilken perfekt miljö för att åter iscensätta den be
römda loktävlingen vid Rainhill 1829 som in
ledde den fullskaliga järnvägsdriften! Ja, vilken 
fantastisk upplevelse att fa dela en upplevelse av 
ett slag som ingen av de många deltagarna någon
sin kommer att glömma. 

Återuppförandet av tävlingen var en ide från 
BBC-serien Timewatch, vars grundliga utforsk
ning av så många ämnen från forntida och mo
dern historia har skapat fängslande program på 
BBC2. Producenten Deborah Perkin ringde i ju
ni och frågade om jag trodde att en sådan satsning 
var genomförbar med inspelning på hösten. När 
jag försiktigt höll med om att femton månader ut
gjorde en rimlig tid för att genomföra alla förbere
delser, rättade hon mig snabbt: "O nej, jag menar 
oktober i år. Det måste vara ett program i den 
Timewatchserie som ska sändas i januari 2003!" 



Kunde vi verkligen avkräva alla det som krävdes 
for ett så ambitiöst projekt på bara tre månader? 
Men det finns ett talesätt som lyder "det är förvå
nande hur mycket man kan göra när man har en 
tidsgräns", och förslaget väckte kollektiv entusi
asm och beslutsamhet. Det var roligt att kunna 
uppfylla Deborahs önskan om att arrangera täv
lingen, att specificera vad vi ville åstadkomma och 
vederbörligen betygsätta de tävlande - allt for att 
uppfylla de besvärliga kraven hos teveproducenter 
med uppgift att göra ett både underhållande och 
informativt program. 

Vi fick först ta de tävlande i betraktande. De 
skulle förstås var repliker av de tre tävlingsloken: 
Stephensons Rocket, Timothy Hack:worths Sans 
Pareil och Novelty som John Braithwaite konstru
erade tillsammans med den svenske ingenjören 
John Ericsson. Alla tre hade direkt eller indirekt 
tillverkats på initiativ av Michael Satow for att vi
sas när 150-årsminnet av Rainhill firades 1980. 
Rocket gjorde nu regelbundna insatser på Natio
nal Railway Museum och Sans Pareil baserad på 
Timothy Hack:worth-museet i Shildon, brukade 
köras på olika ställen landet runt. Det skulle där
för vara relativt lätt att ställa dem i ordning efter 
överenskommelse med Richard Gibbon i York 
respektive Alan Pearce, den dåvarande museiche
fen i Shildon. Men hur var det med Novelry--repli
ken? 

Det skulle vara mycket svårare att sätta det loket 
i stånd. Efter ett kort framträdande på 150-års
firandet av Rainhill hade det ett slag visats på en 
stor lokutställning i Manchester där Richard 
Hills, då chef för Greater Manchester Museum of 
Science and Industry, med visst besvär hade fått 
det att fungera. Repliken skickades därefter till 
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och uppträdde 
under ånga på det svenska 125-årsjubileet 1981, 
åter med Richard Hills vid regulatorn. Novelty 
fick därefter stanna i Sverige, mestadels som ett 
statiskt utställningsföremål och senast som lång
tidslån till Banmuseet i Ängelholm som förestås 
av Lars Olov Karlsson. Robert Sjöö, Sveriges Järn
vägsmuseums chef, och Lars Olov svarade båda 
snabbt och positivt på förslaget att återsända re
pliken till Storbritannien för inspelning, inte 
minst därför att de redan hade accepterat ett tidi
gare förslag från sällskapet Friends of Trevithick 
att skicka tillbaka loket. Men kunde det sättas i 

stånd med så snäv tidtabell? Var pannan god
känd? 

Efter en "projektstart" på NRM, samma dag 
som utställningen "Skatter ur djupet" öppnades, 
beslöt vi att sända en erfaren och intresserad tek
niker for en snabbedömning av Noveltys kondi
tion. Från sammanträdesbordet kontaktade jag 
med mobiltelefon min nära vän John Glithero 
som jag samarbetat med i många projekt som 
gällde gamla lok, i synnerhet en genomgång av 
original-Rocket 1999. Vår publicerade rapport 
The Engineering and History of Rocket innehåller 
ett avsnitt om Rainhilltävlingen. Jag inledde sam
talet med: "John, du ska fara till Sverige på mån
dag!" 

Han fick god hjälp av Lars Olov vid sitt besök i 
Ängelholm och kunde rapportera hem att Novelty 
var väl värt att repatriera till NRM för en snabb 
restaurering av Dave Burrows och hans kolleger i 
verkstaden samt en panninspektion av 
försäkringsbolagets inspektör. Till restaurerings
teamet hörde Richard Lamb, som hade initierat 
Friends of Trevithicks förfrågan och från början 
visat stort intresse för projektet. 

Loken var förstås bara en del av det hela. Var 
skulle tävlingen äga rum? Det var ingen ide att be 
den dåvarande banhållaren Railtrack om att få 
"låna' huvudlinjen genom Rainhill under en hel 
vecka. Dagens järnvägsvärld avviker så starkt från 
tiden för "Rainhill 150". Tävlingsreprisen skulle 
behöva iscensättas på någon av Storbritanniens 
alla veteranbanor. Huvudkriteriet för val av linje 
var behovet av ett två miles i det närmaste plant 
spår för att kunna återskapa 1829 års konfigura
tion på Rainhill Level. Jag tillbringade många 
timmar lutad över banprofiler för att identifiera 
den lämpligaste sträckan (ett beröm till de järnvä
gar som återger gradienterna på sin hemsida). 
Platsen måste också se trevlig ut, eftersom en bak
grund av "nedskräpande" moderna byggnader 
skulle minska den estetiska behållningen av pro
grammet. 

Llangollen Railway hade den nästan perfekta 
sträckan mellan sin västra ändstation i Carrog och 
Glyndyfrdwy två miles österut. På halva distansen 
är lutningen 1:737, som nog var så nära plant vi 
kunde hoppas att komma. Landskapet är mycket 
måleriskt och järnvägen kunde dessutom tillhan
dahålla en mycket tillfredsställande bas med sido-
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spår i Carrog, förutom att linjen erbjöd avskildhet 
och trygghet. Framför allt skulle både anställda 
och frivilliga vid Llangollen Railway ge oss all 
tänkbar hjälp med att planera och genomföra 
detta unika järnvägsevenemang. 

Veckans verksamhet fordrade rätt mycket pla
nering. Vad var vi för det första egentligen ute ef
ter? Deborah Perkins uppdrag var att göra ett pro
gram som ville öka den historiska kunskapen. Det 
väckte frågan: "Skulle historien ha ändrats om 
Sans Pareil och Novelty inte hade tvingats bryta 
tävlingen 1829 på grund av komponentfel utan 
ett av dem eller båda hade besegrat Rocke-i?" Vi 
skulle därför behöva göra om tävlingen, i noga 
överensstämmelse med 1829 års villkor och reg
ler, för att pröva de tre replikandidaternas uthål
lighet och fart samt bränsle- och vattenförbruk
ning. Stipulationerna omtolkades och iordning
ställdes för att meddelas de tre ägarmuseerna. Det 
skulle lika mycket bli en tävling i att köra och elda 
som en tävling mellan själva loken. Vilka skulle 
ingå i de tre besättningarna för en så uppmärk
sammad och utmanande uppgift? Bara det bästa 
var gott nog. 

BBC ville ha en "tävlingsanda'' där varje lag 
självständigt utarbetade sin strategi för hur 
stipulationerna bäst skulle uppfyllas och tävlingen 
vinnas. Rocket skulle köras av Ray Towell med 
Dave Burrows som eldare och Richard Gibbon 
som "bromsare". Sans Pareils besättning skulle 
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Rocket, 
Sans Pareil och 
N ovelty samlade 
for högtidlig 
mvzgnmg. 
Därefter hade 
loken var sin, 
individuell 
tävlingsdag att 
prestera resultat. 
Foto Dave 
Burrows, NRM. 

vara Alan Pearce, Malcolm Simpson och Peter 
Horwood, medan Novelty skulle hanteras av Ric
hard Lamb och Andrew Hurrell med Robert Sjöö 
och hans cheftekniker Sten Holm vid bromsen. 

Vilka vagnar som skulle användas i tävlingen 
krävde mycket eftertanke. Förutom att fordonen 
skulle ha den korrekta vikten måste de vara "i stil" 
med själva loken för att vara visuellt tilldragande i 
programmet. Men skulle det vara NRM:s repliker 
av andraklassvagnar eller Timothy Hackworth
museets vagnreplik eller en kombination av de 
båda? Bristande kompatibilitet mellan kopplen 
visade sig vara ett problem men NRM-vagnarna 
var mest lovande, och genom fyndiga insatser från 
verkstäderna i Llangollen kunde både Sans Pareil 
och Novelty kopplas till dem. 

Bestämningen av tågvikterna krävde också nog
grann eftertanke. Skulle bruttovikten av vagnar 
och tendrar bestämmas som tre gånger vikten av 
1829 års lok, eller borde bruttovikten av hela tå
gen, inklusive lokreplikerna, vara densamma som 
1829? Och kunde vi åstadkomma en vikt
fördelning i vagnarna som motsvarade de fram
räknade värdena? Så småningom valdes det senare 
alternativet därför att alla tre loken hade samma 
cylinderdiameter och slaglängd som 1829 och en 
rättvis jämförelse därför kunde göras. De båda 
tenderloken hade två vagnar lastade med 
förhandsvägda säckar med kol för att fa upp 
bruttovikten till vad den varit 1829, och det 



mycket lättare och tenderlösa Novelty bedömdes 
på liknande sätt fast det räckte med en enda lastad 
vagnreplik på grund av lokets mycket lägre tara
vikt. 

I markant kontrast till 1829 års evenemang 
hade hälso- och säkerhetsfrågor en framträdande 
plats i planeringen inför tävlingen 2002. Vad 
skulle Hennes Majestäts Järnvägsinspektion säga 
om förslagen? Själva återuppförandet krävde inte 
bara "höghastighetskörning" utan även "hög
hastighetstransport" av vagnrepliker. Vad innebar 
"höghastighet" och vilka maxima kunde tillåtas? 
Dessa frågor vädrades rätt ingående på ett möte 
vid Llangollen Railway och genom senare kom
munikation. BBC var angeläget (liksom faktiskt 
också vi andra!) att kunna överskrida hastigheten 
25 miles i timmen om loken klarade det när de 
drog respektive last. Detta skulle vara en riktig 
tävling enligt 1829 års villkor. Vi hoppades också 
starkt kunna nå upp till eller överskrida de 30 
miles i timmen som Novelty åstadkom eller de 3 5 
som Rocket nådde utan last 1829, vilket skedde 
som ett slags "segervarv" i slutet av den ursprung
liga tävlingen. Och vilken hastighet skulle vara 
möjlig för Sans Pareil under liknande omständig
heter? 

Spårets kondition och bromsförmågan var två 
ting som järnvägsinspektionen intresserade sig 
för. Llangollen Railways spår höll ovanligt hög 
standard så det gav ingen som helst anledning till 
oro. Ja, de som tittade på Timewatchs program 
såg att loken och deras tåg rörde sig ovanligt 
mjukt på spåret. Detta skilde sig starkt från hur de 
ursprungliga loken rullade 1829 på de osäkra, 
korta fiskbuksrälerna av gjutjärn, som ledde till 
vissa oroande dynamiska krafter när man kom 
upp i hastighet. 

Hur god bromsförmåga behövde garanteras? 
Rocket och hennes båda vagnar är försedda med 
tryckluftsbroms som tillåter henne att transpor
tera resenärer på South Yard vid York eller vid till
fälliga besök på veteranjärnvägar. Även Sans Pareil 
bromsas med sin reguljära vagn, men med en för
bindelse som inte var kompatibel med NRM
vagnarna. Novelty hade aldrig behövt ha någon 
annan form av broms än sin manuella skruv
broms. Lösnin'gen blev att komplettera en av 
NRM-vagnarna med en extra ventil som gjorde 
att båda vagnarnas bromsar kunde trycksättas 

från en kompressor ombord när de drogs av Sans 
Pareil och Novelty. De tre bromsarna hade alltså 
ansvar för att sköta tågbromsventilen om det er
fordrades i ett nödläge. Denna anordning, i kom
bination med linjens relativa isolering som mini
merade risken för intrång av obehöriga ute på lin
jen (floden och den smala väg A5 utgjorde effek
tiva barriärer!), försäkrade säkerhetsinspektörerna 
om att alla försiktighetsåtgärder hade vidtagits. 

Och begäran om höghastighetskörning med 
ensamt lok? Alldeles innan veckan inleddes fick vi 
veta att Llangollen Railway, som var ansvarig ope
ratör, hade fatt tillstånd att låta Rocket och Sans 
Pareil överskrida gränsen 25 miles i timmen upp 
till 40 - det kunde bli något extra! Novelty som 
saknade adekvata bromsar fick däremot hålla sig 
inom den reguljära 25-gränsen, men också det 
skulle vara väl värt att se. 

Att döma tävlingen visade sig bli en av de svå
raste bitarna och den potentiellt mest konflikt
laddade. Det måste bli rätt. Jag behövde två pålit
liga och kunniga kolleger för att fylla ut domar
laget, med samma uppgifter som 1829 utfördes 
av John Rastrick, Nicholas Wood och John Ken
nedy. John Glithero och Peter Davidson ville 
mycket gärna medverka. Båda är erfarna tekniker 
och tillförde tribunalen en omfattande både teo
retisk och praktisk kunskap om tidiga lok, och 
hade erforderlig analytisk förmåga. 

John tillhandahöll entusiatiskt den hård- och 
mjukvara som gjorde vår uppgift så mycket lättare 
under veckan. Dit hörde en GPS-apparat som var 
fäst vid varje lok under alla körningar. Avläs
ningen gav oss precisa uppgifter om tid, läge och 
hastighet, och därmed visste vi exakt hur besätt
ningarna klarade sig på varje vända. 

Vi tre mätte noga upp en 1,5 miles lång bana 
som skulle utgöra bitar i den ackumulerade resan 
från Liverpool till Manchester och som de täv
lande klockades på. Vi hade hjälp av Gordon 
Francis, denna vecka driftchef vid Llangollen 
Railway, som vid sidan av spåret placerade ut vita 
markeringspålar med 220 yards mellanrum samt 
ytterligare pålar som markerade de båda vänd
punkter innanför vilka loken skulle accelerera och 
sakta in, precis som 1829. 

I slutet av september förvandlades basen i 
Carrog på bara några dagar. Frivilliga vid 
Llangollen Railway rensade sidospåren (sånär 
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som på försäljningsvagnar!) och fyllde på ballast 
för att ta emot de djuplastande trailers som repli
kerna anlände på. BBC-gänget under sin art 
director Arwel Jones övervakade leveranserna av 
all erforderlig utrustning och materiel. Dit hörde 
en uppblåsbar "bubbla" som inte bara var vårt 
mässtält under veckan utan också planerings-, 
ordergivnings- och rapportrum. Vid sidan av spå
ret byggdes en hederstribun med anslutande 
musikplattform till vilken VIP-gäster inbjöds på 
lördagen före tävlingen. 

Efter alla dessa förberedelser av så många perso
ner på så kort tid kom så dagen när alla männis
kor och maskiner samlades i Carrog för den stora 
händelsen. Fredagen den 27 september anlände 
en låggolvskonvoj från York med den finfint 
iordninggjorda Rocket och med Novelty, återställd 
efter sin hetsigt genomförda nedmontering, 
panninspektion och återsammansättning. Det 
hade nätt och jämnt lyckats! Den andra djuplasta
ren medförde Sans Pareil från Shildon. Konvojen, 
som även omfattade ett tredje fordon med vag
narna, hade varit en syn att skåda på de nord
engelska och walesiska vägarna. 

BBC:s krav styrde det hela. Som Deborah på
minde oss var vi där för att göra ett teveprogram. 
Vi samarbetade emellertid anmärkningsvärt väl 
som ett team för att förena kamera- och 
ljudoperatörernas krav med lokbesättningarnas 
och domarnas. Filmarna prövade många olika 
kameravinklar för inspelningen, inklusive några 
oväntade. Kameror skulle arbeta dolda av träd 
och buskar, resas högt på en mast och placeras i 
spåret när loken körde över, för att nu inte nämna 
"ombordtagningarna''. Det kunde bli lite nervöst 
när en fjärrstyrd kamera på utskjutande bom utan 
varning dök upp över ens axel. 

Lördag och söndag 28-29 september var av
satta för föreberedelser, orientering och provkör
ning. Alla tre besättningarna fick tillfälle att skaffa 
sig "linjekännedom'' och förstå hur deras uppgif
ter skulle utföras under de högst annorlunda om
ständigheter som 70 miles "kontinuerlig" kör
ning på en dag innebar. Det var något annat än att 
larva omkring på South Yard i York, och för 
Novelty skulle det bli ett helt nytt äventyr. 

Lokbränslet för tävlingarna blev en besvärlig 
fråga. För att efterlikna 1829 års tävling så gott 
det gick föreskrev jag koks eller något helt likartat. 
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Det är inte alls lika lätt att fa fatt i hushållskoks nu 
som förr, och masugnskoks skulle inte ha varit 
lämpligt. Vi kom därför överens om ersättnings
medlet Sunbrite, ett kostnadseffektivt och rökfritt 
bränsle. NRM hade viss erfarenhet av att använda 
det så vi beställde en laddning till alla tre loken. 
Under de båda inkörningsdagarna lärde sig be
sättningarna på både Rocket och Novelty att an
vända bränslet effektivt, men Sans Pareil kunde 
inte fa upp någon ånga med det. För att lätta på 
den växande spänningen gick jag med på att låta 
dem pröva en alternativ form av högkvalitativt 
ångkol som NRM-besättningen klokt nog hade 
köpt in för uppeldnings- och reservändamål. 
Detta gav bättre resultat, och jag godkände att 
Sans Pareil fick använda det i tävlingen, med jus
teringar för att spegla det annorlunda bränsle
värdet. 

Söndagen den 29 september var verkligen inte 
bara en dag för att öka besättningarnas erfarenhet. 
Eftermiddagen var avsedd att försöka återskapa 
den känsla av spänning och förväntan som upp
levdes inför tävlingsstarten 1829. 

VIP-gästerna underhölls med musik av den lo
kala skolorkestern och de tre loken kallades i tur 
och ordning in per radio till en spektakulär "en
tre" framför de samlade gästerna. Richard Gib
bon, Alan Pearce och Robert Sjöö fick var för sig 
framföra sin tro att deras skyddsling skulle vinna 
den här gången. 

Måndagen den 30 september skulle ha varit 
den första tävlingsdagen, men jag bedömde att 
besättningarna behövde mer tid för att skaffa sig 
erfarenhet, vilket i synnerhet uppskattades på 
Sans PareiL Det loket hade fortfarande svårt att 
hålla ångan uppe och man tog tillfället i akt att, 
med broderlig hjälp från NRM-laget och 
Llangollens verkstad, ändra rosten och sätta in en 
motordriven "lövblåsare" för att förbättra draget i 
pannans returtub. 

Tisdag, onsdag och torsdag 1-3 oktober blev 
därför de egentliga tävlingsdagarna då Novelty, 
Sans Pareil och Rocket i tur och ordning körde sina 
turer. Det simulerades en morgonresa från Liver
pool till Manchester med återfärd på eftermidda
gen. Jag placerade mig vid västra vändplatsen när
mast Carrog medan Peter och John bemannade 
gränspunkterna för den halvannan mile långa 
fartsträckan. Den östra vändpunkten bemanna-



Novelry framfördes med en besättning från föreningen Friends ofTrevithick; eldare Andrew Hurrell och 
förare Richard Lamb. Fordonsansvarig vid ]VM, Sten Holm, föijde med som tredjeman och bromsvakt 
medan museichefen, Robert Sjöö, fungerade som lagledare. Foto BBC 

des av frivilliga från Llangollen Railway. Det 
bränsle och vatten som togs ombord inför varje 
tur mättes noga, liksom de påfyllningar som 
gjorde under själva körningarna. Varje tävlande 
fordon lämnade Carrog med lyckönskningar från 
respektive supportrar. Dess första uppgift var att 
släppa av mig vid den västra vändpålen där jag 
skulle ge startsignal. 

Första dagen visade sig Noveltysom en anmärk
ningsvärt robust maskin, och besättningen kla
rade den ovanliga kör- och eldningsteknik som 
erfordrades mycket bra. Det blev emellertid snart 
tydligt att ångtrycket var ett problem. Vid flera av 
vändningarna togs tillfället i akt att pausa och 
bygga upp fullt tryck igen innan man körde nästa 
vända. Richard Lamb och Andrew Hurrell käm
pade tappert för att klara turen "Liverpool till 
Manchester" och gjorde det efter drygt sex tim
mar, strax före klockan 3. När Novelty återvände 

till Carrog blev det uppenbart att Andrew var ut
mattad vilket oroade oss alla. Den samlade be
dömningen var att han hade drabbats av koloxid
förgiftning, en konsekvens av uppifråneldningen 
i Braithwaites och Ericssons vertikala panna, ett 
problem som även 1829 års besättning kunde ha 
drabbats av om de hade kört längre. Lyckligtvis 
fick Andrew inga bestående men av problemet. 
Lokets usla ångbildning berodde på att sot samla
des i de horisontella panntuberna och att rosten 
successivt slaggade igen och inte gick att rensa på 
grund av själva pannkonstruktionen. Novelty 
hade gjort en resa motsvarande sträckan Liver
pool-Manchester på en tid (körtid mellan test
sträckans pålar plus pauser för att bygga upp 
trycket och ta in vatten) av 5 timmar, 19 minuter 
och 31 sekunder, med en medelhastighet om 5,6 
miles i timmen och en tillgänglighet (körtid i för
hållande till totala tiden) av 67 procent. För en 
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Sans Pareil sköttes av personal och .frivilliga .från Timothy Hackworth Museum i Shildon, Peter Horwood, 
eldare (längst bak på tendern), Alan Pierce, lagledare och forare (ftamfor loket) och Malcolm Simpson, 
forare (på forarplatsen). Foto BBC 

maskin vars original Braithwaite och Ericsson 
hade byggt på bara sju veckor och vars replik just 
hade återställts till körbart skick var det en beröm
värd prestation. Någon returresa var det emeller
tid inte tal om, och loket drogs ur den fortsatta 
tävlingen. 

Sans Parei/,s körning på tisdagen började med 
att hennes besättning visade sin entusiastiska vilja 
att nå den framgång som de upplevde att origina
let hade förvägrats 1829. Returtubspannan be
hövde skötas omsorgsfullt för att hålla ångan 
uppe - optimal hastighet måste matchas mot op
timal eldning. Men vilken var den rätta avväg
ningen? Den första turen österut bådade inte gott 
för resan eftersom det krävdes sex minuter för att 
bygga upp ångtrycket inför returresan. Besätt
ningen kämpade för att hålla trycket uppe och 
prövade allt för att fa fart på fyren, men det be
hövdes allt längre pauser för att fa upp ångtrycket 
vid varje vändning - under tur 8 hela 30 minuter. 
Loket och hennes trötta besättning klarade äntli
gen av sin resa klockan 16.38. Restiden "Liver
pool-Manchester" var 5 timmar 39 minuter och 
49 sekunder, en medelhastighet av 5,5 miles i 
timmen och en 42-procentig tillgänglighet. Det 
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var uppenbart av den sena timmen och den ut
tröttade besättningen att den och loket inte 
kunde genomföra "returresan", och tävlingen var 
slut för Sans Parei/,s del. 

Torsdagen den 3 oktober hade Rocket chansen 
att upprepa sin historiska prestation 1829. Den 
självsäkra NRM-besättnngen hade loket klart i 
god tid före starten klockan 9, just när dimman 
började lätta från Dee Valley. Det stod klart av 
hennes goda förmåga att hålla ångtrycket att täv
lingen snabbt skulle vara överstökad. Domarnas 
radiorapporter om framsteg kom mycket tätare 
än under de två föregående dagarna. Allt gick 
mycket bra till slutet av tur 9 när ångtrycket bör
jade sjunka, med diagnosen slaggbildning i rost
en. Vid västra vändpunkten gjorde besättningen 
frenetiska ansträngningar att fa bort slaggen och 
efter bara fem minuter fanns det ånga nog för den 
sista returresan. Rocket hade fullgjort sin färd 
klockan 11 .45. "Liverpool till Manchester" hade 
klarats på bara 1 timme 58 minuter och 24 sek
under med en medelhastighet av 15,2 miles i tim
men och en tillgänglighet av 80,5 procent. 

Nu följde en timmes paus i Carrog för att or
dentligt rengöra rosten från slagg. Eftersom det 



Richard Gibbon, lagledare, Dave Burrows, eldare, och Ray Towell forare .från National Railway Museum 
i York hade det ansvarsfulla uppdraget att forsvara sitt museums och Rockets ära. Foto BBC 

var uppenbart att Rocketinte skulle fa några förde
lar framför sina pensionerade rivaler, bestämde 
jag att besättningen skulle fa skifta från Subrite till 
ångkol för returresan "Manchester till Liverpool" 
i hopp om att det skulle övervinna slagg
problemet. Ray Towell och Dave Burrows vann 
båda i erfarenhet och entusiasm för varje vända, 
och returresan klarades av på motsvarande 1 
timme 48 minuter och 17 sekunder vilket gav 
medelhastigheten 16,6 miles i timmen. En fan
tastisk prestation! 

Med Rockets körning avslutad klockan 15.09 
och de två andra loken redo under ånga grep vi 
möjligheten att genomföra "höghastighetsprov
en" utan vagnar. Vilken hastighet skulle de 
vertikalcylindrade Sans Pareil och Novelty kunna 
nå på det utmärkta Llangollenspåret, och skulle 
Rocket kunna härma sitt " segervarv" med 45 miles 
i timmen från 1829? Med John Glitheros GPS 
fäst vid varje lok i tur och ordning och teve
kamerorna moterade på diverse strategiska platser 
skickade jag iväg loken ett och ett för att se vilken 

fart de kunde komma upp i. Först gjorde Novelty 
två returvändor mellan Carrog och Glyndyfrdwy 
med Richard Lamb vid regulatorn. Hon klarade 
drygt 17 miles i timmen på två av delsträckorna 
men kom upp i 19,7 på den fjärde och sista. 
Medelhastigheten hade varit 15,3, vilket var 
berömvärt och minnesvärt. 

Sedan kom Rocket som kördes av Ray Towell. 
På återresan uppnådde hon 32,3 miles i timmen, 
en utmärkt prestation men något under 35-må
let. Medelhastigheten fram och tillbaka var 30. 
Sans Pareilvarväl förberedd, och medAlan Pearce 
vid regulatorn nådde hon högst imponerande 
29, 1 miles i timmen på återfärden (25,8 i genom
snitt). Jubelscenerna hos hennes besättning och 
supportrar tillhörde veckans höjdpunkter. 

Rocketvar förvisso den enda av de tävlande som 
hade fullgjort det stipulerade provet och förklara
des vederbörligen som vinnare, men hur utföll en 
jämförelse mellan de tre loken när det gällde 
panneffektivitet och ekonomi? Den bedöm
ningen krävde stor eftertanke och siffertuggning, 
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Loken drog en eller två vagnar med noggrant uppvägd last beroende på respektive 
lokomotivs egen vikt. Lilla Novelty har fullt sjå med en av replikerna .från National 
Railway Museum, fullastad med kolsäckar. Foto Robert Sjöö. 

och både John Glithero och Peter Davidson kom 
med intressanta synpunkter på de tre högst olik
artade pannornas respektive termodynamiska för
tjänster. Den faktor som hade störst effekt på täv
lingen var helt enkelt att replikerna i grund skilde 
sig från originalloken. Rocket hade exempelvis 90 
tuber om 1 5/8 tums diameter mot originallokets 
25 tretumstuber. Novelty hade inför tävlingen 
ändrats genom att en motordriven "lövblåsnings
maskin" satts in i stället for den stora bälgen som 
uppenbarligen inte kunde ge tillräckligt drag. 
Även att viktbelastade säkerhetsventiler hade er
satts med fjäderbelastade måste beaktas. Hur 
skulle vi som domare kompensera for detta? 

Efter mycket grunnande vid tävlingens slut och 
åtskilligt mer efterarbete när programmet redige
rades, uppsattes bifogade tabell for att jämföra 
originallokens prestationer med deras sentida 
kusiners. Andra fundamentala skillnader skulle 
kräva långt mer detaljerad analys än vi hade tid 
till. Rosten på Sans Pareil var exempelvis bara 4 
fot 2 tum gånger 20,5 tum till skillnad från origi
nalets 5 fot gånger 24 tum. Förändringarnas ef
fekter på Sans Pareils och Rockets fyllningsgrad 
måste också ha påverkat deras prestationer avse
värt. Vad effektiviteten beträffar var Rockets för
brukning av 0,48 pund bränsle per tonmile im
ponerande liksom på sitt sätt Noveltys motsva
rande siffra 0,62. Sans Pareils kamp for att hålla 
ångan uppe hade förbrukat mycket mer bränsle -
0,86 pund per tonmile. Fast när vi införde 
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kompensationsfaktorer for replikerna fann vi en 
nära korrelation mellan ursprungliga Rockets 0,91 
pund per tonmile 1829 och repliken Sans Pareils 
0,95 denna gång. Detta fick BBC-programmet 
att dra slutsatsen att Hackworths kontruktion 
faktiskt skulle ha gett Rocket en match om den 
inte gått sönder, och om inte domarna 1829 väg
rat fortsatt deltagande på grund av övervikt. 

Vad tyckte vi då sammanfattningsvis och vad 
hade vi lärt av tillställningen? Först och främst 
gjorde BBC ett program som var både underhål
lande och informativt. 2,5 miljoner såg det, och 
om så bara en liten andel nu vet mer om denna 
avgörande världshistoriska episod har Deborah 
Perkin och hennes arbetskamrater gett ett viktigt 
bidrag till allmänhetens kunskap. 

Som en allmän slutsats av hela veckan då täv
lingen återuppfördes kan sägas att vi nu har bättre 
insikt om vilka färdigheter som krävdes av lok
besättningarna och om de innovativa konstruk
tioner som Braithwaite & Ericsson, Hackworth 
och Stephenson försökte få fram. John 
Braithwaite och John Ericsson hade utfört något 
av ett mirakel med att få Novelty till Rainhill på så 
kort tid, men repliken bekräftade att trots den lilla 
pannans effektivitet var det omöjligt att se elden 
och sköta den enkelt, att det fanns risk for kol
oxidförgiftning och att det inte gick att rensa 
tuberna som lätt blev igensatta. "Bälgarrange
manget" hade inte kunnat utvidgas for större lok 
av samma typ. 



Trots Hackworths ihärdighet och erfarna hän
givenhet för sin uppgift bekräftade repliken att 
Sans Pareils returtubspanna var mer lämpad för 
långsamma dragare på kolgruvebanor än som 
fullblod för den nya fullskaliga järnvägsdriften. 
Även om repliken visade sig effektivare än Hack
worths ursprungliga krassliga lok från 1829, har 
de korrigerade värdena för bränsle per tonmile 
demonstrerat att det inte kunde ge Rockets 
mångtubade panna någon match. Den specifika 
slutsatsen måste bli att Rockets konstruktion var 
överlägsen konkurrenternas för den uppgift som 
hade fastställts. Även med hänsyn till skillnaderna 
jämfört med det ursprungliga loket bekräftade re
pliken konstruktionens överlägsenhet och de
monstrerade slutgiltigt sin robusthet och eko
nomi liksom den fart och styrka som styrelsen för 
Liverpool & Manchester Railway var ute efter. 

Och alla de personer som så bemödat sig att 
göra ett underhållande och informativt teve
program? Jo alla - lokbesättningarna, BBC
gänget, folket på Llangollen Railway och vi do
mare - hade haft enormt roligt! 

Tävlingsbestämmelser och mål 
Tävlingen vill så långt möjligt återge insatserna 
vid Rainhilltävlingen i oktober 1829. Syftet är att 
demonstrera uthållighet, körskicklighet, eld
ningsskicklighet, bränsle- och vattenekonomi 
samt hastighetsförmåga inom linjens föreskrivna 
hastighetsgränser. Bränslet, som tillhandahålles 
de tre tävlande, kommer att vara koks eller ett 
bränsle med liknande egenskaper såsom Sunbrite. 
Domarna kommer att noggrant mäta bränsle
och vattenförbrukning från påeldning fram till 
återkomsten till Carrog vid tävlingens slut. 

Det tävlande loket har att varje tävlingsdag köra 
två på varandra följande pass. Pass 1 kommer att 
ha en kumulativ distans av 35 miles (motsvarande 
en resa från Liverpool till Manchester), i likhet 
med pass 2 (som representerar en resa från Man
chester till Liverpool). Tävlingen kommer att ge
nomföras på en cirka 1,8 mile lång spårsträcka 
med en delsträcka av 1,5 mile för körning med 
konstant hastighet och 220 yards i var ände för 
acceleration från stillastående, inbromsning och 
vändning. Den exakta spårsträckan kommer att 
utmärkas tydligt genom vita sidopålar. Hela 1,8-
milesträckan ska köras och ytterligare spår finns 

tillgängligt i tävlingssträckans ändar om gränsen 
överskrids. Två biträdande domare som står i ra
diokontakt med överdomaren kommer att finnas 
vid pålarna för att övervaka rörelsen och registrera 
passeringstider. 

De tävlande har att dra specifika laster, motsva
rande bruttovikterna vid den ursprungliga 
Rainhilltävlingen. Novelty skall dra 5 ton 4 cent
ner, Rocket skall dra 10 ton 10 centner inklusive 
sin tender med bränsle och vatten, Sans Pareil 
skall dra 11 ton 2 centner inklusive sin tender 
med bränsle och vatten. Lasten kommer att utgö
ras av två repliker av Liverpool & Manchester 
Railways andraklassvagnar som med förhands
vägda säckar lastas till föreskriven vikt. 

För att efterlikna 1829 års tävling bör tryck
luftsbroms inte användas. Tåget bör stoppas ge
nom förarens färdighet att kombinera lokets och 
vagnarnas rullmotstånd, omkastning och hand
bromsar. För att möjliggöra eventuellt nödstopp 
skall emellertid tryckluftsbehållarna fyllas inför 
varje pass. Den tredje besättningsmedlemmen 
skall färdas i en av vagnarna och vara beredd att 
applicera tryckluftsbromsen om ett nödstopp er
fordras. Varje pass omfattar tio returfärder, tio 
dragande och tio skjutande tågrörelser. Om de 
tävlande måste återvända till Carrog för ytterli
gare vatten eller bränsle under passet kommer 
passtiden att förlängas i motsvarande mån. Vid 
det första passets slut skall de tävlande återvända 
till Carrog för att ta in vatten och koks. Uppehål
let i Carrog före det andra passets inledning kom
mer att vara 45 minuter, under vilken tid teve
producenterna har möjlighet att ställa om sina 
kameror. 

Detaljerade föreskrifter om tidtabeller, kom
munikation och andra kontroll- och säkerhets
frågor kommer att utfärdas inför tävlingen och 
även under tävlingen om ändrade omständighe
ter så påfordrar. 

Vinnare blir den tävlande som genomför täv
lingen och notera a) den lägsta bränsle
förbrukningen, uttryckt som pund bränsle per 
tonmile dividerat med totala medelhastigheten i 
miles per timme, och b) den lägsta 
vattenförbruknngen, uttryckt som gallon per 
tonmile dividerat med totala medelhastigheten i 
miles per timme. Är a) lika avgör b) segraren. 
Domarens utslag kan ej överklagas. 
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De tävlande vid Rainhill 

Jämförelsedata och prestanda 

Novelty 
Original Kopia 

Cylindrar, tum 6x12 6x12 
Fyllning, procent 100 100 
Drivhjul diameter, tum 50 50 
Rostyta, kvadratfot 1,8 1,1 
Eldyta, kvadratfot 22,1 22,1 
Tjänstevikt, ton 3,9 5,2 
Bruttotågvikt, ton 10,7 10,4 
Total körsträcka, miles 6,6 35,75 

Simulerad returresa Liverpool-Manchester 
Körsträcka 5,5 30 
Körtid (inklusive tid för 
vattentagning, underhåll, 
smörjning och tryckhöjning, 
timmar, minuter, sekunder) 0.28.37 5.19.31 
Medelhastighet, miles/h 11,5 5,6 
Bränsle pund/ mile (faktiskt) 10,4* 6,5 
Bränsle pund/mile (justerat) 8,2 
Bränsle ton/mile (faktiskt) 0,95* 0,62 
Bränsle ton/mile (justerat) 0,73 
Bränsle/ ånga (faktiskt) 0,14* 0,12 
Bränsle/ånga (justerat) 0,14 

* Deducerat värde. 
** Deducerat värde förutsatt att loket varit fullt 
kördugligt. 

Michael R. Bailey, konsult i tidigjärnvägs
teknologi, ansvarade for själva tävlingsforloppet. 
Michael har tillsammans med domarkollegan John 
Glithero gjort en vetenskaplig undersökning av 
originalet av Rocket som finns publicerad i "The 
Engineering and History of Rocket" utgiven av 
NRM år 2000. Foto Robert Sjöö. 
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Sans Pareil Rocket 
Original Kopia Original Kopia 

7x18 7x18 8x16,5 8x16,5 
90 75 90 70 
54 54 56,5 56,5 
10 7,29 6 6 
48 52 110 192 

4,8 9,0 4,25 7,9 
19,1 20,1 17,0 18,4 
27,5 35,75 70 71,5 

23,6 30 60 60 

*1.36.38 5.48.04 *4.33.53 3.46.41 
13,3 5,5 13,1 15,9 
46,1 17,0 15,5 8,9 
24,8** 18,7 11,8 

2,4 0,86 0,91 0,48 
1,3** 0,95 0,64 
0,46 0,26 0,19 0,13 
0,31 ** 0,28 0,18 



Gertrud Knutsson 

Carl Vikstens dagbok från Ljusdals station 

Carl stående längst till vänster, med kolleger och chef, den barske stinsen. Samtliga foton foifattarens 
samling. 

Med hjälp av några citat ur en dagbok ska jag för
söka ge en glimt av hur tillvaron kunde te sig för 
en ung volontär vid Statens järnvägar 1908-
1910. Dagboken är skriven av min far Carl Vik
sten. Han berättar om sin tid på en järnvägssta
tion i landsorten, i det här fallet Ljusdal. 

Carl Viksten, som vid denna tid hette Carlsson, 
växte upp i den lilla byn Kölsillre, Haverö socken, 
i Medelpad, endast några mil från jämtlands
gränsen. Hans mor var hemmansägaredotter från 
trakten. Fadern kom från Småland. Han hade på 
1870-talet "utvandrat" från Sävsjö för att finna 
arbete norröver. Han arbetade som snickare med 
att inreda järnvägsstationer utefter Norra stamba
nan och hamnade så småningom i Stavre. Genom 
en ödets nyck kom han att bli föreståndare för en 
handelsbod i Kölsillre by. 

Sonen Carl fick gå i läroverket i Östersund och 
tog där studenten våren 1908. Redan den 10 juli 

samma år blev han volontär vid SJ i Ljusdal. Med 
avbrott för värnplikt vid Kungl. Jämtlands Fält
jägareregemente i Östersund under 1911, 1912 
och 1913 (inalles åtta månader) tjänstgjorde han i 
Ljusdal till 1914. 

Carl är kluven beträffande val av levnadsbana. 
Egentligen vill han studera vidare men inte heller 
ligga sin far till last. Jag citerar: "Att fortsätta stu
dierna kostar mycket pängar. Jag har länge nog 
fatt af Pappa och borde vara gammal nog att tjäna 
en slant själf. Jag ville slippa ligga dyrt på Pappa 
och ville heller ej låna. Men hade jag med ens 10 
tusen kronor, visste jag nog hvad jag ville. Jag 
skulle studera historia, filosofi och konst samt 
engelska." 

Han pendlar mellan misströstan och hopp om 
framtiden. Till exempel efter Kungl. Järnvägs
styrelsens volontärkurs 1908-1909 skriver han i 
dagboken: "På grund af tillkännagifvande i tidn. 
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På baksidan av fotot har Carl skrivit: "Ljusdals station, sommaren 1912. Tåg 101 har just afgått och 
håller på att lämna stationsområdet, hvilket iakttages af tjänstgörande 'stinsen: stationsskrifvaren O.l 
Rogberg. A forsta spåret står Hudiksvallståget nr. 1621, som skall afgå 3 min efter tåg 101. A samma spår 
vid vattenkastaren står tåg 1641 :s lokomotiv, hvars eldare är sysselsatt med smörjning. " 

Järnvägen angående vår framtid känner jag mig 
idag sorgsen till mods. Besinna! Af årskursen näst 
före mig ha 30 nu blifvic ex. skrifbiträde och 36 
fortfarande volontär med endast samma dagspen
ning - 2.50!" Det är kanske inte så konstigt, att 
han i november 1909 skriver i dagboken: "Igår 
var jag ute och [skridsko]seglade på Kyrksjön där
vid den olyckan hände att jag körde omkull och 
ref sönder mina byxor med ena skridskon. För
argligt! Hur skall jag fa mig ett par andra byxor? 
Jag har nyss fatt en ny öfverrock af Pappa och vå
gar ej bedja om ett par byxor igen. Jag fick de där 
blott for en månad sedan när jag hade permission 
och var hemma." 

Men han fortsätter något ljusare: "Mina farbrö
der äro vid S.J. och jag har aldrig hört ett ord af 
knot öfver deras arbete, blott förnöjsamhet och 
arbetsglädje. Det måste vara ett trefligt knog! En 
gång, hoppas jag, blir jag ordinarie stations
skrifvare. Då far jag en månads semester. Den 
skall jag dela upp så här: en vecka i påsk hemma, 2 
veckor på sommaren hemma och slutligen en 
vecka i jul också hemma i Kölsillre. Eja vore vi 
d .. I" ar. 
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Att järnvägsmännens arbete kunde vara både 
hårt och spännande förstår man av dessa rader 
från den 26 november 1909: "Jag har några kväl
lar åkt i ilgodsvagnen i 102 för utsortering af 
Sundsvallslinjens gods. Igår kväll när jag nästan 
hade sorterat allt slocknade lyktan! För att slippa 
vara alldeles i mörkret sköt jag upp dörren på si
dan till hälften. Jag kunde dock ej läsa, fastän det 
var månljust, ty det yrade." 

Den 29 skriver han: "Det tycks bli en ovanligt 
kall vinter i år. Nu i tre dagar har kylan hållit sig på 
15-27 grader. Idag är det 26 på fm. Det är fasligt 
kallt att vara ute på magasinet, i synnerhet fryser 
man gärna om händer och fötter. Men värre dagar 
komma väl - växlingen! Kommer väl tid, kom
mer väl råd. Den som bara finge fara hem till jul!" 

Den 20 december: "Igår tjänstgjorde jag mellan 
tre och nio e.m. på telegrafen. Herrar Deurell och 
Rogberg [scacionsskrivare] och jag hade fulle ar
bete stundtals. Apparaterna knackade oafbrutet. 
Och 'visaren' var i ständig rörelse. Ljusdal skall ju 
transa alla tel. till och från lin. Ls-Hkl [Ljusdal
Hudiksvall]. Men jag redde mig. Allt gick bra. 
Alla tåg voro naturligtvis försenade 1,5-5 timmar. 



Det var nämligen kolossalt yrväder. 1642 inställ
des. På aftonen kom och gick 4 extratåg (gods
tåg). Idag på fm. hade jag växling igen, 27 grader 
idag, men ikväll är det 30 grader!" 

Den 23 januari 1910 skriver Carl: "På den lilla 
vackert belägna stationen Hennan, 2,8 banmil 
härifrån Ljusdal, har nyligen fullbordats en min
dre anläggning med ställverk och växelforregling, 
den enda i sitt slag i Norrland med några få un
dantag (norrut närmast i Luleå, söderut i Bollnäs i 
bangårdens södra ända). Jag anhöll hos Stins att få 
vara i Hennan en tid, ty i min plan ingår ju 
växlings- och ställverkstjänst. Måndagen den 
10.1 reste jag med 882 upp och idag kom jag till
baka med 101. Ställverket har jag grundligt stude
rat och gjort anteckningar om." 

Stämningen i Ljusdal verkar vara god: "[M]ina 
arbetskamrater äro alla mycket bra, friska i arbetet 
och skojfriska i umgänget." Man ställer upp for 
varandra. Det gäller ju att kunna samarbeta, när 
det trasslar till sig i trafiken. 

Man har tydligen respekt for högste chefen. I 
början av dagboken skriver Carl: "Efter en half 
timmes grufvande gick jag in till Inspektor Jo
hansson i lördagseftermiddag och bad att få resa 
hem följande dag. När hans svar 'jo det går an' 
nådde mina öron, blef jag jublande glad och 
skulle velat ta' Stinsen i famn och dansa lustigt 
med honom, om han hade varit min Farbror." 

"För någon tid sedan frågade jag Stins om jag 
kunde få resa hem några dagar i jul. 'Ja, nog skall 
herr Carlsson få fara hem till jul', svarade han som 
vid tillfället var vid gott lynne. Nu idag ser jag på 
tjänstgöringslistan att han gifvit mig permission 
på julafton, på juldagen är jag fri och på annanda
gen skall jag ha vakt 9 igen. Men jag har fem dagar 
kvar af mina i order 529 foreskrifna 10 fridagar, 
jag skall vackert begära af Stins att få ut dem. 
Måtte han vara god nog och låta mig få komma 
hem några dagar!" 

Tre dagar senare skriver Carl: "Igår tänkte jag gå 
in till Stins och bedja om permission i jul. Men då 
fick jag höra att han skulle vara rysligt arg. Då 
grydde jag mig ej om att gå och tala med honom. 
Jag grufvade mig en god stund igår kväll och så 
klef jag in på Stinsexpeditionen. Jo, jag kunde nog 
få permission om jag kunde få någon att tjänst
göra i stället for mig på annandagen. 'På f m. kan 
ju herr Laurell sälja biljetter, ty han har tåget. 

Fråga herr Lystedt om han vill gå ned på aftonen 
till tågen. ' Jag frågade genast Magnus Lystedt, 
som lofvade hjälpa mig, och så gick jag åter till 
Stins och talade om det." 

Trots kyla, skräckblandad respekt for chefen, 
orgelbundet arbete (nattvak på grund av tåg
förseningar) och hemlängtan kunde livet for den 
unge volontären te sig ganska ljust. Man roade sig 
med bjudningar, kafebesök, namnsdagsuppvakt
ningar, kälkåkning och slädfärder, utflykter till 
"landet" och sällskapsspektakel. I mars 1910 skri
ver Carl, att han "här trifts alldeles utmärkt - det 
är den bästa plats på jorden näst hemma''. 

Carl Carlsson, senare Viksten, blev efter sta
tionsskrivarexamen 1910 utnämnd till e. stations
skrivare 1911, till e.o. stationsskrivare 1912 och 
från 1914 till stationsskrivare i Kilafors. Där bör
jar "karriären" vid SJ: tågdirigent (1915), bokhål
lare vid Järnvägsstyrelsens trafikbyrå i Stockholm 
( 1917-1921), förste stationsskrivare, byrå
assistent, stationsinspektor och slutligen över
inspektor i Hallsberg, där han 1953 avgick med 
pension. 

Under en drygt fyrtioårig bana vid SJ kom han 
att tjänstgöra vid minst nio järnvägsstationer: 
Ljusdal, Kilafors, Stockholm, Helsingborg, Näs
sjö, Göteborg, Örebro, Mjölby och Hallsberg. 
Det innebar att den med åren allt större familjen 
kom att byta bostadsort sju gånger under fyrtio år. 
I genomsnitt bodde de fem år på varje plats. 

Efter pensioneringen flyttade Carl och hans 
hustru hem till Haverö, visserligen inte till 
fodelsebyn Kölsillre men till grannbyn. Han gick 
bort 1958. 

Carl har skrivit på baksidan av kortet: "1911. 
järnvägen söder om Ljusdal Taget från sista 
vagnen i tåg med hastighet av 6 mil i timmen. " 
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Erik Sundström 

Tidiga gruvbanor i Sverige 

Den tidigaste användningen av vagnar som följde 
något slags spår av trä var i gruvorna, där man 
behövde transportera tunga laster av malm, dels i 
horisontella orter där det var mörkt och trångt, 
dels i lutande schakt upp till markytan där vag
narna skulle dras med linor, kättingar eller 
stänger. Från kontinenten var detta känt från 
1500-talet. 

Det fanns flera sätt att fa vagnarna att följa spå
ret. Man kunde ha hjul med flänsar som följde 
skenorna i sidled eller hjul utan flänsar som rul
lade i rännformiga skenor. Man kunde ha släta 
hjul på släta skenor och särskilda pinnar eller våg
räta styrhjul som styrde mot skenornas insida. 

Christoffer Polhem hade studerat mekanik vid 
universitetet i Upsala och blivit så beundrad när 
han reparerade det gamla konsturet i domkyrkan, 
att Bergskollegiet kallade honom till Stockholm 
där han 1690 för Karl XI visade en modell av 
malmtransportsystem för Sala gruva, där malmen 
i behållare transporterades med horisontella 
stänger i orterna och ovanför gruvlaven till en av
lastningsplats där deras bottenluckor öppnades. 
Tyvärr finns modellen inte längre kvar. Kungen 
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G. Agricola beskrev 
1557 hur en malm
kärra med styrpinne 
var konstruerad 

gav honom 500 daler om året för att göra fler 
uppfinningar för bergsbruket, och han bjöds 
1691 på en studieresa i Bergslagen. I Falun 
byggde han 1693 ett spel där tunnorna drogs av 
hakar på lodrätt rörliga stänger drivna av vatten
hjul. I samband med det föreslog han att man 
med tanke på risken för vattenspill i gruvorna 
skulle bygga stånggångar från vattenhjul, som då 
kunde sättas direkt intill vattenfallen. Han fick 
därefter göra en studieresa 1694-1696 till gruvor, 
kanaler och kvarnar i Holland, England, Frank
rike och Tyskland. Vid hemkomsten blev han 
1698 utnämnd till "direktör över bergs
mekaniken" i Sverige, och konstruerade uppford
ringsverk för Bispbergs och Humbobergs gruvor, 
som finns avritade 1729 av C.G. Cronstedt åt
minstone som det såg ut efter ett gruvras 1717, 
och som visar !indragna vagnar med hjul i rännor. 
Han föreslog 1699 att gruvan i Falun skulle fa 
vagnar som i stället för häst drevs med vev av en 
arbetskarl, och även om det inte genomfördes ty
der det på att man hade vagnar i gruvan. Hans 
skiss visar en tvåhjulig vagn men utan någon utri
tad styranordning. Polhem blev 1700 dessutom 



C Polhem forbättrade i Falun styrpinnekärran 
genom att göra den .främsta axeln svängbar med ett 
styrhjul och senare med bägge axlarna svängbara. 

utsedd till konstmästare i Falun, och intresserade 
sig också för manufakturverket i Stjärnsund. Åren 
1701-1707 drev han i Falun ett "laboratorium 
mekanikum", alltså ett forskningsinstitut där han 
med elever skulle utveckla gruvmaskiner. Han 
blev därefter inbjuden till Clausthal i Harz för att 
beskriva sina stånggångar och uppfordringsverk. 

I Harz hade man sedan 1500-talet använt vag
nar med styrpinne mellan träskenorna, och från 
1711 nämns de i Falun som använda i Smårums
stollen. Linne nämner att han vid sin Dalaresa 
1734 sett "vagnar med fyra små hjul, under vars 
golv finns ett horisontellt roterande hjul. De går 
på två bjälkar på gruvans botten på vilka de fyra 
hjulen rullar, men det femte hjulet går mellan 
bjälkarna så att de fyra hjulen håller sig på den 
breda översidan''. Även den franske resenären 
Outhier nämner det från 1736, och i Swabs rela
tion om Falu gruva 1726 nämns en variant med 
två styrhjul, men inte om de styrde samma axel 
eller var sin. Ritningar från 1767 visar att lik-

nande fanns även i Salu gruva. Från 
1750-60-talet finns ritningar som visar 
hur styrpinnen förbättrats med styrhjul, 
och även att man satt två styrhjul på 
samma axel så att man kunde köra åt 
bägge håll. Det sägs då att detta skulle 
vara Polhems ide, men själv nämner han 
det inte bland sina uppfinningar, så man 
kan nog anta att han hämtat den första 
iden från Harz och kompletterat med 
styrhjulet. Pehr Hilleström gjorde vid 
ett kungligt besök i Falu gruva 1788 två 
oljemålningar där man ser hästar som 
drar två vagnar på skenor. 

Carl Leijell höll när han 1751 avgick 
som preses för Kungl. Vetenskaps
akademin en föreläsning "Om anlägg
ningen och nyttan av det slags bergs-ar
bete som Stollbyggnad kallas", alltså ho
risontella tunnlar in i gruvorna, där han 
beskriver hur "somligstädes varest malm 
eller gråberg på stollarne även utföres på 
sådana små kärror, som hundar kallas, 
där är ock utåt hela stollen en rännil lagd 
av bräder eller stockar, uti vilken den så 

kallade spurpinn av kärran löper, så att hon icke 
kan vika på någondera sidan, utan måste gå rätta 
vägen fram". Stollar fanns vid denna tid vid 
Nasa.fjälls då nedlagda silvergruva intill norska 
gränsen, och vid Hällefors silvergruva var en un
der byggnad. En av ledamöterna, Pehr Högström 
från Skellefteå, var sedan en av initiativtagarna till 
återöppnandet av Nasa.fjäll 1774. 

Sven Rinman beskriver i sitt Bergsverkslexikon 
från 1788 att "Hund kallas vid gruvor en kärra 
bestående uti en järnbeslagen bred kista ungefär 
två alnar lång, 14 tum bred och 16 tum djup, var
med malm och berg föres, antingen neder uti gru
van genom orter och sträckor, till bälgstaden, eller 
ifrån schaktet till varphopen. Göres på flera sätt, 
antingen med fyra små hjul då mitt under botten 
sitter en järndubb (Leitnageb med en horisontell 
trissa som går mellan två lister på hundbron eller 
uti ett spår, att hunden ej må löpa till sidorna; el
ler göras de med två rullar som en rullbjörn, eller 
allenast med tvenne hjul och en ledtrissa emel
lan". Järndubb med trissa var vad Polhem hade 
vid Linnes besök, tvenne hjul är vad Polhem före
.slog 1699. 
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I England körde man från början av 1600-talet 
kol från gruvor till hamnar på träskenor i 
hästdragna vagnar med flänsforsedda hjul, och 
1798-1802 införde John Stawford sådana vid 
Höganäs stenkolsgruvor. Falu gruva förstärkte 
träskenorna med bandjärn från 1809 for att 
minska nötningen, samma sak skedde också i 
Höganäs. Vid slutet av 1700-talet hade kanal
byggare och militära fästningsbyggare tagit över 
mycket av gruvornas teknik, och vid Göta kanals 
bygge 1810-1830 användes både !indragna 
uppfordringsbanor, hästdragna vagnar på trä
banor och färjor for vagnarna, efter rekommenda
tion av den engelske konsulten Thomas Telford. 
Redan i kanalbolagets årsrapport 1820 används 
ordet "järnväg". Vid samma tid började också 
gruvor i Värmland köra malm till sina hamnar 
med järnväg, Långban 1817 och Pers berg 1819. 

Vid kanalbyggets slut inrättade staten en 
"strömrensningskommission" som skulle se till 
att erfarenheterna av kanaler, färjor och järnvägar 
kunde utnyttjas av Bergslagens industrier, vars 
största problem var de dyra och tidsödande trans-
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På 1750-talet 
prövade man med 
styrhjul både ftamfor 
och bakom axlarna 
for att kärran skulle 
foija spåret i bägge 
riktningarna. 

porterna. Väg- och Vattenbyggnads-Kåren grun
dades 18 51, en organisation for reservofficerare 
vid ingenjörstrupperna som också skulle vara 
konsulter och arbetsledare for vägar och järnvä
gar. Under 1850-talet byggdes en mängd matar
banor från järnbruken till Strömsholms, Tabergs 
och Filipstads bergslags kanaler, och till Klarälven. 
Först var de hästbanor, senare fick de större ba
norna ånglok. 

Referenser 
M.J.T. Lewis, Early wooden railways (London 
1970). 
S. Lindroth, Polhem och Stora Kopparberget(Upp
sala 1951). 
S. Lindroth, Gruvbrytning och kopparhantering 
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S. Rönnow, Pehr Hilleström och hans Bruks- och 
Bergverksmålningar (Stockholm 1929). 

Vid ett kungligt 
besök i Falun 
1788 målade 
Pehr Hilleström 
en tavla där i 
forgrunden syns 
en häst med 
malmkärra på 
grov träräls. 



Erik Sundström 

Små ånglok med stående panna 

Con tractors' Locomoti ve 

Stationary Engine. Stea.m Cra.ne. Contra.ctor s' Locomotive Pumpine- & Windillg 
The ORIGI AL combined Vertical Engines and Boiler11, introduced by Mr. CilAPLJN in 1855. Engine. 

Annons från 1875 for Chaplins Contractors' Locomotive. 

I ånglokstävlingen vid Rainhill 1829 hade John 
Ericssons lok Novelty varit det minsta loket och 
det enda med stående panna, alltså en vertikal cy
lindrisk panna med skorstenen överst, och med 
en ångmaskin ovanpå ramverket och kedje
överföring till drivaxeln. Det var egentligen en 
konstruktion för brandsprutor som Ericsson gjort 
tillsammans med John Braithwaite. De lok som 
byggdes därefter hade Stephensons pannkon
struktion, alltså en liggande cylinder med eldstad 
under ena änden, vågräta tuber och skorsten 
ovanpå andra änden, en panntyp som gick att 
bygga mycket stor även inom en begränsad last
profil. Lok med stående panna kom ändå att byg
gas i små antal för särskilda ändamål där man be
hövde särskilt små och korta lok, liksom några lok 
med kort, liggande panna på tvären. 

Ett sådant exempel var i Stockholm där man 
1870 byggde hamnspår vid Stadsgården och 
Södermälarstrand, med ett spår till Skeppsbron. 
Utrymmet vid Slussen var så begränsat, att spåret 

till Skeppsbron började med en vändskiva och in
till den en öppningsbar bro. De första åren använ
des hästar för att dra vagnar ut till Skeppsbron, 
men 187 4 köptes två små lok, nr 173 och 17 4, 
littera N, från Cockerill i Belgien, tillverknings
nummer 906 och 919. Loken var så korta och 
lätta att de fick plats på vagnvändskivan utan att 
störa vagnarna på spåret intill. Längden över buf
fertarna var bara 4,0 meter. De användes där till 
1911 då man hade byggt om slussarna, lagt in en 
ny bro och ersatt vändskivan med en skarp kurva, 
varefter man kunde sätta in normala ånglok med 
6,885 m längd. 

Loktypen med stående panna utvecklades från 
1855 framför allt av Alex Chaplin i Glasgow, sär
skilt en typ som på 1870-talet kallades 
Contractors' Locomotive med 9 hkr effekt. De ex
porterades genom Cowans i Sheffield. Två sådana 
lok såldes 1873-7 4 till hyvleriet och brädgården i 
Sandarne vid banan Marma-Sandarne, och ett 
sådant 1876 till Korsnäsbolaget utanför Falun, 
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Ett Chaplinlok levererades till Helsingborgs hamn och finns 
bevarat på museum. 

Loket SJ N 173 Stadsgården kunde foija med på de små vänd
skivorna i hamnen. 

Loket som växlar vid bygget av sockerbruket i Lyckåker är SHJ 9, 
senare SJ 503, och sålt till sockerbruket. 
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som 1898 flyttade det till sitt ny
byggda sågverk i Bomhus utanför 
Gävle. Alla tre skrotades i början av 
1930-talet. Ytterligare ett sådant 
lok gick till Helsingborgs hamn, 
och finns idag bevarat där på ett 
museum. 

Adas byggde tre lok med stående 
panna, det första 1880 för Udde
valla-Vänersborg-Herrljunga 
järnväg som då var smalspårig med 
1217 mm spårvidd, det andra 
1895 för Bläse kalkbrott på norra 
Gotland, tillverkningsnummer 30, 
och det tredje 1913 för Storugns 
kalkbrott, tillverkningsnummer 
146. 

Karpalunds sockerbruk köpte 
1893 från Gärds härads järnväg 
drivboggin från en 1881 av Nohab 
byggd ångvagn med en liten panna 
på tvären, tillverkningsnummer 
153, och lät bygga om den till lok. 
Boggin hade varit avställd som re
serv sedan 1884 då vagnen bygg
des om till vanlig person
boggivagn. 

Samma sak skedde 1895 när 
Skåne-Hallands järnväg av driv
boggin till en av Borsig 1886 till
verkad ångvagn med tillverknings
nummer 4201 byggde ett litet väx
ellok som först tillhörde banan och 
vid förstatligandet 1896 blev SJ 
VKBk 503, men kort därefter sål
des till sockerbruket i Lyckåker, se
dermera Hasslarp. 

Delary massafabrik i Småland 
byggde 1880 ett litet lok med stå
ende panna och 643 mm spårvidd 
för torvtransport. Så sent som 
1926 köpte Delary ännu ett sådant 
lok från Sentinel men då med 
överhettare och högt ångtryck, och 
det fanns kvar till nedläggningen 
omkring 1960. 

Värmbols massafabrik nära 
Katrineholm byggde också på egen 
verkstad 1889 ett litet lok med stå-



ende panna för banan till Stettin 
med 730 mm spårvidd. Banan 
elektrifierades kort därefter, och 
loket skrotades troligen 1912. 

Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg hade 1898 på egen verk
stad byggt en ångdressin med stå
ende panna och kugghjul från ma
skinen till drivaxeln, men den var 
för liten för att kunna användas 
ens för växling, så att trafikchefen 
] .A. Westerlund 1899 föreslog att 
man själv också skulle bygga ett 
lok för växling i Jädraås, med 
kedjeöverföring från ångmaskinen 
till en drivaxel som fanns på lok 
erbjudna från Sentinel. Det nya 
loket Björn blev färdigt 1902 men 
hade normal liggande panna och 
förstördes vid en brand i Lingheds 
lokstall 1915. 

Det kan vara svårt att avgöra vad 
som är växellok och vad som är 
ångvagn, särskilt när fordonet har 
normala buffertar och koppel. 
Östra Värm-lands järnväg, senare 
Mora-Vänern, hade ett lok byggt 
1882 i Kristinehamn, tillverk
ningsnummer nr 28, med res
godsavdelning, där man 1886-
1889 också hade en soffa för pas
sagerare på sidobanorna till Filip
stad och Malung. Från 1910 räk
nades det som tjänstefordon och 
användes inte i allmän trafik 

Angvagn,en .från Östra Värmlands järnväg. 

Behovet av extra korta lok i Gö- Atlas byggde 1880 for Uddevallabanan växelloket Svalan. 
teborgs hamn löstes 1875 av SJ 
med lok nr 225-226, littera Q, 
från Krauss av normal typ men 
5,88 m längd, och liknande lok 
blev sedan vanliga i hamnar och 
industrier. 

Delary massafabrik köpte så sent 
som 1926 ett lok .från Sentinel 
Skorstenen sitter på hyttens tak, och 
den stora burken i .framänden 
innehåller säkerhetsventiler och 
annat. 
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Kenneth Landgren 

Wiktor Mattsson och Saltsjöbanan 

Wiktor Mattsson var verksam vid en järnväg som 
var speciell genom att den i många fall och på 
många områden var en föregångare. 

Den 1 maj 1898 grundades vid Saltsjöbanan en 
facklig organisation: Stockholm Saltsjöns Järn
vägs Personalförening. Den blev Svenska Järn
vägsmannaforbundets avdelning nr 1 den 1 au
gusti 1899. Första året hade man 47 medlemmar. 

Förhållandena vid Saltsjöbanan var vid den här 
tiden mycket hårda. Trafikchefen Carl Larsson 
var känd for att vara en hårdför man. Bland annat 
fanns en § 3 i de allmänna bestämmelserna for 
personalen som var alldeles for hård. Efter fram
ställan till K-A Wallenberg lyckades man fa till 
stånd en del överläggningar. Trots detta fanns § 3 
kvar till 1913 då Otto Walden blev trafikchef 

År 1905 fick man till en liten löneforbättring 
och kortare arbetstid. Tidigare hade den varierat 
mellan 12 och 18 timmar. År 1906 uppfördes 
Neglinge Samlingslokaler, NSL, där arbetarorga
nisationerna kunde samlas. En insamling gjordes 
inom avdelningen och man kunde lämna ett bi
drag på 700 kronor. Järnvägsbolaget hjälpte till 
att möjliggöra egnahemsbyggen for personalen 
1909, ett initiativ som togs av avdelningen. 

Wiktor Mattsson började den 7 juni 1909, och 
den 1 november kom han med i avdelning nr 1 
som medlem nr 50. Samma år blev Saltsjöbaden 
egen kommun. 

Ett stort beslut i Saltsjöbanans historia blev ta
get den 24 oktober 1911 . Då beslöt styrelsen for 
Järnvägsbolaget att banan skulle elektrifieras, 
samt att en grenbana skulle byggas mellan Igel
boda och Vårgärdet (Solsidan) och dubbelspår 
Duvnäs-Storängen. Invigningen av eldriften 
skedde den 18 maj 1913 av konung Gustav V, 
samtidigt invigdes Saltsjöbadens kyrka som var en 
donation från K-A Wallenberg i samband med 
hans 60-årsdag. 

År 1919 fick man for första gången ett avtal for 
ångfärjepersonalen och de kvinnliga platsvakt
erna. De fick då avsevärda löneforbättringar och 
tjänstgöringstider lika den extra linjepersonalen. 

74 

Ett stort steg mot bättre arbetsförhållanden togs 
1920 då åtta timmars arbetsdag i stort sett för
verkligades, men det var först 1923 som hela lin
jen kom i samma dyrortsklass som Stockholm. 

Personalstyrkan var 1926 totalt sett 141 perso
ner från stins till polettpojke. 

År 1927 höjdes hastigheten på banan till 60 
och 1932 till 70 km/h. Tågen kunde nu köra Salt
sjöbaden-Stockholm och vice versa på 30 och 
snabbtågen awerkade sträckan på 20 minuter. 

Wiktor Mattsson fick vara med om flera stora 
förändringar på Saltsjöbanan. En ny station i 
Stockholm som togs i bruk 1936, samt utbygg
naden med dubbelspår Nacka-Järla. Central tåg
ledning, CTL, infördes 1938 vilket underlättade 
trafiken avsevärt. Tågledningen placerades i 
Neglinge. 

Under andra världskriget ökade trafiken på 
järnvägen. Man diskuterade olika snabbtågs
projekt på 1940-talet och dubbelspår Storängen
Järla. Tyvärr blev det inte så mycket av dessa dis
kussioner. Inga snabbtåg kom längre än till rit
bordet, och av dubbelspåret blev bara banvallen 
lagd och stolparna resta. 

Saltsjöbaden fick en ny station 1947. Svenska 
Järnvägsmannaförbundets avdelning 1 firade sitt 
50-årsjubileum 1948. Jubileet inleddes i Neglinge 
med faninvigning och några av veteranerna från 
1898 var med. Marcus Wallenberg deltog och 
överlämnade från järnvägsbolagets styrelse 
15 000 kronor till avdelningens hjälpfond. 

Jubileet avslutades med en bankett på Grand 
Hotel som järnvägsbolaget till största delen be
kostade. År 1952 fyllde Marcus Wallenberg 50 år 
och bjöd personalen till Vidbynäs. 

Wiktor kom till Saltsjöbanan 1909 utan tanke 
på att bli kvar där. Men ödet ville annorlunda. 
Han var med och kämpade for bättre villkor for 
personalen. Många uppdrag hann det bli även i 
förbundet centralt. Dessutom hade han den stora 
förmågan att vara diplomatisk och saklig, detta 
gjorde att han åtnjöt stort förtroende bland annat 
från järnvägsbolagets ledning. 



Wiktor Mattsson 

Minnen 

Wiktor Mattsson avled den 1 november 1961. 
Han efterlämnade makan Maria och barnen 
Fritjof och Ingeborg. Till glädje för barn, barn
barn, övrig släkt och vänner samt oss andra som 
är intresserade av järnvägshistoria skrev Wiktor 
Mattsson ner sina minnen. Memoarerna, som 
omspänner 70 år, från 1886 till 1956, publicera
des ursprungligen under andra halvan av 1960-
talet i Valö hembygdsförenings tidskrift Bygden. 
Genom dottern, Ingeborg Persson, har Olle An
dersson fatt tillåtelse att överföra texten till data
media samtidigt som den varsamt redigerats. 
Överföringen till data genomfördes 1999-2000, 
och med de efterlevandes tillstånd överlämna den 
fullständiga texten med kompletterande fakta till 
Sveriges Järnvägsmuseum i mars 2000. Den i 
Spår publicerade texten är en förkortad version 
som är koncentrerad till Wiktor Mattssons tid vid 
Saltsjöbanan. Sammanfattad text och tillägg är 
skriven med avvikande teckensnitt. 

För att sätta in Wiktor Mattssons gärning i ett 
större perspektiv har hans egen berättelse kom
pletterats med uppgifter från Kenneth Landgren. 

Den levnadsbild som Wiktor Mattsson tecknar 
är en god illustration till vart kunskapstörst, en
vishet och framåtanda kan föra en människa. Den 
ger också en bra bild av de levnadsförhållanden 
som fostrat många framåtsträvande och duktiga 
människor. Memoarerna förmedlar dessutom en 
insiktsfull bild av Svenska Järnvägsmannaför
bundets verksamhet och de fackliga förhållan
dena under mellankrigstiden. 

Barndom och uppväxt i norra Uppland 
Min far, som hette Mattias Mattsson, var född 
1849 i Risinge by i Hökhuvud, Uppland. Han 
var son till bonden Mats Andersson vilken för
olyckades under arbete i skogen då far var 13 år. 

Då inget av syskonen var tillräckligt gammal för 
att kunna fortsätta med att bruka gården drog de 
var och en ut ur hemmet för att skaffa sig försörj
ning på egen hand. Efter att far haft drängtjänst 
några år vandrade fadern ut för att skaffa sig för
sörjning på egen hand. Han arbetade därvid som 

rallare vid järnvägsbyggen i Gästrikland och Häl
singland, som stuveriarbetare i Söderhamn och 
som skogsarbetare i Härjedalen. 

De järnvägsbyggen som pågick i Gästrikland och 
Hälsingland under den period som Wiktor 
Mattsons far arbetade som rallare, det vill säga 
någon gång mellan 1865 och 1872, kan ha varit 
bygget av Hudiksvalls järnväg eller av stambanan 
från Krylbo via Storvik till Ockelbo. 

Efter några år drog han sig åter ner till hem
trakten för att deltaga i byggandet av Danne
mora-Hargs järnväg och uppförandet av mas
ugnen vid Österby bruk. Härunder träffade han 
den kvinna, Margareta Karolina, som blev Wik
tor Mattssons mor. 
Min mor var född 1853 och dotter till 

lägenhetsägaren Erik Persson från Finnskogen 
Valö i Uppland och hans hustru Maria, född 
Boström. Min mor hade vid tiden för när de träf
fades tjänst hos en bonde i Skefthammar invid 
Gimo bruk. De ingingo äktenskap och slog sig 
ner i Ramhälls gruvsamhälle i Alunda, där far blev 
gruvarbetare. Denna plats blev alltså min födelse
ort. 

Det första minnet jag har av min barndom är 
att jag tillsammans med andra barn lekte i en 
sandgrop. Denna tecknar sig i minnet som ett jät
telikt sandtag. Jag var då cirka tre år gammal. Jag 
har en gång på äldre dagar besökt platsen och där
vid konstaterat att markens beskaffenhet där är 
sådan att det sandtag, som i mina tidigare år före
föll mig så jättelikt, icke har funnits där. Det torde 
alltså endast ha varit en mindre sandgrop som vi 
lekte i. Ett bevis för att vad som för barnögat är 
stort och mäktigt är för den vuxne en bagatell. 
Det andra minnet från mina tidigaste år är då 
mina föräldrar år 1889 flyttade från Ramhäll till 
Finnskogen, en färd på cirka fyra mil. Flyttningen 
skedde under vårvintern. Jag kan så väl erinra mig 
att jag och min två och ett halvt år yngre bror 
Axel, som då var knappt ett år gammal, lågo ner
bäddade i en släde och gnagde på skorpor. Jag har 
också ett minne av att invid stugan dit vi flyttade 
fanns en stor grop som under försommaren var 
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vattenfylld. En gång då vi lekte intill gropen föll 
jag ner i den men blev räddad av min äldre bror 
August, som fattade tag i mitt hår och drog mig i 
land. 

Det var på den tiden helt naturligt och ansågs 
nyttigt och framförallt nödvändigt att barnen sat
tes till arbete så tidigt som möjligt för att de efter 
förmåga skulle bidraga till sitt uppehälle. Jag hade 
inte börjat skolan då jag fick följa med min tre år 
äldre bror till Rörbergsgruvan där han, jämte an
dra barn, fick "gå i sylthögen", dvs. vaska och 
skräda malm. 

Malmskrädningen gick till så att manliga skrä
dare på skrädbacken, dit det brutna berget upp
fordrats, frånskiljer den större stenen och trans
porterar det mindre avfallet, "syltan" som liknade 
makadam, till en särskild tipp benämnd "sylt
högen" eller skrädhögen. Där vaskades och urskil
des materialet för hand varefter avfallet, gråberget, 
användes till att avplanera den intilliggande ter
rängen. Den skrädda malmen uppmättes i kärror, 
rymmande cirka 100 kilo och bokfördes av till
syningsmannen. Jag vill minnas att lönen ut
gjorde 15 öre per kärra. 

Malmvaskningen försiggick endast under 
sommartiden. Den andra delen av året fick jag 
följa far i skogen tillsammans med bror August. 
Jag var då nio år. Någon större nytta gjorde man 
väl ej till en början. Vi fick dock snart en viss rutin 
att hantera yxa och såg och då bror och jag höll i 
var sin ända av sågen så kunde vi, trots våra svaga 
krafter, prestera så pass mycket arbete att vi i nå
gon mån bidrogo till att bättra på inkomsten. Då 
hushållet bestod av nio personer som skulle för
sörjas på den inkomst far eljest ensam kunde 
åstadkomma var detta i hög grad välbehövligt. 
Inkomsten blev ändå knapp, huggning av en ku
bikmeter famnved betalades med ungefär 50 öre. 

Mitt arbete i skogen gjordes i regel varannan 
dag enär skolan tog de övriga dagarna i anspråk. 
Genom olyckshändelser i skogen tvenne gånger, 
den ena gången högg jag mig i ett knä och den 
andra gången i foten, måste jag vara borta från 
skolan ganska långa tider då såren var svårläkta på 
grund av vanvård. Detta medförde en viss efter
släpning i skolarbetet. Trots detta lyckades jag 
klara skolgången i vanlig ordning. 

De största glädjestunderna var då vi, ett par sys
kon och jag, fick följa med mormor till moster 
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och morbror samt faster och farbror i Risinge där 
det fanns kusiner som var jämngamla med oss. Vi 
fick även följa med till Gimo bruk som låg några 
kilometer från Risinge. Där var det mycket att se 
för nyfikna barnaögon. Bruket var då i sin 
blomstringstid med masugnar, smedjor, kvarnar 
och sågverk samt den förnäma slottsbyggnaden 
med den vackra parkanläggningen med förnäma 
skulpturer utplacerade här och där. Inte minst in
tressant var stallet med en mängd vackra hästar 
samt vagnshuset med dess olika fina åkdon. Det 
fanns inga bilar då och inga andra motorfordon 
heller. Det var också mycket sparsamt med tågtra
fik. Under midsommarhelgen var det stor fest. Då 
var vagnshuset förvandlat till danssalong och 
majstången var rest på planen utanför. Gamla och 
unga vid bruket och trakterna runt däromkring 
samlades och roade sig av hjärtans lust. Vi barn 
njöto också i fulla drag av feststämningen, i syn
nerhet som vi för våra små besparingar fick till
stånd att köpa snask och lemonad. 

Far arbetade hårt i skogen under dagarna, och 
om sommarkvällarna odlade han upp ny mark så 
att vi kunde hålla två kor, gris och höns vilket gav 
ett gott tillskott till försörjningen. Mor skötte 
hemmet och ladugården. Då jag var liten kan jag 
inte minnas att jag såg henne vila någon gång. 
Hon var alltid i verksamhet då vi stego upp eller 
gingo till sängs. Hon hade tusen och en sak att 
sköta. Hon vävde allt tyg som familjen behövde, 
såväl till gångkläder som för andra behov. Hon 
stickade alla strumpor och lagade våra lumpor. 
Hon bakade allt bröd, bryggde och beredde malt 
och lin. Det var mycket sällan platsen där väv
stolen stod var tom. Hon försakade allt och satte 
in all sin kraft på omvårdnaden av den stora fa
miljen. Så småningom växte vi upp och därmed 
minskade också de ekonomiska bekymren men 
hon var då kroppsligt utsliten och drabbades slut
ligen av en varbildning i huvudet som, trots en 
operation på Serafimerlasarettet i Stockholm. 
ändade hennes liv. Hon var då 57 år gammal. 

Borarbo folkskola, där jag åtnjöt skolundervis
ning, bestod av endast ett klassrum varför de fyra 
klasserna fick läsa två åt gången varannan dag. 
Det var en ung lärarinna, nyss utexaminerad från 
seminariet, som var ensam att meddela undervis
ningen till alla fyra klasserna. Jag vill minnas att 
det var 64 barn. Trots sin ungdom hade hon en 



utomordentlig förmåga att hålla disciplin bland 
eleverna och undervisa på ett stimulerande sätt. 

Skolvaktmästare och skolstäderska var då 
okända begrepp. Städningen fick därför utföras 
av de äldre eleverna själva. Likaså fick de hugga 
och bära in veden till lärarinnans bostad. Sist
nämnda uppdrag var mycket uppskattat av poj
karna enär det fick utföras under lektionstid och 
en och annan gång innebar någon extra förpläg
nad av lärarinnan. 

Någon tillgång till förströelseläsning fanns ej i 
hemmet. De enda böcker som fanns där var bibel 
och psalmbok samt Luthers postilla. I bibeln fick 
vi läsa varje söndagsförmiddag under fars uppsikt. 
Men jag läste i den oftast självmant då jag var in
tresserad av att läsa. Det var därvid Gamla testa
mentet, Uppenbarelseboken och de apokryfiska 
böckerna som stimulerade och satte fantasin i rö
relse. 

Till jul fick vi köpa två jultidningar, Julbocken 
och Julkärven. De voro de billigaste som fanns 
och kostade 25 respektive 15 öre. När julen var 
över hade man läst dessa jultidningar så många 
gånger att man kunde dem helt utantill. Vi fick 
även ibland låna hem folkskolans läsebok. Denna 
var en verklig skattkammare för en vetgirig pojke. 
Den lästes också flitigt och mycket av dess inne
håll fastnade i minnet för livet. 

Ut i världen på egen hand 
Vår stuga i Finnskogen var självklart trång med 
tanke på den stora familjen. Den bestod av ett 
stort kök och en liten kammare samt en ännu 
mindre förstugukammare. Kammaren användes 
som gästrum och förstugan utgjorde förvarings
rum. Hela familjen, bestående av föräldrarna, 
morföräldrarna och vi fem syskon, bodde i köket. 
Det var därför fortfarande angeläget att göra" eva
kueringar". 

På hösten år 1900, samma år som jag konfir
merades, fick jag därför anställning hos en bonde 
A.P. Andersson i Pålsmora. Han var en arbetsam 
och driftig bonde, men hård och hänsynslös och 
tog ut vad som var möjligt av såväl husdjur som 
tjänare. Han var ändå rättvis och besatt vissa le
daregenskaper som gjorde att hade förmåga att 
stimulera till arbete intill högsta gränsen av ar
betsförmågan utan att ändå verka pådrivare. Hans 
hustru, som led av ledgångsreumatism, var säng-

liggande långa tider och därunder oförmögen till 
kroppsligt arbete. Tack vare sin viljestyrka, intelli
gens och goda omdöme var det ändock, trots allt, 
hon som regerade på gården. 

Jag stannade i Pålsmora i tre år. Lönen det för
sta året var 70 kronor samt vissa klädesplagg och 
ökade därefter med 10 kronor for varje år. Fastän 
arbetet många gånger var tungt och översteg mina 
svaga kroppskrafter var det ändå stimulerande, lä
rorikt och allsidigt. 

Under sin tid hos bonden Andersson i Pålsmora 
såg Wiktor Mattsson hur missbruket av alkohol 
påverkade människor negativt och vilka risker 
spritmissbruket innebar för människor såväl som 
för djuren. I sina memoarer berättar han om två 
episoder då han som tonåring genom rådigt ingri
pande dels tog hand om djuren, dels såg till att 
bonden Anderssons åtaganden blev utförda när 
denna var oförmögen på grund av festande med 
likasinnade. Erfarenheterna från tiden hos A.P. 
Andersson och senare kontakter med IOGT 
gjorde att Wiktor förblev nykterist hela sitt liv. 

Åter hem 
På hösten 1903 slutade jag anställningen i 
Pålsmora och flyttade hem. Mina båda morför
äldrar hade då gått ur tiden och stugan hade den 
sommaren ombyggts. Bl.a. hade det inrättats en 
kammare på vinden i vilken August och jag 
bodde så länge jag var hemma. 

Den första vintern arbetade jag i skogen till
sammans med far. På våren 1904 började jag vid 
Rörbergsgruvan som skrädare. Jag blev därefter 
eldare, spelstyrare och maskinskötare. August var 
då sedan ett par år maskinist vid gruvan. Maski
neriet bestod av en större ånglokomobil som 
dragkraft for pumpverk, gruvspel och andra er
forderliga transmissionsanordningar. Ångpannan 
eldades med bränmorv från en intilliggande 
mosse och med ved, vilken till huvudsaklig del 
höggs av min far. 

Jag fick även under ett par månader pröva på 
gruvarbete under jord vilket jag dock inte var sär
skilt intresserad av. Gruvan hade då ett största 
djup av cirka 250 meter. Malmbrytning försig
gick dock på olika nivåer, huvudsakligen genom 
så kallad takbrytning. Detta arbete, som utfördes 
på ackord, var synnerligen tungt och det mest ar
betskrävande arbete som förekom i gruvan efter-

77 



som det inte fanns några tekniska hjälpmedel. 
Det oaktat var det ändå begärligt för de yngre och 
kraftigare arbetarna emedan det var bra betalt och 
arbetstiden under jord var endast 6-7 timmar per 
dag, mot 12 timmar ovan jord. Som regel orkade 
de flesta underjordsarbetarna inte med detta 
tunga och ohälsosamma arbete längre än till 40-
årsåldern då de nödgades söka arbete ovan jord. 

Wiktor Mattsson och hans bror August delade på 
jobbet att som maskinist/maskinskötare. De de
lade upp arbetet på så sätt att August jobbade 12 
timmar dagtid och Wiktor 12 natt. 
Nattjänstgöringen vid Rörberget blev aldrig 

lång för mig och inte heller hade jag svårt att hålla 
mig vaken trots maskinens monotona gång. Jag 
hade nämligen en brinnande läslust och läste allt 
jag kom över. Det mest läsvärda fick jag låna av 
ortens skräddarmästare vilken hade en hel del 
böcker av olika slag. Genom att studera en hand
bok, som medföljde Aftonbladets halvveckoupp
laga, lärde jag mig att simma! Det var inte så van
ligt att folk kallbadade vilket kanske delvis har sin 
förklaring i att det var ganska långt till sjön. 

Vigelsbo gruvor ägdes av Iggesunds bruk. När 
gruvdriften först tog sin början har jag mig ej be
kant men av gamla gruvöppningar kan man dra
ga den slutsatsen att den pågått före dynamiten 
blev känd och då mera primitiva brytningsmeto
der använts, således före 1800-talets mitt. Att 
gruvbrytningen pågått före denna tid enligt dåva
rande primitiva metoder omvittna den mängd av 
övergivna gruvhål som förekommer överallt i 
dessa trakter. I min tidigaste barndom pågick än
nu brytning i många av dem med gamla och pri
mitiva metoder. Uppfordring av det lossprängda 
berget försiggick med hästar som drog vinscharna. 
Vattenuppfordringen skedde medelst sugpumpar 
bestående av borrade trästockar. Drivkraften till 
dessa pumpar förmedlades med så kallade stång
gångar som drogos av vattenhjul sedermera er
satta av ångmaskiner. Dessa stånggångar kunde 
ha en ganska ansenlig längd beroende på kraft
källans läge i förhållande till brytningsplatsen, ett 
par kilometer var inte ovanligt. Det var något 
trolskt och mystiskt över bygden där dessa stång
gångar under ständigt gnissel rörde sig fram och 
åter i samma rytm dag och natt. 

Vid tiden för första världskriget åren 1914 till 
1918 hade gruvdriften sin blomstringstid. Det 
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gällde då att producera så mycket järnmalm som 
möjligt. Priserna voro goda likaså avsättnings
möjligheterna. Under denna tid fick samhället 
järnvägsförbindelse genom att ett spår från Dan
nemora-Hargs järnväg drogs från en plats mellan 
Österbybruk och Gimo till Löfsta bruk. Då järn
vägen, som emellertid ej öppnades för allmän tra
fik, blev färdig var kriget slut samtidigt som 
malmfyndigheten var starkt reducerad. Samtidigt 
minskade efterfrågan på malm och priserna 
sjönk. Det blev därför inte längre lönande att 
hålla gruvdriften i gång varför den successivt av
vecklades och nedlades helt i början av 1920-ta
let. 

Den i övrigt karga bygden, som under 
gruvdriftens glansdagar blomstrade och växte i 
välmåga, har därefter så småningom återgått till 
sitt gamla naturtillstånd. De gamla förfallna bo
stadshusen vari en och annan folkpensionär ännu 
bor kvar och de gapande gruvhålen, som i de 
flesta fall nu äro vattenfyllda, vittna om en svun
nen storhetstid då berget gav bröd och försörjning 
åt många familjer. 

De flesta har nu gömts i mullen, 
av min barndoms bergsmansätt. 
År har spirat gräs på kullen. 
Glömskan ut sin slöja brett. 
Och så ödsligt är det ställe, 
där det fanns, mitt gruvsamhälle. 

Kunskapstörst 
Jag kände ständigt behov att skaffa mig mer ve
tande än det som inhämtats i folkskolan. Jag 
kände även längtan att få komma ut och se om
världen och vad denna kunde ge. Sjömanslivet 
och Amerika lekte mig i hågen. I början av seklet 
reste också en del unga män till Amerika från Vi
gelsbo med omnejd. Detta bidrog även till min 
längtan ut. Jag ville dock först, som jag sagt ovan, 
skaffa mig litet mera kunskaper än vad folkskolan 
kunnat ge. För den skull satte jag igång så långt 
jag förmådde att på egen hand gå igenom en gan
ska tjock räknebok som far hade köpt under tiden 
han arbetade i Söderhamn. Den omfattade de 
fyra räknesätten samt reguladetri, kedjeräkning 
mm. Vidare skaffade jag mig föreskrifter i väl
skrivning och rundskrift samt år 1906, en Her
modskurs i rättskrivning. Hermods korrespon-



Katrineholms station några år innan Wiktor Mattsson kom till det framåtsträvande municipalsamhället 

for att studera. 

densinstitut hade börjat sin verksamhet något år 
innan varför jag kunde räkna mig till en av de för
sta eleverna på denna plats. 

Då studieresultatet enligt erhållna betyg var till
fredställande sporrade detta till fortsättning. 

Så en dag fick jag se en tidningsannons om 
Katrineholms Praktiska Skola varefter jag rekvire
rade prospekt angående skolans kurser. Dessa 
kom omgående och innehöll en hel del reklam till 
skolans fördel, bl.a. att den var den bästa och billi
gaste av liknande skolor i landet och att det där 
undervisades efter alla moderna metoder vilket 
medförde väsentlig tidsvinst för eleverna. 

Jag beslöt mig för att försöka på den tekniska 
avdelningen ty jag hade ett visst intresse för meka
nik och maskiner. Det var heller inte någon svå
righet att vinna inträde vid skolan. Jag hade varit 
sparsam under de år jag tjänat i Pålsmora och haft 
ganska goda inkomster under de år jag arbetade 
vid Rörbergsgruvan vadan jag hade ett sparkapital 
på cirka 600 kronor. Det var mycket pengar år 
1907 och räckte ungefär till kostnaden för en års
kurs i skolan inklusive inackordering. 

Skolan började den 1 november 1907, och tack 
vare den förkunskap som jag förvärvat genom 
självstudier fick jag omedelbart inträde i högre 
maskinyrkesskolans kurs. Kursen skulle pågå, 
med uppehåll för jullov, till den 30 april 1908. På 
grund av inkallelse till första årets värnplikt måste 

jag emellertid sluta skolan redan den 2 april för att 
kunna inställa mig till militärtjänst. 

Skolan var belägen i Katrineholms dåvarande 
stationssamhälle och drevs som privatskola, utan 
vare sig statligt eller kommunalt stöd. Den hade 
då varit i verksamhet endast ett par år varför såväl 
organisation som lokaliteter voro ganska primi
tiva. Skolan hade dock, vad jag kan förstå, ändå 
lyckats erhålla kunniga lärare. 

Skolan meddelade undervisning efter två 
huvudlinjer. Den ena med sikte på teknisk och 
den andra på merkantil utbildning. Båda linjerna 
avsåg att bibringa eleverna grundläggande ele
mentära kunskaper före inträde i högre läroan
stalter inom respektive område. I anslutning till 
skolans övriga verksamhet bedrevs teoretisk och 
praktisk undervisning i hushållskunskaper för 
kvinnliga elever. Avdelningen kallades Hushålls
skolan och verksamheten var förlagd till en sär
skild byggnad inne i samhället. 

På grund av att eleverna inte hade sina hem i 
den kringliggande trakten utan kommo från näs
tan alla delar av landet var skolan organiserad som 
internatskola ehuru eleverna inkvarterades i pri
vata hem i samhället. Skolan hade inget eget elev
hem. Utspisning skedde i hushållsskolans lokaler. 

För mig betydde inträdet i skolan ett steg ut i 
det ovissa och okända. Ty, jämfört med den 
avsidesliggande, efterblivna bygd som jag kom 
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från, tedde sig Katrineholms dåvarande stations
samhälle som en metropol där man kom i direkt 
kontakt med det pulserande livet och omvärlden. 

Katrineholm var vid denna tid en av landets 
förnämsta järnvägsknutpunkter för den interna
tionella tågtrafiken genom landet. Detta gällde 
såväl söder- som västeröver enär järnvägen Järna
Nyköping- Norrköping då ännu ej var anlagd. På 
grund härav bestod den bofasta befolkningen till 
huvudsaklig del av järnvägstjänstemän. I staden 
fanns jämväl en del industrier och ett sjukhus. 

Jag blev vid ankomsten anvisad bostad hos en 
järnvägsmannafamilj där jag fick två rums
kamrater. Den ene var från Eslöv och hette Borgh 
och den andre var från Söderhamn och hette 
Sundberg. Båda skulle gå i den tekniska avdel
ningen varigenom vi blevo både rums- och skol
kamrater under hela den tid jag gick i skolan. 

Själva skolan var inrymd i ett ganska nytt hus i 
utkanten av samhället. Belysningen i skolsalarna 
utgjordes av fotogenlampor. Ventilationen var 
dock inte den bästa. Jag minns en kväll, då klassen 
hade preparandövning före en provskrivning, så 
slocknade lamporna i brist på syre. 

I den tekniska kursen var matematik, geometri, 
ritning och mekanik eller elektricitetslära huvud
ämnen. Utöver dessa ämnen åtnjöt jag undervis
ning i bokföring, grafostatik, hållfasthetslära, fält
mätning och planimetri mm. Jag har emellertid 
senare fatt klart för mig att det varit klokt om jag 
istället för en del av de mindre betydande tekniska 
ämnena valt svenska språket. En utbildning, vil
ken jag med hänsyn till min kommande offent
liga verksamhet, skulle ha haft större nytta av. 

Värnplikt 
Den 3 april reste jag direkt från skolan i Katri
neholm till Stockholm för att inställa mig samma 
dag vid Östra brobänken på Skeppsholmen för 
vidare befordran med båt till Waxholms fort. 

Wiktor Mattsson berättar att inställelsen för mili
tärtjänstgöring var hans första besök i Stockholm 
och att han för första gången i sitt liv åkte bil när 
han tog taxi från Centralstationen till Östra bro
bänken. 

Wiktor Mattsson gjorde således sin värnplikt 
vid kustartilleriet i Waxholm. Han togs ut till 
tjänstgöring som eldare i det så kallade yrkes
kompaniet på Rindö. Efter grundutbildning blev 
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han kommenderad att tjänstgöra som eldare på 
olika ångslupar, stationerade vid Waxholms fort. 
Bland annat var han maskinist på ångfärjan 
Rindön som ombesörjde trafiken mellan Wax
holms stad och fortet. Den sammanlagda värn
pliktstiden vid Kustartilleriet vid den här tiden ut
gjorde 172 dagar, varav 137 dagar första året och 
35 det andra. Under andra året 1909 pågick 
tjänstgöringen 28/8 till 29/9. 

Det var gott om fritid och på regementet fanns 
ett ganska bra bibliotek där Wiktor Mattsson lå
nade en del böcker, vilket i någon mån tillfred
ställde hans stora bildningslust. 

Början av nittonhundratalet präglades i hög 
grad av motsättningar mellan den växande och 
allt bättre organiserade arbetarklassen och de be
suttna. Under Wiktor Mattsson första militär
tjänstgöring ökade spänningen på arbetsmarkna
den och fick en utlösning i det så kallade 
Amaltheadådet i Malmö den 12 juli. Några unga 
arbetare i upphetsat tillstånd sprängde då en 
bomb ombord på fartyget Amalthea som använ
des som bostad åt från England importerade 
strejkbrytare. Denna händelse gav eko över hela 
landet och olika myndigheter vidtog åtgärder till 
skydd mot befarade oroligheter. Spänning mellan 
arbetsmarknadens parter var hög i avvaktan av 
hur pågående förhandlingar skulle sluta, om ar
betsgivarna skulle igångsätta en planerad jätte
lockout eller ej. Förhandlingarna nådde sin kul
men den 18 juli. Det befarades att det skulle ut
bryta oroligheter i Stockholm om ingen uppgö
relse komme till stånd. 

Wiktor Mattsson berättar att 40 man från 
kustartilleriet i Waxholm avdelades för beredskap 
att vid behov omdelbart inskeppas till Stockholm. 
Transporten skulle ske med ångfärjan. 
Jag hade sista vakten ombord den kvällen då det 

kom order med föreläggande att hålla färjan i be
redskap hela natten för utryckning på närmare 
order. Det var så allvarligt att jag inte ens fick 
avbyte för måltid utan kompanibefälhavaren läm
nade mig kostpengar för intagande av mat på ho
tellet under uppehållen mellan Waxholm och 
Rindön. 

Jag höll ångan uppe på färjan hela natten och de 
40 mannarna låg fullt alarmberedskapsutrustade i 
kasernen. Det kom dock inte någon utrycknings
order emedan förhandlingsparterna under natten 



Interiör och exteriör från 
Atlas verkstäder vid den 
tid då Wiktor Mattsson 
arbetade i vagn
verkstaden. 

nådde fram till en viss överenskommelse varige
nom de befarade oroligheterna i Stockholm ute
blev. 

Under andra årets värnplikt (1909) pågick stor
strejken som bäst varför det även då var spänning 
i luften. Enligt den tidens uppfattning motive
rade detta att militären beordrades att utöva vakt
hållning på olika orter och industrier. 

Den bevakningsbåt, som jag då tjänstgjorde på, 
beordrades till Lilla Värtan for bevakning av 
Stockholms gasverk. Besättningen på båten ut
gjorde 13 man, varav tre i maskin. De senare 
skulle ha vakthållning ombord, den övriga besätt
ningen blev vid framkomsten utplacerade inom 
gasversområdet. 

Enär det inte fanns utspisningsmöjligheter om
bord på vår båt skedde vår utspisning på samma 
båt som ombesörjde strejkbrytarnas förplägnad. 
Vi kommo dock aldrig i kontakt med dem enär vi 
fick intaga våra måltider då de voro i arbete. 

Vi som tillhörde maskinpersonalen hade ingen 
annan sysselsättning under de 11 dagar denna kom
mendering varade än att ro över till strejkbrytar
fartyget och där intaga våra måltider. Emellanåt 
kokade vi kaffe i skansen eller låg och rökte tobak 
(Blå Bröder). Vi fick nämligen inte gå i land. 

Hårda tider 
Då jag i slutet av augusti 1908 ryckte ut från för
sta årets värnplikt var oron på arbetsmarknaden 
alltjämt på kokpunkten. Detta trots att arbets
marknadens huvudparter under året träffat en 
överenskommelse som innebar "vapenvila'' inom 
de viktigaste näringsgrenarna. På grund härav ny
anställde företagen arbetskraft endast sporadiskt 
och ofta av ren tillfällig art. 

Under dylika förhållanden var det ej lätt for en 
oerfaren yngling från landet, som saknade all yr
kesutbildning, att i Stockholm erhålla stadigva
rande arbete av något slag eller överhuvudtaget 
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något arbete alls. Oavsett detta hade jag bestämt 
mig för att stanna där och pröva lyckan. Jag 
trodde och hoppades alltjämt att det så små
ningom skulle öppnas möjligheter att vid någon 
mekanisk verkstad inhämta den praktiska utbild
ning som möjliggjorde fortsatt praktik till sjöss 
och senare inträde till navigationsskolan. 

Mitt sparkapital var i det närmaste slut men jag 
ville inte till något pris be om hjälp hemifrån. Så 
började jakten efter arbete. Jag besökte därvid en 
hel del verkstäder, dock utan resultat. Alla förkla
rade att de i stället för att nyanställa nödgades av
skeda personal. Till sist lyckades jag, efter några 
dagars jakt, ta tillfällig anställning vid Atlas verk
städer. Dessa var då belägna invid S:t Eriksbron 
och Torsgatan, på det område med bostäder som 
kallas Atlasområdet. 

Jag började på Adas verkstäder den 3 september 
1908. Först i pannplåtslageriet men jag kom snart 
över till vagnverkstaden. Vid den tiden var Atlas 
en av de största industrierna i Stockholm och 
man tillverkade broar, lokomotiv, järnvägsvagnar, 
ångmaskiner, pressverktyg mm. De första 
dieselmotorerna voro då också under tillverkning 
där. Några år senare flyttades verksamheten till 
Sickla varvid firmanamnet ändrades till AB Adas
Diesel. I plåtslageriet tillverkades i huvudsak 
ångpannor. Där var ett öronbedövande oväsen 
dagen i ända. Oväsendet nådde sin höjdpunkt vid 
riktningen av de stora pannplåtarna vilket försig
gick på den stora järnplan där 3-4 man med 
släggor gick till anfall efter förmannens anvis
ningar. Dessa gick till så att han spottade på de 
ställen där plåten skulle tuktas. 

Jag hade inte begrepp om att proppa öronen de 
första dagarna varför jag efter en veckas arbete i 
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detta inferno var fullständigt döv. Dövheten gick 
bort så småningom då jag kom in på vagn
tillverkningen. 

Arbetsveckan utgjordes av 57 timmar därav 10 
varje vardag och 7 timmar på lördagen. Avlö
ningen var 32 öre per timme samt ackord vilket 
utbetalades efter det arbetsprodukten var färdig 
och avsynad. 

Ackordsförtjänsten kunde uppgå till 45 a 50 % 
av den totala lönen vilket innebar att medelin
komsten blev 45-47 öre per timme. För mig tog 
detta arbete slut i mitten av december varefter jag 
reste hem till Finnskogen för att fira jul. 

När jag i början av januari 1909 återkom till 
Stockholm var jag åter utan arbete och bostad. 

Sedan jag gått arbetslös en tid varunder jag 
gjorde många tafänga försök att erhålla arbete i 
Stockholm och sedan kassan i det närmaste för
brukats beslöt jag mig för att försöka ta arbete av 
något slag i den närliggande landsorten. Jag var 
ingalunda främmande för sådant arbete. 

Jag fann till slut en annons i Nomäljetidningen 
om skogshuggare i Nomäljetrakten. Påföljande 
dag tog jag därför tåget till Norrtälje där jag upp
sökte firman som annonserat. Det framkom där
vid att arbetsplatsen var belägen ganska långt ut
anför staden och några kommunikationer dit 
fanns ej varför jag tackade nej och återvände till 
huvudstaden med ytterligare försvagad kassa. 
Järnvägsresan tur och retur Stockholm-Norrtälje 
kostade nämligen 5 kronor. 

Åter i Stockholm 
Återkommen till Stockholm uppsökte jag arbets
förmedlingen och anmälde mig till det första ar
bete som bjöds. 

Fram till 1956 hade Sa!tsjö
banan spårforbindelse med SJ 
vid Stadsgården, där vagn.ar 
via en vändskiva växlades ut 
till Skeppsbron. Qä 447 var 
ett av de sex sade/tank/ok 
byggda av Black Hawthorn 
som SJ övertog med Swedish & 
Norwegian Rai!way 



Från januari 1909 arbetade Wiktor Mattsson som 
skogshuggare på T una gård i Värmdö. 

Genom arbetsförmedlingen erhöll han därefter 
tillfällig anställning vid Viktoria kvarn såsom el
dare under den tid som den ordinarie eldaren var 
sjukskriven till följd av olycksfall i arbetet. Denna 
anställning varade i tre veckor. 

Efter jobbet hos Viktoria hade Wiktor två an
dra arbeten. Först som värmeledningsskötare i en 
nyuppförd fastighet vid Tjärhovsvägen. Därefter 
som hjälpreda i konditoravdelningen på Grand 
hotell. Hans erfarenheter från alla anställningarna 
i Stockholm med omnejd samt den mycket aktiva 
arbetarpolitik som bedrevs på gator och torg hade 
säkert stor betydelse för Wiktor Mattssons senare 
fackliga engagemang. Han berättar bland annat 
om de friluftsmöten i Lilljansskogen som han del
tog i, där alla frontfigurer i arbetarrörelsen fram
trädde: Hjalmar Branting, August Palm, Hinke 
Berggren, Fabian Månsson med flera. De var 
framstående och medryckande talare, var och en 
med sina synpunkter som kunde entusiasmera 
och rycka med åhörarskarorna. Det var rörande 
stämningsfullt då arbetarnas sångförening stämde 
upp sånger som Heidenstams medborgarsång 

Så sant som vi äga ett fodernesland, vi ärvde det alla 
lika ... det är skam, det är fläck uppå Sveriges baner 
att medborgarrätt heter pengar. 

Vid andra tillfällen läste någon Carl Snoilskys 
dikt "Den tjänande brodern". Det var entusiasm 
och framtidstro som tog sig uttryck då publiken 
sjöng "Arbetets söner", "Internationalen", KG. 
Ossiannilssons "Ungdomsmarsch" eller Fabian 
Månssons eggande kampsång. 

Wiktor Mattsson var även vid åtskilliga gånger 
med vid de stora diskussionsmötena i Folkets hus 
A-sal där arbetarrörelsens mål och medel diskute
rades. Det var i huvudsak två olika riktningar som 
kämpade om makten. Den socialdemokratiska 
riktningen som företräddes av Hjalmar Branting, 
August Palm med flera, och den ungsocialistiska, 
anarkistiska, vilken företräddes av Hinke Berg
gren och vars medlemmar benämndes "unghin
kar". 
I allmänhet var lokalen fylld till trängsel vid 

dessa möten och debattens vågor gingo höga som 
ett hav i storm. Argumenten var det inte alltid så 

noga med. Jag kommer särskilt ihåg ett dylikt 
möte i Folkets hus A-sal då Hinke Berggren ja
gade upp sig till den grad att han krängde av sig 
rocken då han stod i talarstolen samt hoppade 
upp på en stol och gestikulerade. 

Det var många gånger stor oro bland mötesdel
tagarna i salen som mycket väl hade kunnat ut
mynna i allmänt tumult. Vid något dylikt inter
mezzo var det alltid någon förnuftig talare som 
göt olja på vågorna och dämpade ner stämningen. 

Jag använde också fritiden till att besöka 
Arbetarinstitutets bibliotek vid Klara Norra 
Kyrkogata samt att lyssna till institutets föreläs
ningar. Inträdet till dessa föreläsningar var endast 
10 öre. Där fick man åhöra den tidens förnämsta 
föreläsare såsom institutets grundare doktor An
ton Nyström, professorerna Knut Kjällberg och 
Lydia Wahlström, Ivan Bolin, författarinnan El
len Key med flera. 

Det var verkliga högtidsstunder när dessa före
läsare på ett pedagogiskt sätt meddelade sina kun
skaper på olika områden till ett kunskapstör
stande auditorium. På Arbetarinstitutet förekom 
också soareer och konserter av hög klass. 

Det inträffade även någon gång att jag besökte 
en teaterföreställning. Den skrala kassan tillät 
dock i sådana fall placering endast på de allra billi
gaste platserna. Biografer hade vid den här tiden 
börjat förekomma i Stockholm. Bildmaterialets 
kvalitet och mängd var det lite si och så med men 
programmen utfylldes i regel med olika artist
uppträdanden. Entreavgiften var ju inte heller så 
avskräckande, 30 till 35 öre. 

Efter anställningen på Grand Hotell var Wiktor 
Mattsson åter arbetslös. Genom en exerciskamrat 
fick han reda på att det måhända fanns möjlighet 
att erhålla arbete vid Saltsjöbanan. Han gick där
för omedelbart upp på järnvägens kontor i Stock
holm och efterhörde om arbete. På järnvägsbyrån 
blev han hänvisad till trafikchefen, Carl Larsson, 
i dennes bostad i Neglinge. Tillsammans med en 
rumskamrat som också avsåg att söka anställning 
vid Saltsjöbanan reste de tillsamman dit ut den 7 
juli 1909. De blev omedelbart anställda bägge 
två, Wiktor Mattsson som verkstadsarbetare och 
kamraten, som hette Lindström, som vagns
putsare. När han anställdes hade Wiktor ingen 
tanke på att rota sig i Saltsjöbaden, men ödet ville 
annorlunda. 
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Anställningsförhållanden 
Arbetsförhållandena vid järnvägen voro inga
lunda så förmånliga att de stimulerade till an
strängningar att stanna där, tvärtom. Arbetstiden 
var lång och lönen urusel. Detta uppvägdes dock 
till viss del av den fastare anställningsformen och 
av vissa sociala förmåner. 

Ett privat järnvägsföretag som Saltsjöbanan be
traktades ur ekonomisk synpunkt lika säkert som 
vid Statens Järnvägar där lönen vid denna tid var 
enahanda och i vissa avseenden sämre än vid de 
privata järnvägarna. Men där resonerade man 
som så att "kronans kaka är liten men säker". Att 
"kakan är liten" stämde precis, även för Saltsjö
banans vidkommande. Timlönen på järnvägs
verkstaden var 30 öre och arbetstiden 10 timmar 
per dag. Skyldighet förelåg dessutom att vid före
kommande behov arbeta även under sön- och 
helgdagar for samma timlön. Men levnads
kostnaderna var drägliga. Vi fick omedelbart hyra 
ett möblerat rum i Neglinge for 10 kronor i må
naden. Vi fick också en hel måltidsinackordering 
for 45 kronor per månad. 

Knappt en månad efter det jag börjat arbeta vid 
järnvägen utbröt storstrejken. Det var den 4 au
gusti 1909. Då järnvägarna inte voro inblandade i 
denna konflikt drabbades inte heller jag därav. 

Den 26 augusti inkallades jag till värnpliktens 
andra år, en tjänstgöring som pågick till den 30 
september. Den tjänstgöringen har jag berättat 
om i tidigare. Storstrejken pågick alltjämt när min 
militärtjänst var avslutad varför det inte fanns nå
got annat val, därest man skulle ha försörjning av 
eget arbete, än att stanna kvar vid järnvägen och 
avvakta bättre tider. 

Reminiscenserna av storstrejken, krigsförbere
delser, första världskrigets utbrott med åtföljande 
ekonomiska kriser och depressioner följde sedan 
slag i slag. 

De ovan nämnda förhållandena bidrog själv
klart till att jag kom att rota mig i Saltsjöbaden 
men jag kan inte heller förneka att en kvinna 
också kom in i bilden. Det var en vacker, ljum 
söndagskväll på sensommaren 1909 då jag och 
min rumskamrat promenerade Knut Wallen
bergsvägen fram mot Neglinge gård, där det på
gick logdans, som vi mötte ett par flickor med 
vilka vi började samspråka. Detta första möte 
ledde för min del till äktenskap med en av flick-
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orna år 1913. Att så skedde har jag ingen gång 
haft anledning ångra. Tvärtom kan jag travestera 
Dahlgrens Värmlandssång: "Den som från Små
land tager sig en mö han vet att han aldrig sig ång
rar." Jag tror också att våra barn inte kunnat få 
någon bättre mor. 

På grund av dessa olika omständigheter kom 
jag att så småningom växa in i miljön och bli 
Saltsjöbadsbo för alltid samt länkas in i den 
kommunalpolitiska verksamheten under en lång 
följd av år. 

Linjetjänst 
År 1910 erbjöds jag att övergå från verkstaden till 
linjetjänst inom maskinavdelningen. Detta skulle 
betyda dels fast månadslön, dels bättre förmåner 
ifråga om sjuklön, semester, fria resor med mera 
samt dessutom, utsikt till befordran till lokeldare 
respektive förare ganska snart. Denna övergångs
befattning benämndes lokomotivputsare och 
innebar i första hand lokputsning med nattjänst i 
lokstallet var tredje vecka. Senare tillkom att un
der dagtjänstveckorna vikariera för lokeldare och i 
viss omfattning tjänstgöra som förare i växlings
tjänst. Då jag antog detta erbjudande voro utsik
terna till befordran ganska ljusa. Denna möjlighet 
gick dock snart om intet på grund av den rationa
lisering som elektrifieringen av järnvägen år 1912 
innebar i fråga om tågbemanning. På grund av 
denna rationalisering befordrades endast hälften 
så många befattningshavare som förut, enär det 
endast åtgick en man i varje lok for de elektriska 
tågens manövrering. Detta innebar for mig och 
flera andra att den befordran till ordinarie lokfö
rare som förut kunde påräknas inom ett par år 
kom att bli verklighet först efter cirka 20 år. 

Mitt fackliga engagemang inleds 
Det dröjde ej länge sedan jag börjat vid järnvägen 
förrän jag kom i kontakt med de organisationer 
som en efter en började slå rot i samhället. Det var 
socialdemokratiska arbetarkommunen, nykter
hetsorganisationer av olika slag, bildningsverk-



samheten samt järnvägsmännens fackliga organi
sation och då främst dess avdelning no 1. 

Det var förvånande att de anställda i allmänhet 
hade en sådan rädsla for att framföra och disku
tera fackliga spörsmål och missförhållanden med 
de överordnade. Jag erinrar mig särskilt en episod 
under år 1910 då fackförbundsavdelningen hade 
kallat ut förbundets förtroendeman for att reda 
upp vissa missförhållanden och for den skull ut
sett två av mina äldre arbetskamrater att vara med 
vid överläggningen. När ombudsmannen kom 
meddelade emellertid den ena av personalombu
den att han inte vågade vara med därför att han 
just då var i arbete på den arbetsplats där de påta
lade missförhållandena var rådande. Överlägg
ningen skulle nämligen försiggå på samma plats. 
Jag hade haft nattjänst och låg och sov i bostaden 
då ett bud kom och väckte mig och bad att jag, 
oaktat att jag ej var befullmäktigat ombud, måste 
vara med vid den ifrågavarande överläggningen 
istället for den som vägrat på grund av rädsla for 
repressalier. 

Detta sammanträde blev upptakten till ett 
mångårigt arbete inom den fackliga rörelsens 
olika grenar ty jag märkte att man inte behövde 
förlora vare sig anseende eller prestige hos arbets
givaren om man kunde framföra sakliga skäl for 
sina påståenden. Detta trots att min närmaste för
man, lokmästaren, efter det att överläggningen 
var slutförd, meddelade mig att vänskapen oss 
emellan var slut for alltid. Så blev dock inte för
hållandet, ty jag återvann snart hans fulla förtro
ende vilket han senare betygade. 

Man konstaterade ganska snart att nykterhets
tillståndet bland de järnvägsanställda var mindre 
gott och i vissa fall oroväckande dåligt. Detta gäll
de samtliga arbetsavsnitt och var mest allvarligt 
ifråga om personal som utförde säkerhetstjänst av 
olika slag. Det fanns dock ett fa.tal som insågo fa
ran av detta förhållande och för den skull voro vil
liga att gå med i någon nykterhetsförening och på 
så sätt medverka till att råda bot mot rusdrycks
missbruket bland järnvägspersonalen. En dylik fö
rening bildades vid Saltsjöbanan år 1910, såsom 
en avdelning av Järnvägsmännens Helnykterhets
förbund. I denna förening kom jag att redan från 
början bli aktivt verksam. Först såsom ordförande 
och därefter som sekreterare under ett flertal år. 
Detta berodde måhända därav att jag var den en-

de av stiftarna som förut deltagit i liknande orga
nisationsarbete och dessutom kanske hade något 
bättre teoretisk skolunderbyggnad än de övriga. 
Vi lyckades ganska snart att värva nya medlem
mar och skapa respekt för organisationens verk
samhet. Detta gav sig tillkänna bland annat däri 
att då det blev fråga om att fackföreningen skulle 
utse representanter att företräda personalen och 
föra deras talan anförtroddes det ofta åt oss som fö
reträdde nykterhetsideerna. Detta var förklarligt, 
ty förutom att vi på grund härav åtnjöto visst för
troende hos såväl arbetsledningen som hos de flesta 
arbetskamraterna, hade vi också kanske bättre 
förutsättningar härför tack vare att vi i organisa
tionsarbetet fatt viss parlamentarisk skolning och 
i någon mån träning i offentligt uppträdande. 

En originell banvakt 
Banvakten i fråga var en genuin son av Roslagen 
och hade varit med om att bygga järnvägen. Det 
var en kraftig och muskulös gestalt med yvigt rött 
skägg varför han påminde om en gammal viking 
från någon fornnordisk saga. Han gick också sina 
egna vägar och hade en egen uppfattning om 
samlevnadens problem. Av den anledningen 
kände han inte något behov av att solidarisera sig 
med den övriga personalen vid järnvägen. Liksom 
många andra liknande befattningshavare på den 
tiden så bedrev han boskapsskötsel med mera 
som binäring till banvaktstjänsten. Han uppförde 
dessutom en förnämlig fruktträdgård intill sin 
usla banvaktsstuga varvid han använde sina 
tvenne kor som dragare vid alla transporter av 
jord och gödsel. 

En dag inträffade emellertid en händelse som så 
småningom övertygade honom om nödvändig
heten och betydelsen av enighet och solidariskt 
uppträdande. Denna sinnesforändring skedde på 
grund av ett intermezzo i samband med en tågur
spårning inom hans banvaktssträcka. Vid utred
ningen ansågs att han förfarit egenmäktigt därige
nom att han vägrade låta verkstadsledningen an
vända hans tralla för transport av redskap vilka 
skulle användas vid tillfället. Skälet till att inte 
låna ut trallan var att han ansåg att han själv be
hövde sin egen tralla för samma ändamål. Av 
denna orsak uppstod ett handgemäng med 
verkstadsformannen som slutade med seger för 
banvakten. Detta uppträde renderade honom en 
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bestraffning bestående i att han förbjöds använda 
sin tralla såväl i som utom tjänsten. Det var ett 
hårt slag, i första hand påverkades de dagliga 
inspektionerna. För att utföra dessa tvingades han 
gå till fots vilket innebar att det åtgick väsentligt 
längre tid vilket i sin tur gjorde att han fick min
dre tid över for sin binäring. På grund av dessa 
omständigheter bevärdigade han aldrig sina över
ordnade en hälsning. Han mottog ej heller den 
förtjänstmedalj som han med flera tillerkändes i 
anledning av järnvägens 20-åriga tillvaro. 

Till minne av ovan nämnda händelse anord
nade han "opinionsmöten" varje årsdag på en 
tomt som han själv ägde. För dessa möten, vartill 
järnvägsledningen särskilt inbjöds, bekostade han 
själv tryckning av affischer samt engagerade en 
messingssextett som spelade några musiknum
mer. Efter musiken tog han själv till orda och cite
rade som inledning några bibelspråk, han kunde 
nämligen sin bibel mycket väl, varefter han i fort
sättningen av sitt föredrag, med återgivande av 
ytterligare bibelcitat, berättade om alla de orättvi
sor som han med flera fatt genomlida. Då han 
inte var någon tränad talare spredo dessa 
"opinionsmöten" ett löjets skimmer över det hela 
vilket inte bidrog till hans upprättelse. 

Så småningom insåg han själv att han inte 
kunde komma tillrätta med problemet på detta 
sätt utan måste söka bistånd från annat håll. Av 
den anledningen anmälde han sitt inträde i fack
föreningens avdelning 1 av Svenska Järnvägs
mannaförbundet. Där klagade han så ofta han 
kunde över de orättvisor som vederfarits honom. 
Efter en tid lyckades också fackorganisationen 
medverka till att han fick upprättelse och rätt att 
återigen använda sin tralla. Efter denna händelse 
blev han helt omvänd och betraktade därefter 
fackföreningsrörelsen som det mäktigaste instru
mentet for åstadkommande av ordning och rätt
visa i samhället. 

Denna hans nyväckta tro på solidaritetens bety
delse blev for honom bestående for all framtid. 
Någon aktning for överordnade kunde han däre 
mot aldrig tillägna sig och ansträngde sig inte hel
ler i sin tjänstgöring. Då han uppnådde pensions
åldern köpte han ett hemman som var i lägervall. 
Detta hemman förvandlade han inom loppet av 
några år till en mönstergård. Hans nyvaknade in
tresse for fackliga spörsmål och hans envishet 
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förde honom ganska snart till ordförandeposten i 
lokalavdelningen. På grund av hans originella 
läggning och bristande kännedom om de mest 
elementära formerna for parlamentarisk ordning, 
vilka han kom till insikt om själv, lämnade han 
dock detta uppdrag inom ett år. 

Facklig karriär 
Efter att ha varit sekreterare i fackförbundsavdel
ningen under år 1913 blev jag vald till ordförande 
år 1914, en befattning som jag kom att inneha till 
1939 med undantag av ett par år då jag var för
hindrad på grund av mer krävande uppgifter i för
bundet. 

I egenskap av fackföreningsordforande och re
presentant for personalen vid Saltsjöbanan kom 
jag snart i kontakt med den lokala motparten, fö
reträdare for Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön 
samt företrädare för Järnvägarnas Arbetsgivarför
ening. Jag fick vara med om många och långa 
samt stundom hårda förhandlingar rörande 
intressefrågor av olika slag. Härunder lärde jag 
mig snart inse att de viktigaste förutsättningarna 
för att uppnå acceptabla resultat är att man 
beflitar sig om att förvärva noggrannast möjliga 
kännedom om motpartens reella förutsättningar 
att tillmötesgå framställda yrkanden, att lämna 
korrekta uppgifter utan att därmed avslöja egen 
svaghet samt att i övrigt vara vederhäftig for att 
inge förtroende hos motparten. Det blev hårda 
tag många gånger vid dessa förhandlingar. Även 
om det någon gång då och då kokade över från 
båda håll hade jag nästan alltid känslan, då resul
tatet uppnåtts, att förtroendet mellan parterna 
alltjämt var orubbat. 

Såsom personalombud för Saltsjöbanan kom 
jag också att deltaga i Svenska Järnvägsmanna
förbundets kongresser. Vid kongresserna kom jag 
även snart i kontakt med övriga järnvägsmän i 
landet. År 1915 deltog jag for första gången så
som ombud vid en dylik kongress. De enskilda 
järnvägarnas antal översteg då väsentligt 100-talet 
och statens järnvägar utgjorde en minoritet av 
landets järnvägsnät. Alla dessa enskilda järnvägar 
hade lokala löneavtal som varierade högst väsent
ligt. På grund därav behövdes det en omfattande 
förhandlingsapparat for att träffa överenskom
melse om nya avtal eller om ändringar i redan be
fintliga. 



På hemresan fån kongressen i Köpenhamn 1919 

fick Wiktor Mattsson for forsta gången uppleva 

lyxen av att åka sovvagn. Här interiör av en Aol c. 

Som varande representant för personalen vid en 
enskild järnväg blev jag snart engagerad att som 
förbundsstyrelsens ombud deltaga i förhand
lingar som berörde personalen vid alla enskilda 
järnvägar. År 1918 beslutade förbundskongressen 
att indela förbundets verksamhet i olika distrikt i 
fråga om organisatoriska uppgifter. Ett sådant di
strikt kom att omfatta östra delen av mellersta 
Sverige där jag blev vald till sekreterare, en befatt
ning jag innehade till 1932 då organisationsfor
merna ändrades. Vid 1921 års förbundskongress 
blev jag vald till ledamot i förbundsstyrelsen, ett 
uppdrag jag sedan kom att inneha till 1944 då jag 
undanbad mig återval på grund av att jag då var 
helt engagerad i kommunal verksamhet och ej va
rit i aktiv järnvägsmannatjänst sedan år 1940. 

Efter utredning och förslag till stadgar, som på 
uppdrag av Svenska Järnvägsmannaförbundets 
styrelse utarbetats av ombudsman E. Eklund och 
mig i samråd med Kungliga Arbetsmarknadssty
relsens försäkringsbyrå, beslutades att bilda Järn
vägsmännens erkända arbetslöshetskassa. Det 
hade ett par gånger tidigare gjorts försök att bilda 
en dylik kassa men majoritet för detta hade ej 
kunnat erhållas bland medlemmarna. Orsaken 

till detta var främst att de flesta genom anställ
ningsförhållandena ej hade någon arbetslöshets
risk När förslaget gick igenom hade vi tagit hän
syn till detta förhållande varigenom försäkringen 
var obligatorisk endast för de medlemmar som ej 
hade fast anställning samt i övrigt för alla under 
de tre första anställningsåren. 

Eget bo 
Den flicka som jag första gången mötte en 
sensommarkväll 1909, varom jag förut nämnt, 
var född i lngelsbo i Tryserums socken i Kalmar 
län den 19 september 1887 och hette Maria 
Albertina Olivia Nyberg. Vår fortsatta bekant
skap fortsatte och så småningom beslöt vi oss att 
bilda gemensamt bo. Bröllopet ägde rum den 26 
oktober 1913 utan andra ceremonier än de ritual
enliga som åligger en präst. Därefter hade vi en 
enkel måltid i vårt nya hem för hyresvärd och 
bröllopsvittnen. Vi hade nämligen inte råd till ex
travaganser av något slag om skuldsättning skulle 
undvikas, något som vi var fullt ense om. 

Vi började alltså med fyra tomma händer som 
det heter, ty de små besparingar som vi var och en 
ägde voro ytterst blygsamma. Tillsammans med 
en bröllopsgåva på 200 kronor, som vi fick av min 
fader, kunde vi dock köpa det nödvändigaste av 
vårt bohag utan skuldsättning. Detta var ju också 
en nödvändighet med hänsyn till min inkomst 
som utgjorde 97 kronor per månad och som inte 
tillät några skuldavbetalningar. Lyckliga omstän
digheter i förening med att vi båda två alltid varit 
ense om att ej leva över förefintliga tillgångar ha 
gjort att vi ej heller senare behövt ta några lån an
nat än vid förvärv av fastigheten. Den bostad, 
utan värme, som vi först bodde i, bestod av ett 
rum och kök och en liten glasveranda. För denna 
bostad erlade vi en hyra av 30 kronor per månad, 
eller nästan en tredjedel av min inkomst. Vi kla
rade oss ändå rätt bra ty levnadsomkostnaderna i 
övrigt var drägliga och vi skaffade oss lite extra in
komster båda två. Dels genom en matinackor
dering och dels befanns min unga hustru vara 
mästare i matlagningskonsten, något som snart 
blev bekant inom olika kretsar i samhället. Hen
nes kunnighet togs därför i anspråk vid tillagning 
av festmåltider av olika slag ävensom för andra ar
betsuppgifter i hemmen. Jag å min sida utförde 
extra arbeten av varierande art. På detta sätt kla-
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rade vi vår ekonomi ganska bra och kunde succes
sivt komplettera behövligt husgeråd och till och 
med sätta av en och annan krona for oförutsedda 
behov. 

Några prisuppgifter 
Det kan måhända vara av intresse att se vad det 
kostade att sätta bo 1913. Nedan redovisar jag ett 
utdrag ur kassaboken for oktober och september 
samma år avseende bosättningskostnader: 

1 st. soffa 
1 st. skänk 
6 st. stolar a 4:-
1 st. matbord 
1 st. skrivbord 
1 st. bokhylla 
2 st. portiärstänger a 1 :25 
2 st. köksstolar a 2:25 
1 st. köksbord 
1 st. piedestal 
1 st. ellampa 
Köksinventarier 
Övrigt 

85:-
40:-
24:-
35:-
35:-
21:-

2:50 
4:50 
6:-
1:50 
7:75 

27:-
28:20 

Summa for hela inventariet 317:45 

Härtill kom linne och dukar for olika ändamål 
som min unga hustru förut anskaffat. 

I anslutning härtill vill jag, med stöd från 
samma kassabok, angiva exempel på kostnaderna 
for konsumtionsvaror under samma tid: 

1 liter mjölk 
1 paket Maggis buljong 
1 par stångkorvar 
1 tidning 
1 tub Stomatol tandkräm 
1 säck hushållskol 
½ famn ved 
1 klädsnöre 

Första världskriget 

0:16 
0:50 
0:24 
0:05 
0:60 
2:50 

15:00 
2:00 

Det politiska läget i Europa började redan under 
år 1913 att månad for månad bli kärvare. Inom 
de tongivande kretsarna i vårt land började man 
inse att krigiska förvecklingar mellan Europas 
stormakter var att vänta, kanske ganska snart. På 
denna grund försökte de skapa allmän opinion 
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for ökade rustningar enligt den militära 
sakkunskapens anvisningar och krav. Då en sådan 
allmän uppslutning kring rustningskraven inte 
gick att åstadkomma startade en politiskt inriktad 
riksinsamling, "F-båtsinsamlingen". Dessutom 
organiserades det så kallade "bondetåget" den 6 
februari 1914. Därvid tågade 32 000 bönder från 
hela landet upp till Stockholms slott där de fram
ställde sina krav och förklarade sig villiga att bära 
de ökade forsvarsbördorna som kunde fordras. 
Uppvaktningen besvarades av Konung Gustav V 
med det så kallade borggårdstalet vars innehåll 
föranledde en djupgående konflikt med den då
varande Staaffska ministären vilken ansåg att 
kungatalet innebar undanskjutande av de ansva
riga ministrarna. Allt detta föranledde häftiga 
opinionsyttringar från de vänstersinnade vilket 
kulminerade i arbetartåget. Detta utgjorde ett 
svar på bondetåget och var en protest mot Kon
ungens hållning och uppträdande genom borg
gårdstalet. 

Jag var i tillfälle att deltaga i detta demonstra
tionståg där den samlade arbetarrörelsen i Stock
holm och flera andra orter i landet slöt upp for att 
hävda sin uppfattning om ett demokratiskt 
styrelsesätt. Det låg spänning i luften då de
monstrationståget med Hjalmar Branting i spet
sen taktfast tågade fram i riktning mot kanslihus
et, där statsminister Staaff med den samlade re
geringen fick mottaga demonstranternas resolu
tion på kanslihusets trappa. Den överlämnades av 
Branting och utgjorde bevis for folkets förtroende 
for regeringens politik. I demonstrationståget 
bars många banderoller med hänsyftning till reso
lutionens innehåll samt många med texter som: 
"Bort med kungamakten'', "Fram for republik" 
etc. I ett av de främsta leden gick dåvarande borg
mästaren i Stockholm, Carl Lindhagen, vilken 
när tåget passerade Lejonbacken utbringade ett 
leve for republiken, vilket åtföljdes av liknande 
manifestationer genom hela tåget. Händelsen 
renderade Lindhagen ett åtal och 100 kronor i 
böter vilka han, som en demonstration mot dom
slutet, betalade med ettöringar. 

Den Staaffska ministären avgick sedan den 10 
februari. 

Då såväl som senare var starka krafter i rörelse 
for Sveriges uppslutning på Tysklands sida vid 
händelse av ett stormaktskrig i Europa. Detta 



åstadkom bittra inbördes fejder såväl inom de 
olika politiska riktningarna som inom partierna. 
Därvid skedde utrensningar, föregångna av häf
tiga debattuppgörelser. 

Den politiska spänningen, både hemma och 
ute, växte månad för månad och så den 28 juni 
1914, avlossades skotten i Sarajevo mot exhertig 
Franz Ferdinand av Österrike-Ungern. Den 1 au
gusti utbröt sedan krig mellan Tyskland och Ryss
land varefter stat efter stat blev indragna i 
häxdansen. 

Det var ju klart att Sverige måste vara på sin 
vakt under dessa förhållanden. Samma dag som 
kriget mellan Tyskland och Ryssland utbröt 
ringde därför alla Sveriges kyrkklockor till mobili
sering. Allvarsstämda män lämnade därvid sina 
arbeten och gråtande hustrur för att inställa sig till 
krigstjänst. Jag hade då redan erhållit fast anställ
ning vid järnvägen och var av den anledningen, i 
likhet med övriga järnvägsmän, befriad från mili
tärtjänst. Järnvägsväsendet ställdes vid mobilise
ring till försvarsmaktens disposition. 

Som bekant behövde inte vårt land engageras i 
den förödande kraftmätningen, ehuru det inte 
saknades krafter som verkade för "modigt upp
slutande på Tysklands sida'' . 

Brist 
På grund av myndigheternas bristande erfarenhet 
beträffande organisering av livsmedelsförsörj
ningen och genom matvaruexport, huvudsakli
gen till Tyskland, vilket i sin tur föranledde im
portspärr från de allierade, kom vårt land i ett 
nära nog hopplöst försörjningsläge. Detta gällde 
särskilt städer och tätorter. Visserligen påbjöds 
ransonering och priskontroll men det hjälpte föga 
när det inte fanns något att ransonera. Situatio
nen var därför svår för många familjer. På grund 
härav sökte sig städernas befolkning i stora skaror 
ut på landsbygden för att köpa vad som var möj
ligt direkt av producenterna. Dessa kunde av den 
anledningen sälja sina varor, till många gånger, ett 
oskäligt högt pris, samtidigt som ransonerings
systemet sattes ur spel. Detta gjorde in sin tur si
tuationen ännu mer förtvivlad för dem som ej 
hade förbindelser med landsorten. För vår del 
hade vi ännu en del kontakter med våra respektive 
hemorter varigenom vi kunde ra köpa mindre 
partier livsmedel av vänner och släktingar. 

Allt eftersom tiden led blev läget alltmer för
tvivlat vilket tog sig uttryck i långa köer hos 
livsmedelsnämnderna och spontana hunger
demonstrationer. De familjer som hade små barn 
hade det särskilt svårt då mjölktilldelningen var 
helt otillräcklig. De tvingades då att på vad sätt de 
kunde, skaffa mjölk själva från landsbygden. En 
kamrat och jag spårade upp ett mjölkställe som 
låg på andra sidan Erstaviken, vid Tyresö. Det var 
hos en fiskare som även hade ett litet jordbruk. Vi 
avtalade att ra hämta fyra liter i veckan till ett pris 
av 50 öre per liter. Det var dyrt men vi ansåg oss 
dock ha gjort en god affär. 

För järnvägsmännen förvärrades läget ytterli
gare genom att löneavtalet, som var slutet före 
krigsutbrottet, var bundet i fem år framåt utan att 
kunna påverkas av prishöjningarna. Av denna an
ledning och i egenskap av ordförande i fackfören
ingen, skrev jag en hemställan till Järnvägs
bolagets styrelse att man, med tanke på rådande 
förhållanden, måtte tillerkänna oss något lönetil
lägg. En olycklig omständighet gjorde att skrivel
sen inkom samma dag som det förekom en artikel 
i tidningen Fäderneslandet där järnvägsledningen 
skandaliserades på ett anmärkningsvärt sätt. Med 
anledning härav blev jag dagen därpå uppkallad 
till den då nyanställde verkställande direktören 
greve Fabian Wrede. Han hade av oförklarlig an
ledning fatt den uppfattningen att jag skulle ha 
skrivit den aktuella artikeln. Det var första gången 
som jag träffade honom. Han var mycket upp
bragt. Det blev ett långt och stundom ganska häf
tigt replikskifte varunder vi lärde känna varandra 
rätt väl. Jag lyckades till sist övertyga honom om 
min oskuld. Innan vi skildes lovade han att hos 
bolagsledningen förorda vår framställning vilket 
även skedde. Efter vårt första samtal kom vi att i 
fortsättningen ha odelat förtroende för varandra 
och respektera varandras åsikter i de spörsmål vi 
som motparter i många år hade att handlägga. 

Krigsslutet 
Så kom året 1918 varunder världskriget nådde sitt 
slut. I november månad drog ekot av kanonernas 
muller långsamt bort, drunknande i seger
klockornas klang, övergående i mumlet av bed
jande röster under kyrkornas valv. 

Vapenvila ingicks, freden kom. Någon allmän 
glädjestämning såsom efter andra världskrigets 
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slut kunde inte förmärkas. I nästan varje hem 
hade man, eller hade haft, påhälsning av farsoten 
Spanska sjukan som gick härjande fram i krigets 
spår. Det var knappast någon i de livskraftigaste 
åldrarna som undgick sjukdomen vilken obarm
härtigt skördade många unga liv. I slutet av året 
visade farsoten tecken att avta. Man kan lätt göra 
sig en föreställning om dess djupgående härj
ningar då man i Stockholmstidningen den 9 no
vember tillkännagav att "endast" 160 dödsfall på 
grund av Spanska sjukan inträffat i Stockholm 
under veckan 27 I 10 till 2/ l l. 

Även vi hemsöktes av farsoten. Vi blev bägge 
liggande i hög feber. Då barnen var små och be
hövde sin vård, och hjälp ej stod att fa, fick vi an
stränga alla våra krafter för att kunna förse dem 
med mat och vård. Vi klarade emellertid krisen 
men det tog många månader innan man kände 
sig fullt återställd. 

Budet om vapenvila ingav dock människorna 
förhoppning om bättre och lyckligare tider. 
"Jobbarnas" lager började realiseras ut över lag, 
kaffepriset föll från 40:- till 15 :- kilot, sytråd, som 
under lång tid ej stått at fa, kom åter i marknaden 
och rent vetemjöl kunde köpas till julen 1919. 

I tidningarna förekom det vackra profetior om 
bestående fred i världen. Ellen Key, som såg fram
tiden klarare än de flesta varnade: "Hoppet är for 
tidigt ute. Det torde fl samma öde som en februari
lärka, att forftysa på det falt över vilket hon upp
stämt sitt jubel "Vi vet numera att hon hade rätt. 

Villabyggare och verkställande ledamot 
Under första världskrigets hårda år avstannade 
bostadsproduktionen nästan helt och hållet. Bo
stadsbristen gav sig därför starkt tillkänna, särskilt 
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i städer och tätorter. Den kraftiga konjunktur
stegringen och industriutvecklingen föranledde 
inflyttning till städerna. Införandet av åttatim
mars-dagen föranledde dessutom personalför
stärkningar inom de flesta arbetsområden. De 
ekonomiska förhållandena voro dock så labila att 
enskilda byggnadsföretag endast i mycket liten 
omfattning vågade sig på bostadsbyggande. 

Det var mot bakgrund av dessa förhållanden 
som Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön, 
för att bereda bostäder åt sina anställda, år 1920 
utsände följande meddelande: 

Envar vid S.Sn.J. anställd person som ingår i en 
blivande Saltsjöbadens Egnahemsförening äger 
utfa en tomt om 1 000 kvm. beräknad till ett pris 
av 5:-/m2 mot en köpeskilling lydande revers, be
räknad amorterad på 15 år. Skulle ägaren till så
dan tomt före 15 år utträda ur bolagets tjänst eller 
försälja fastigheten, skall reversen omdelbart löpa 
med 6% ränta och den icke amorterade delen av 
reversen betalas efter 6 månader. 

Vid samma tidpunkt bekantgjordes att staten, 
under vissa förutsättningar och med kommunens 
medverkan, kunde understödja egnahems
byggare. För att utröna om det fanns intresse för 
saken bland de bostadsbehövande i Saltsjöbaden 
utlystes ett allmänt möte i Neglinge samlingslokal 
för dryftande av frågan. Mötet besöktes av ett 
hundratal personer. Även om jag själv var med 
bland mötesarrangörerna hade jag då ingen tanke 
på att bygga för egen del. Dels hade jag egen bo
stad, dels ansåg jag mig inte ha de ekonomiska 
förutsättningarna för byggande av eget hem med 
hänsyn till rådande höga byggnadskostnader. Lik-



väl blev jag vald till ordförande vid mötet och 
övertalades även att fungera som ordförande i 
interimsstyrelsen i den vid mötet bildade egna
hemsföreningen. 

Sedan den största entusiasmen lagt sig återstod 
19 järnvägsmän, däribland jag själv, som accepte
rade järnvägsbolagets erbjudande. För realiseran
det härav och för att järnvägsbolaget skulle lämna 
byggnadskreditiv fordrades emellertid att en eko
nomisk förening med begränsad ansvarighet stod 
bakom projektet. En sådan förening bildades 
också i vilken jag kom att fungera som ordfö
rande, räkenskapsförare och verkställande leda
mot under föreningens hela 25-åriga verksamhet. 
Det blev ett påfrestande och ansvarsfullt arbete 
som jag härvid åtog mig vid sidan av min ordina
rie anställning. Jag var också medveten om att det 
skulle medföra både arbete och ansvar. Att det 
skulle bli så långvarigt och innebära så mycket ar
bete, bekymmer och ansvar som det kom att bli, 
det hade jag ingen aning om. Men med arbets
uppgiften följde en viss skolning i ekonomiska 
frågor och juridiska angelägenheter vilka jag har 
haft stor nytta av även inom andra områden där 
jag kommit att deltaga i handläggningen av all
männa angelägenheter. 

Föreningen inregistrerades under firma Saltsjö
badens Egnahemsförening m.b.p.a varvid varje 
medlem fick teckna personlig borgen för 1 000 
kronor. Folkhumorn uttydde de sista bokstäverna 
i firmabeteckningen till "Man bygger på avbetal
ning" vilket i stort sett var riktigt enär de flesta av 
nybyggarna saknade möjligheter att själva göra 
någon kapitalinsats. Själv hade jag ett par tusen 
kronor att börja med, pengar som jag fatt som 
förskott på arv och genom inkomst av kolfiske 
under kriget. 

Arbetet med uppförandet av samtliga 19 villor 
sattes igång nästan samtidigt på eftersommaren 
1920 och i slutet av samma år kunde de flesta 
flytta in. Det administrativa arbetet blev synnerli
gen omfattande då vi hade nästan lika många 
byggmästare som villor. Då det rådde stiltje på 
byggnadsfronten fanns inga svårigheter att fa ar
betskraft. Värre var det att anskaffa material av 
olika slag, i synnerhet cement, som vi till en del 
måste köpa på "svarta börsen". Genom kontakt 
med en skrupelfri affärsman lyckades jag köpa en 
hel vagnslast prima Porclandcement. Affärs-

uppgörelsen var dramatisk så tillvida att jag inte 
alls kände personen i fråga. Vi träffades på Söder 
Mälarstrand där han visade varan, som fanns om
bord på en Esclandsskuta. Därefter kom vi över
ens om priset och att han skulle ombesörja om
lastning och järnvägstransport. Vi följdes därpå åt 
till Södra badinrättningen där affären avslutades 
och han erhöll överenskommen likvid mot veder
börligt kvitto. Vagnen med cementlasten skulle 
enligt överenskommelse avsändas följande dag 
från Stadsgården. Det kom dock ingen vagn vare 
sig den dagen eller nästa varför jag ringde upp 
Stadsgårdens station där man upplyste mig om att 
någon vagnslastbeställning inte skett för ifrågava
rande transport. Jag blev då orolig och började 
undra om jag blivit lurad av den obekante. Efter 
en del sökande lyckades jag fa kontakt med ho
nom och då fick gåtan sin lösning. Han hade 
nämligen beställt godsvagnen på Statens Järnväg
ars expedition i stället för på Saltsjöbanan. Vag
nen anlände efter någon dag och så var den oron 
stillad. 

Kapitalfrågan ordnades genom byggnadskredi
tiv hos järnvägsbolaget där jag, av vilken orsak vet 
jag ej, åtnjöt stort förtroende. Det blev stora sum
mor som omsattes under byggnadstiden innan 
fastigheterna slutligen kunde belånas i avsedda 
penninginstitut mot inteckningar och borgen. 

I början av 1921 inträffade det en oväntad hän
delse i det att en allmän lönekonflikt var under 
uppsegling vid de Enskilda Järnvägarna. Fack
föreningsledningen rustade för strejk och jag kom 
att tillhöra härför särskilt valt strejkutskott vars 
uppgift var att planera en eventuellt kommande 
konflikt. Järnvägsbolagets ledning fick kännedom 
om detta och en dag blev jag anmodad att omgå
ende infinna mig hos VD greve Wrede. Då jag 
inställde mig hos honom var han mycket förtör
nad och ville påstå att jag handlat ansvarslöst som 
oaktat att jag omhänderhade och förvaltade näs
tan en halv miljon kronor av bolagets medel för 
egnahemsbyggena ändå kunde vara med och för
bereda en strejk som även kunde komma att be
röra vår järnväg. Greven menade att det därvid 
kunde hända att dessa medel kunde användas 
som strejkkassa. Han krävde därför att jag omgå
ende skulle inlämna egnahemsföreningens räken
skaper till bolagskontoret för revision och kon
troll. Jag lovade villfara detta så fort det var möj-
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ligt. Däremot lovade jag inte att lämna strejk
utskottet förmenande att jag var i min fulla rätt 
att företräda personalens intressen, likaväl som 
järnvägsscyrelsens representant företrädde arbets
givarintresset. 

Det blev en arbetssam dag och natt innan jag 
hann göra räkenskaperna i ordning så att de 
kunde företes bolagsexperternas kritiska blickar. 
Det var inte heller utan en viss oro som jag vän
tade på resultatet av granskningen då jag efter tre 
dagar åter kallades till VD. Han meddelade att 
man granskat räkenskaperna utan att finna anled
ning till anmärkning eller misstanke. Han tillade 
att jag med hänsyn härtill fortfarande åtnjöt hans 
fulla förtroende beträffande våra ekonomiska 
mellanhavanden. 

När egnahemsbyggandet igångsattes befann sig 
efterkrigskonjunkturen på sin höjdpunkt. Från 
årskiftet 1920/21 gick dock konjunkturen åter 
ner i svindlande fart. Detta var ingalunda till vår 
fördel ty de egna hem som vi då hade så långt 
färdiga att de flesta kunnat flytta in hade kostat 
mycken möda och pengar. Värdet på fastighe
terna sjönk nu i rasande fart och i takt med våra 
löneinkomster. Framtiden tedde sig därför syn
nerligen mörk för de flesta av oss. För min del var 
inte situationen fullt så mörk emedan jag valt en 
mindre hustyp och dels hade låtit anstå med in
redningen av källarutrymmen och med upp
värmningsanordningar vilka kunde utföras senare 
när förhållandena var fördelaktigare. Det var där
för tvunget att på alla sätt fa medlemmarna att 
anstränga sig till det yttersta för att kunna kämpa 
sig igenom de första åren. Föreningsstyrelsen fick 
pröva alla utvägar som stod till buds för att för
hindra en katastrof Detta lyckades också och alla 
kunde efter många års försakelser och hårt arbete 
behålla sina hem. 

Låneplacering 
De verkliga svårigheterna inställde sig först när 
villorna voro färdiga och kreditiven skulle utbytas 
mot amorteringslån. De hade då kostat mer i 
uppförande än vad som förut beräknats. Orsaken 
till detta var de kraftiga prisstegringarna under 
byggnadstiden. Då nu fastighetsvärdena var i has
tigt sjunkande var det stora svårigheter att fa be
lån.a dem till erforderliga belopp. Efter en del för
handlingar lyckades föreningen att fa ett 25-årigt 
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amorteringslån på 358 500 kronor i Enskilda 
Järnvägarnas Pensionskassa mot 6% ränta och 
mot inteckningar i vederbörande fastigheter samt 
med ett borgensåtagande från Järnvägsbolaget. 
Samtidigt bearbetades de kommunala myndighe
terna att förmedla statslån till de som fyllde ford
ringarna för detta. 

Under 1921 kunde föreningen driva igenom 
att 8 av egnahemsbyggena fick statsbidrag och 
tertiärlån. Köpingen gick därefter i författning 
om att förmedla dessa lån som skulle hålla sig 
inom 80% av den godkända byggnadskostnaden 
och utgjordes av en amorteringsdel med 4% ränta 
och 2% amortering och en räntefri sub
ventioneringsdel på 10% av byggnadskostnaden. 
För att skapa möjligheter och argument till lös
görandet av det gemensamma och oförmånliga 
lånet i Enskilda Järnvägarnas Pensionskassa och 
för att åstadkomma en utgiftsminskning för med
lemmarna avstod samtliga 8 som fatt statsbidrag 
så stor del av subventionen att avbetalningen på 
de övrigas lån kunde göras med 1 000 kronor för 
var och en av dem. Svårigheten att göra dessa 
transaktioner låg främst i att förmå pensionskas
san att gå med på omedelbar likvidering av lånet 
som var bundet på 25 år och med hänsyn till in
trädd räntesänkning var synnerligen förmånligt 
för kassan. 

Efter åtskilliga framställningar och uppvakt
ningar hos pensionskassans ordförande och verk
ställande direktör beviljades vår framställan. Un
der tiden planerades placering av bottenlånen i 
Uppsala Stadshypoteksförening och sekundär
lånen genom att 5% amorteringslån placerades 
hos Försäkringsaktiebolaget Skandia mot säker
het i inteckningar och med underborgen av 
Järnvägsbolaget. Genom dessa lånetransaktioner 
nedbringades de årliga ränte- och amorterings
kostnaderna rätt väsentligt. De innebar å andra 
sidan att föreningen inte kunde upplösas förrän 
lånetiden - 25 år - utlupit. 

Sedan vi löst in de sista lånereverserna för vilka 
föreningen stod som låntagare kunde vi under år 
1946 återlämna medlemmarnas borgensförbin
delser avseende den begränsade ansvarsfriheten 
samt upplösa egnahemsföreningen. Några av 
dem som var med och bildade föreningen och 
som genomkämpat de hårda åren hade då redan 
slutat sina dagar och de övriga voro nära eller re-
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dan i pensionsåldern. De senare hade nu förmå
nen att fa hyggliga bostadskostnader på gamla da
gar. Alla hade kämpat hårt under detta kvartssekel 
och kunde nu med tillförsikt se mot framtiden. 
De hade klarat krisen. 

Då föreningen upplöstes hade vi trots allt en 
sparad slant på några tusen kronor som fördelades 
lika mellan medlemmarna. 

Under alla dessa år hade jag åtnjutit medlem
marnas obegränsade förtroende att vara förening
ens ordförande, redogörare samt verkställande le
damot. Det var en tid av hårt arbete, ansvar och 
bekymmer men som efteråt också lämnat många 
glada och ljusa minnen . . 

Förhandlingsarbete och utlandsresor 
Fram mot 1918 hade prisstegringarna till följd av 
världskriget växt dithän att löneläget vid de en
skilda järnvägarna, som då voro över hundratalet, 
var olidligt, varefter det upptogs centrala förhand
lingar mellan huvudorganisationerna. Härvid blev 
jag, tillsammans med flera i den fackliga huvud
organisationen, utsedd till personalombud. För
handlingarna kom att omfatta en tid av tre måna
der och blev bland de mest krävande jag varit med 
om. Men de var också särskilt betydelsefulla enär 
det samtidigt gällde att försöka åstadkomma ett 
helt nytt lönesystem som skulle vara anpassnings
bart till konjunkturväxlingarna i framtiden utan 
att alltför omfattande förhandlingar skulle erford
ras vid förskjutningar i indexläget. 

Det lyckades också slutligen att utan till
gripande av särskilda stridsåtgärder uppnå enig-

het om ett dylikt lönesystem vid Sveriges Enskilda 
Järnvägar. Personalen tillfördes härigenom direkt 
löneökningar av förut oanad storlek och de 
grundelement varpå löneavtalen då byggdes upp 
kom att bli bestående under 30 år framåt. 

År 1920 fick jag, förutom en kort visit i Narvik 
1919, för första gången tillfälle att besöka ett an
nat land. Det var i samband med den 9:e Skandi
naviska arbetarkongressen som hölls i Köpen
hamn i januari detta år. Internationalen hade vid 
den tiden genomgått många svåra kriser under 
krigsåren varunder olika meningsriktningar bru
tit sig ut och bildat nya världsorganisationer. 
Denna kongress var därför av utomordentlig be
tydelse för det fortsatta internationella arbetet, 
inte blott i Skandinavien och Europa utan i hela 
världen. Kongressen bestod därför av represen
tanter för de socialdemokratiska och fackliga or
ganisationerna från många länder både i och 
utom Europa. Vid kongressen antogs bland annat 
resolutioner angående socialisering, industriell 
demokrati och det framtida skandinaviska samar
betet. 

Trots att kongressen pågick en hel vecka blev 
det ont om tid över för att se på staden. Det blåste 
dessutom en kall och fuktig vind hela tiden som 
gjorde att man inte ville vistas utomhus mer än 
nödvändigt. Det blev dock tillfälle att under sak
kunnig ledning bese Köpenhamns nyuppförda 
rådhus varöver danskarna var mycket stolta. 

På nedresan till Köpenhamn, vilken jag av kost
nadsskäl företog i 3:e klass sittvagn, fick jag res
sällskap med den legendariske och originelle 
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socialistagitatorn och riksdagsmannen August 
Svensson från Sundsvall. Han hade trots sin höga 
ålder inte heller valt sovvagn oaktat att resan för 
hans del sträckte sig över ett helt dygn. Han kos
tade inte heller på sig några andra extravagenser 
enär han hade matsäck med sig för hela den tid 
han skulle vara borta. Det var endast vi två i ku
pen under större delen av resan. Till en början var 
vi helt främmande för varandra och jag satt 
mycket länge och fixerade min tyste, jättelike res
kamrat innan jag, trots att jag var den yngre, vå
gade mig på att inleda ett samtal. Han var till en 
början ytterst ordkarg och reserverad men han ti
nade upp när han fick höra att vi var ute i samma 
ärende. Under den natten fick jag veta mycket om 
oegennyttig kamp för drömda framtidsideal, 
uppoffringar, framgång och besvikelse vilket i så 
rikt mått beskärdes arbetarrörelsens pionjärer. 
Han berättade också om många andra högresta 
gestalter från genombrottsåren. 

Hemresan företog jag med sovvagn från 
Malmö varvid jag fick dåvarande kommuni
kationsministern, Viktor Larsson, till reskamrat. 
Även han hade bevistat kongressen. 

Samma år skulle Svenska Järnvägsmanna
forbundets medlemmar företaga omröstning rö
rande anslutning till Svenska Landsorganisa
tionen (LO). Omröstningen skulle föregås av en 
serie upplysningsmöten på skilda platser. Jag fick 
därvid uppdrag av förbundsstyrelsen att besöka 
en del platser och redogöra for denna fråga. Här
under fick jag tillfälle att stifta bekantskap med 
många nya människor och besöka för mig okända 
platser. Vid Svenska Järnvägsmannaforbundets 
kongress 1921 blev jag invald i förbundsstyrelsen 
vilket jag förut nämnt. 

Året därpå utbröt allmän lönekonflikt vid de 
enskilda järnvägarna varvid personalen vid ett an
tal mer betydande banor lade ner arbetet. Strejken 
pågick under ett par månader och det var ytterst 
nära att det kommit till öppen konflikt även vid 
Saltsjöbanan på grund av att arbetsgivaren för
sökte sig på att utbilda strejkbrytare att sätta in vid 
banor där arbetet nedlagts. Situationen var 
mycket allvarlig och jag blev under en nyss påbör
jad resa hemkallad for att i egenskap av fackfören
ingens ordförande företräda personalen. Vid 
hemkomsten tog jag också omdelbart kontakt 
med verkställande direktören greve Fabian Wrede 
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varpå följde en allvarlig överläggning som slutade 
med att de icke önskvärda personerna blev avlägs
nade och lugnet återställdes. 

År 1924 erhöll jag uppdrag att representera 
Svenska Järnvägsmannaforbundet vid Norska 
Järnbaneforbundets kongress i Lillehammer. Som 
jag inte förut varit i den delen av Norge passade 
jag på att resa olika vägar i avsikt att fa se så 
mycket som möjligt av grannlandets natur och 
kultur. Detta kunde också ske utan större egna 
kostnader då Norska statsbanorna utfärdade 2:a 
klass fribiljett efter önskan. 

Under resan besökte jag bland annat Eidsvold, 
Röros, Hamar och Oslo. Till Oslo kom jag på 
norska nationaldagen den 17 maj . Därvid fick jag 
ett oförglömligt minne av den patriotism och na
tionalkänsla som vid detta tillfälle präglade män
niskorna på Karl Johan och platserna i närheten 
av slottet och universitetet. Det var fascinerande 
att se detta färgrika och uppsluppna skådespel 
med alla dessa människor som på olika sätt de
monstrerade de röda, vita och blå nationalfärger
na. Under resan i övrigt fick jag uppfattningen att 
den materiella standarden var lägre än hos oss. 

Till Oslo kom jag sent på natten varvid det in
träffade en liten episod. Jag hade i förväg beställt 
hotellrum och då jag kom ut från Östbane
stationen beställde jag omedelbart första bästa 
droska till hotellet som visade sig vara beläget 
omdelbart intill järnvägsstationen. Något som jag 
konstaterade först på morgonen då det var ljust 
och lättare att orientera sig. 

Under 1932 var jag ånyo i tillfälle att såsom för
bundets representant övervara Norsk Järnbane
forbunds kongress som denna gång var förlagd till 
Oslo och pågick i fyra dagar. I samband med 
denna kongress gjorde jag en avstickare till Dram
men i sällskap med norska förbundets kassör, 
Hansen. Vid kongressen valdes en konduktör F 
Buland till forbundsordforande. Denne gick se
dermera ett tragiskt öde till mötes. Under andra 
världskriget blev han i egenskap av vice ordfö
rande i Norska landsorganisationen tagen av tys
karna och dömd till döden. Domen ändrades se
dermera till koncentrationsläger och han överför
des till Tyskland där han dukade under for den 
hårda behandlingen. 

Den 24 februari 1925 avled Sveriges dåvarande 
statsminister Hjalmar Branting. Med hänsyn till 



hans officiella ställning förrättades jordfästningen 
i Storkyrkan i Stockholm. Begravningen ägde 
rum söndagen den 1 mars i närvaro av kungahu
set, representanter för olika länders regeringar 
samt fackliga och politiska organisationer. Jag 
hade erhållit inbjudan att övervara den högtidliga 
akten i egenskap av representant för Svenska 
Järnvägsmannaförbundet. Det var en stämnings
full högtid. Storkyrkan var fylld med representan
ter för olika samhällsskikt och främmande natio
ner som visade arbetarhövdingen en sista heders
betygelse. Man förnam väl att det var en stor 
mans sista färd. H.M. Gustav V hade infunnit sig 
i kyrkan i god tid och fick sitta och vänta nära en 
halv timme innan Branting kom. När så skedde 
fick konungen resa sig för honom och bevittna 
huru som gamla skäggiga veteraner med florbe
hängda röda fanor i sina grova arbetarnävar 
trädde fram och slog en ring omkring honom. 
När han så satte sig var han omsluten av en fan
borg med socialistiska segertecken som skyd
dande vakt. Så nära inpå livet hade han aldrig förr 
haft dessa arbetarrörelsens symboler. Nu stod de 
som hans trogna skyddsvakt i ring bakom ho
nom. Man kunde inte heller undgå att se kron
prinsen Gustav Adolf med intresse studera de 
olika fanornas deviser. 

Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Ernst 
Klevbeck som höll en gripande betraktelse med 
utgångspunkt från bibelorden om hur Jesus 
frestades av djävulen, erinrade om att Branting 
trots börd, utbildning och utsikter till en lysande 
tjänstemannabana, valde att kämpa för männis
kovärde och rättigheter åt de små i samhället. 
Från Storkyrkan gick begravningståget, vari del
tog 15 000 människor, under tonerna av Hjalmar 
Brantings sorgmarsch, till Adolf Fredriks kyrko
gård där stoftet gravsattes i den Brantingska 
familjegraven. Hundratusentals människor kan
tade processionens väg. Vid graven talade bland 
annat Zäta Höglund vilken under många år stått i 
opposition till den politik som Branting före
trädde. Han betygade därvid att han numera vun
nit klarhet om att den linje som Branting följt var 
den rätta. 

Orostider 
Den lågkonjunktur som kännetecknade 30-talet 
hade redan börjat giva sig tillkänna i mitten av 20-

talet. Framförallt blev krisen synnerligen djupgå
ende för järnvägarna på grund av frakt
minskningen genom industrins avmattning och 
även genom biltrafikens snabba utveckling. Det 
blev hårda tider för järnvägarnas ledning och 
ännu hårdare för dess personal. Givetvis föran
ledde detta långvariga förhandlingar mellan in
tressenterna vilket resulterade i hårdare villkor för 
de anställda. 

Under denna bekymmersamma tid omkom år 
1932 en av förbundets ombudsmän genom 
olyckshändelse. Jag blev då ombedd av förbunds
styrelsen att tillsvidare tjänstgöra i denna befatt
ning. Vikariatet kom att vara i nästan fem år, un
der den svåraste depressionstiden. Under denna 
tid hade jag successivt tjänstledigt från järnvägen. 

I slutet av 1930-talet växte den politiska spän
ningen i världen genom Hitlers diktatoriska upp
trädande på världsarenan. Detta satte fart på 
krigsrustningarna vilket i hög grad lättade på ar
betslösheten och en period med högkonjunktur 
inleddes. 

På grund av den politiska spänningen och att 
vissa länder stängde sina gränser uppstod svårig
heter för de internationella arbetarorganisationer
na att uppehålla kontakten med varandra. Inter
nationella Transportarbetarinternationalen hade 
dock beslutat avhålla en förut beslutad kongress i 
Tyskland år 1938. På grund av ovan nämnda för
hållanden beslöts att den i stället skulle hållas i 
Luxemburg den 15 september. Förhållandena var 
emellertid så spända att Tyskland stängde sina 
gränser. Efter den så kallade Miinchenöverens
kommelsen lättade spänningen något vilket möj
liggjorde genomresa. Lättnaderna innebar att den 
planerade kongressen kunde hållas i slutet av ok
tober. Fyra representanter från Svenska Järnvägs
mannaförbundet kom att deltaga i kongressen va
rav jag var en av deltagarna. Förutom representa
tion från Tyskland och Ryssland deltog represen
tanter från organisationer i Europa och den övriga 
världen. Kongressen hölls i parlamentsbyggnaden 
i Luxemburgs huvudstad med samma namn. 
Som förste ordförande fungerade engelsmannen 
Bevin, vilken senare kom att spela en stor roll un
der andra världskriget, först som Englands arbets
minister och senare som utrikesminister. 

På grund av de politiska förhållandena i Europa 
och andra länder, bland annat i Kina där inbör-

95 



deskriget då pågått i något år, fördes förhandling
arna i en laddad atmosfär. Trots detta nåddes 
enighet angående de flesta förslag och rekom
mendationer som kongressen hade sig förelagda. 

Under kongressen inbjöds samtliga deltagare 
till supe som den luxemburgska staten bestod och 
vid vilken landets statsminister presiderade. Vi 
blev vidare inviterade till en bussresa runt landets 
gränser. Landet är nämligen inte större än att 
detta gott medhinnes under en dag. Därunder 
besöktes flera små gränsstäder där man kan 
drömma sig tillbaka till medeltiden. Det föreföll 
som om tiden stått stilla i dessa natursköna nejder 
med sin pittoreska bebyggelse. Den yttre hygie
nen föreföll dock inte vara särskilt hög. Höns och 
gäss sprungo omkring och kacklade på gatorna 
där man även kunde få se en och annan griskul
ting. Det var inte heller ovanligt med gödselhögar 
liggande framför bostadshusens fönster. Under 
bussfärden utmed gränsfloden mot Tyskland 
kunde man inte undgå att få en kuslig känsla av 
att det uppskjutna kriget när som helst kunde bli 
verklighet. Man såg taggtrådsvallarna och de 
ridåer på Tyska sidan som vittnade om pågående 
befästningsarbeten. 

Resandekontrollen genom Tyskland var också 
ytterst sträng. Redan på färjan till Sassnitz fingo vi 
lämna ifrån oss alla tidningar och annan lektyr. I 
övrigt hade vi inget obehag under vår genomresa. 
På återresan reste vi över Köln, där vi bland annat 
besåg domkyrkan, varefter vi fortsatte till Hanno
ver. I Berlin stannade jag kvar två dagar för att se 
på staden, medan mitt övriga ressällskap rest vi
dare hem till Sverige. Jag fick därunder Tyska 
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landstign,ingen i 
Sassnitz måste 
svenska passage
rare lämna ifrån 
sig misshagliga 
trycksaker under 
naziregimens tid 

Järnvägsmannaförbundets före detta generalse
kreterare Jocade till ciceron. Han hade vid flera 
tillfällen varit vår gäst i Sverige. I hans sällskap be
sökte jag bland annat Potsdam och besåg dess 
storslagna slott och andra anläggningar. Det var 
på visst sätt kusligt att herr Jocade inte vågade 
följa med mig in i slottet eller på restaurang. Han 
förklarade detta med att han var ständigt bevakad 
av nazisterna varför han inte vågade visa sig till
sammans med en utlänning offentligt. Hans 
tjänst gjorde att han under första världskriget fick 
hand om transporten av de hemvändande trup
perna. Han betraktades av den anledningen med 
misstänksamhet av nazisterna. Hans föraningar 
visade sig sedermera inte vara ogrundade ty något 
år senare blev han likviderad. 

Då vi på morgonen den dagen jag skulle på
börja hemresan kom till Stettiner Bahnhof fick 
jag en glimt av nazismens verkliga ansikte. Det var 
söndagsmorgon. Deporteringen av judar och po
lacker var i full gång. Det var beklämmande att se 
hur dessa uthungrade och trasiga människor, 
utblottade på allt, jagades ombord på tåget som 
boskap för att så småningom hamna i koncentra
tionsläger eller gå under på annat sätt. I övrigt, var 
man kom, på hotell, järnvägsstationer och offent
liga platser, möttes man av Hitlers porträtt. Varje 
tysk som önskade undgå misstankar gjorde hitler
hälsning inför dessa porträtt. På tågen och på an
dra färdmedel vimlade det av SS-män och annan 
militär. Arbeten med försvarsanläggningar och 
flygplatser pågick lite varstans. Det var därför inte 
svårt att förstå att Miinchen-freden endast var en 
chimär. 



Kommunalpolitiker 
Då jag kom till Saltsjöbaden år 1909 hade jag ald
rig sysslat med politik av något slag och jag hade 
inte heller den ringaste tanke på att i framtiden 
ägna mig däråt. Vid denna tid saknade arbetare 
och småinkomsttagare allt inflytande på det poli
tiska livet, framförallt inom det kommunala om
rådet. Den 5 000-gradiga rösträttsskalan, som då 
fortfarande gällde, utestängde alla arbetare och 
lägre tjänstemän från möjligheten att deltaga i 
kommunalt förtroendearbete. Den 5 000-gradiga 
rösträttsskalan ersattes under 1910 med den 40-
gradiga, vilken ej heller medgav något nämnvärt 
inflytande för de bredare folklagren. Först i och 
med att även denna skala slopades 1913 blev det 
möjligt för de lägre inkomsttagarna att bliva re
presenterade i de olika förvaltningsorganen. 

I Sverige gavs begränsad rösträtt åt myndiga 
män i samband med 1866 års riksdagsordning. 
För att ta rösta på en riksdagsman krävdes då 800 
riksdaler i årsinkomst eller innehav av fastighet, 
värderad till minst 1 000 riksdaler. Detta innebar 
att endast 5,5% av Sveriges befolkning eller 21 % 
av den myndiga manliga befolkningen hade röst
rätt. 

Röstberättigade i kommunalval var både män 
och kvinnor, som nått myndig ålder och hade 
minst 400 riksdaler i årsinkomst. En person 
kunde ha flera röster, graderat efter inkomsten. 
Det antal röster den enskilde kunde avge enligt 
denna s.k. fyrkskala var dock i städerna maxime
rad till 1/20 (från 1869 1/50) av totalantalet rös
ter och i landsortskommuner från 1900 till 1/10. 

1907 biföll riksdagen ett förslag om allmän och 
lika rösträtt för män vid riksdagmannavalen till 
andra kammaren. Enligt den nya lagen som 
trädde i kraft 1909, var valen till både första och 
andra kammaren proportionella. Inkomststrecket 
slopades, men rösträttsåldern höjdes till 24 år. 
Röstberättigade fick ej vara försatta i konkurs eller 
häfta i skuld för fattigvård eller ha obetalda skat
ter. Fyrkskalan i kommunalvalen reducerades till 
en fyrtiogradig skala, vilket innebar att ingen 
kunde ha mer än 40 röster. 

Genom 1918 års författningsrevision (i kraft 
1921) fick kvinnor rösträtt även till riksdagsvalen. 
Vidare blev rösträttsåldern för både riks- och 
kommunalval 23 år och skattestrecket avskaffa
des. 1941 sänktes rösträttsåldern till 21 år i kom-

munalval. 1945 slopades alla rester av konkurs
och fattigvårdsstreck samtidigt som rösträtts
åldern för riksdagsval sänktes till 21 år. 

Då arbetarna vid 1913 års kommunalval alltså 
för första gången hade möjlighet att gå fram med 
egna kandidater blev jag uppsatt på Socialdemo
kratiska arbetarekommunens kandidatlista oaktat 
att jag vid den tiden ej ens var ansluten till partiet. 
Kommunalfullmäktige i Saltsjöbaden var då 23 
till antalet, varav vår lista fick 7 mandat. Leda
motskapet kom sedan att för min del vara i 36 år 
utan avbrott, varav som vice ordförande i 11 år 
och som ordförande i 4 år samt som vice ordfö
rande i kommunalstämman 11 år och som ordfö
rande i 16 år. Under denna tid har Saltsjöbadens 
köping, såväl som många andra, genomgått en re
volutionerande omvandling och utveckling på 
olika områden. 

Köpingen, som bildades 1909 genom utbryt
ning från Nacka kommun, hade en bofast befolk
ning av 2 532 personer 1914 vilka till år 1953 
ökat till 4 7 42 personer. De många sommarvillor
na med sin snickarglädje var typiska för samhället 
då men har nu försvunnit eller ändrats om till 
fasta bostäder. De stora områden som i början av 
1900-talet var jungfrulig mark har stadsplanerats 
och tagits i anspråk för villor och hyreshus. Full
ständigt läroverk har inrättats och byggnad härför 
uppförts. Kommunalhus och ålderdomshem har 
byggts, idrottsplats och badanläggning har inrät
tats, elkraftförsörjning och brandväsende har ord
nats, polisväsendet har moderniserats, central 
folkskola har planerats och påbörjats osv. 

Då jag första gången fick säte och stämma i 
kommunalfullmäktige var jag 27 år och den 
yngste i församlingen. Det var självklart att jag i 
likhet med övriga arbetarrepresentanter kände 
mig en smula bortkommen i denna förnämliga 
församling där de övriga ledamöterna bestod av 5 
direktörer, 4 grosshandlare, en medicine doktor, 
en byråingenjör, en konsul, en brukspatron, en 
arkitekt och en trafikchef Man kunde inte heller 
undgå att se att de till en början gärna ville non
chalera debattinlägg som gjordes av oss. Det var 
därför inte underligt att man kände sig underläg
sen, såväl genom lägre samhällsställning som all
mänbildning. Man lade även märke till att den 
parlamentariska bildningen inte stod så synnerli
gen högt i kurs i någondera lägret och detta kom-
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penserade i viss mån for underläget på andra om
råden. Enär jag gärna ville göra mig värdig det för
troende som uppdraget innebar försökte jag sna
rast att sätta mig in i gällande kommunallagar och 
författningar. I detta syfte skaffade jag mig 
Verdandis småskrifter och Aldens medborgarbok 
som utkom i häften. Genom studiet av dessa 
böcker grundlades även en viss säkerhet i det of
fentliga uppträdandet varigenom jag, trots min 
ungdom, snart vågade begära ordet i fullmäktige 
och diskutera med de borgerliga oaktat deras 
större mått av kunskaper och sociala anseende. 
Jag har sedermera lärt mig att oppositionen lättast 
tyglas genom att ges ansvar. Om det nu var därför 
att jag ibland förfäktade minoritetens mening el
ler av andra skäl som jag så småningom fick vara 
med och verkställa en del beslut och att jag blev 
invald i en del styrelser och nämnder vet jag ej. 

Det är klart att jag under så lång tid kommit att 
väcka egna förslag i olika ärenden. Den första 
motionen var tämligen naiv men den återspeglar i 
viss mån då rådande forsörjningssvårigheter. Det 
gällde att köpingen skulle ta sig an bevattningen 
av befolkningens potatisland. En annan gällde 
tilldelningen av sättpotatis till mindre bemedlade. 
Det här var under första världskrigets livsmedels
brist. Bägge motionerna bifölls men innan den 
första hann verkställas kom regnet som en räd
dande ängel. 

Kommunalfullmäktigeuppdraget ledde också 
till att jag blev ledamot i flera olika nämnder, sty
relser och kommitteer. Sålunda blev jag ordinarie 
i kommunalnämnden 1921, vice ordförande 
1924 och ordförande 1940-1951. Jag blev också 
ledamot i hälsovårdsnämnden 1924 till 1951, 
därav som vice ordförande och ordförande ett tio
tal år. Då familjebidragsnämnder trädde i verk
samhet under senaste världskriget blev jag ordfo-
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rande och verkställande ledamot även i den under 
ett tiotal år. Ungefär samtidigt tillkom den stadiga 
byggnadsregleringen och statsunderstöd till bo
städer. Saltsjöbaden erhöll härvid i regel en kvot 
av omkring 40 bostäder varav nästan alla voro be
rättigade till stadigt bidrag. Detta innebar ett vä
sentligt ökat arbete for kommunalkontoret och 
då i synnerhet for mig som handhade tillstånds
och låneärenden. 

När min företrädare, byråchef F.A. Berg, med 
1939 års utgång lämnade ordförandeposten i 
kommunalnämnden och alla övriga kommunala 
uppdrag fick jag, efter det att jag valts till ordfö
rande i kommunalstämman, fullmäktige och 
nämnd, även övertaga hans övriga kommunala 
uppdrag. Jag var dock inte helt främmande for 
dem då jag under många år varit hans vikarie och 
medhjälpare. Berg var mycket intresserad av den 
kommunala verksamheten och gjorde stora insat
ser och personliga uppoffringar härför. Han hade 
dock svårt att göra sig gällande i offentliga diskus
sioner och att kläda sina tankar i ord. Då han 
dessutom var självständig i sin uppfattning kom 
han ofta i konflikt med andra meningsriktningar, 
även inom det egna högerpartiet. Sammantaget 
bidrog detta till hans avgång 1939. 

Mitt mandat som ordförande gick ut med 
19 51 men min avsikt var att avgå redan året dess
förinnan. På begäran kvarstod jag dock mot löfte 
om hjälp med arbetsbördan. Jag stannade alltså 
till 1952 då utredningarna for skola och ålder
domshem var klara och jag ansåg det vara på sin 
plats att efterträdaren, major C. af Klercker fick 
fortsätta. I byggnadskommitten for ålderdoms
hemmet kvarstod jag dock till 1954. 

År 1955 utdelades for första gången Saltsjö
badsmedaljen och jag erhöll det första exemplaret 
i guld. 

Neg/inge Samlingslokaler. 
Byggnaden revs på 1960-talet. 
Vykort. 



Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1903? 

Lokstallet vid Riksgränsen var unikt genom att hela vänd.skivan låg under tak. 

Elektrifiering? 
I slutet av 1901 anhöll styrelsen for Falun
Västerdalarnes järnväg om statsanslag på 100 000 
kr for att göra experiment med elektrisk drift på 
sträckan Falun-Amsberg. Man hade fatt en för
frågan från maskinfabriken Oerlikon i Schweiz 
om att prova lok av Oerlikons typ, och ett löfte 
från Stora Kopparberg om gratis ström for proven 
från Kvarnsvedens kraftstation under en kortare 
tid. 

Kungl. Järnvägsstyrelsen yttrade 2002 att man 
ansåg att försöken borde föregås av en studieresa 
till redan befintliga elektriska banor i Europa och 
USA och utföras av SJ på banan Malmö-Eslöv, 
då sådana livligt trafikerade banor vore mer ange
lägna. Järnvägsstyrelsen hade också gjort egna ut
redningar om vilka banor som skulle kunna dri
vas med kraft från fallen i Lagan, och om elektri
fiering av malmbanan Gällivare-Riksgränsen. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen yttrade där
efter 1903 att Västerdalsbanan upprepat sitt för
slag, där man nu hade erbjudande om fri elkraft 
under försöken i två år och skulle pröva elekrrifie
ring enligt tre system, Oerlikon, Schuckert och 

Westinghouse, samt att dessutom Siemens och 
AEG kontaktat Vo V om att fa vara med på pro
ven. Vo V föreslog därför att Västerdalsbanan 
skulle bli forsöksplats och att Vo V, Järnvägsstyrel
sen, Järnkontoret och Järnvägsforeningen skulle 
ingå i en kommission for utvärdering av försöken. 

Järnvägsstyrelsen yttrade då att en bättre 
forsöksbana vore banan Stockholm-Värtan, och 
att man kunde bygga ett eget ångkraftverk vid 
Tomteboda, som efter försöken kunde användas 
for belysning och motorer vid olika stationer i 
Stockholm. Värtabanan skulle vara speciellt 
lämplig då den bara hade lokaltrafik som inte 
skulle störas så mycket av proven. 

I utvärderingskommissionen skulle också re
presentanter for Telegrafverket, Tekniska Hög
skolan och Teknologforeningen ingå. Man ansåg 
även att kostnaden for prov på Västerdalsbanan 
skulle bli mycket högre, bland annat for att loken 
efter proven troligen vore värdelösa, medan man 
på Värtabanan kunde ha mindre och billigare lok. 

Efter långa diskussioner blev det Värtabanan 
där försöken gjordes 1905-1908, med vissa prov 
också på banan till Ulriksdal 1907. 
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Bohusbanans bro över 
Örekilsälven intill 
Munkedal. 

Ett av de svensk
byggda loken littera 
Ta. 

Statens järnvägar började man med dubbelspårsdrift Malmö-
• Malmbanans norra del blev färdig och öppna- Lund, 1901 Lund-Eslöv och Huddinge-T umba, 
des för trafik från Gällivare till Riksgränsen i för- 1903 även Tumba-Rönninge och Eslöv-Hässle-
bindelse med den norska bandelen till Narvik. holm. Infarten till Stockholm var ett problem ge-
Banan gick genom ensliga trakter och hade · bara · ·· nom att bron vid Liljeholmen måste öppnas för så 
fyra stationer, Fjällåsen, Kalixfors, Kiruna och många båtar. Man hade 1901 utlyst en tävling om 
Riksgränsen. Dessutom fanns flera mötesplatser. bästa nya sätt att dra en bana till Stockholm, och 
Norrbottens län som 1902 varit nr 13 bland vinnaren hade föreslagit att gå via Essingeöarna 
länen i fråga om längd av SJ-banor blev därefter och Kungsholmen så att Stockholm C blev en 
nr 4. Riksgränsens station var unik genom att hela säckstation. Man beslöt dock i stället 190 5 att i 
vändskivan vid lokstallet låg under tak. princip gå över Årsta holmar, men 1908-09 
• Trafiken hade på några av SJ-linjerna nått grän- byggdes dubbelspår Liljeholmen-Huddinge 
sen för vad man kunde klara av på enkelspår, både längs den gamla sträckningen. Inte förrän 1929 
i Skåne och närmast Stockholm. Redan 1900 öppnades den nya linjen över Årstabron. 
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Säröbanans lok var 
gjorda for lätt, snabb 
persontrafik. 

• Bygget av Bohusbanan fortsatte från Uddevalla 
mot Skee och öppnades i slutet av året. Tanken 
var att fortsätta till Norge, så att man skulle fä en 
SJ-förbindelse från Göteborg, snabbare än via 
Bergslagsbanan och Dalslandsbanan Mellerud
Kornsjö, men genom den allt tydligare tveksam
heten i fråga om den svensk-norska unionen blev 
den delen aldrig byggd. Den samtidigt byggda 
och öppnade banan Strömstad-Skee var tänkt 
som en liten privat matarlinje finansierad av kom
munen, men trafikerades redan från början av SJ, 
som redan 1907 helt övertog den. 
• Som man beslutat 1902 arbetade man med 
Stockholms nya godsstation vid Norrtull och den 
nya rangerbangården vid Tomteboda. Även 
Stockholms centralstation började byggas om. 
Man hade tidigare för passerande godståg bara 
haft ett spår utanför och ett genom banhallen, 
och fyra genomgående spår för persontrafiken. 
Den starkt ökande lokaltrafiken såväl på SJ mot 
Uppsala och Värtan som på Västeråsbanan gjorde 
att man ändrade banhallen så att man fick nya 
avslutande spår för trafiken norrut och flera spår 
för godstågen utanför banhallen. Stationshuset 
byggdes om för att skilja lokaltrafiken från fjärr
trafiken. Arbetena kom att ta flera år. 
• Den första förberedande undersökningen gjor
des för vad som skulle komma att bli Inlands
banan Östersund-Gällivare. 
• Rundresebiljetter såldes utomlands som gällde 
turistresor på SJ, enskilda banor och åtskilliga 
ångbåtsleder. 
• Av loktypen littera T (senare Ta) levererades 25 
lok från svenska verkstäder. Loket var en ameri
kansk konstruktion som hade köpts från Rich
mond Locomotive Works 1900, med kom
poundsystem där ångan först gick genom hög
tryckscylindern och därefter genom lågtrycks-

cylindern, utom vid start då ångan gick direkt till 
bägge. De svenskbyggda loken skilde sig synligt 
från de amerikanska bland annat genom delar av 
hyttens och skorstenens konstruktion. Syftet med 
kompoundsystemet var att kunna utnyttja högre 
ångtemperatur och ångtryck för att fä bra verk
ningsgrad, men vid denna tid arbetade uppfinna
ren Wilhelm Schmidt i Tyskland redan med över
hettning, då han förstått att ångtemperaturen var 
det viktiga medan högt ångtryck mest gav pro
blem med pannans hållfasthet och tyngd. 
• Växelloket littera Ke levererades från de flesta 
svenska loktillverkare. Det var ett tanklok för väx
lingsarbete vid hamnar och bangårdar och hade 
samma maskineri och cylindrar som godstågen 
littera Kd, men något mindre ångpanna som det 
äldre littera Kc5. Loktypen blev framgångsrik, 
och sammanlagt byggdes för SJ 115 sådana lok 
och för enskilda banor ytterligare fyra. Drygt hälf
ten av dem blev senare försedda med överhettare 
för att fä bättre verkningsgrad och mindre kondens
vatten i cylindrarna, och kallades då littera Kh. 

Enskilda banor 
• Den första delen av Göteborg-Särö järnväg 
öppnades för trafik till Släp inom Göteborgs syd
västra förorter där man byggde villor, sommarstu
gor och badorter. Banan var en motsvarighet till 
Saltsjöbanan och Djursholmsbanan i Stockholm. 
Säröbanan hade ingen förbindelse med SJ eller 
andra järnvägar, utan en egen station i Göteborg 
intill en av stadens spårvägslinjer. Banan hade 
rymliga och moderna personvagnar och snabba 
fyrkopplade tanklok för persontrafiken men bara 
några fä godsvagnar, närmast för transport av 
byggmaterial. 
• Västeråsbanan SWB hade föregående år öpp
nats förbi Ludvika till Nyhammar, med lastplatser 
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vid gruvorna i Sörvik och Lekomberg. Banan 
kompletterades nu med en lastplats vid Ludvika 
bruk och en håll- och lastplats vid Grangärde. Se
nare fick även gruvorna lckorrbotten och !viken 
lastplatser. Bergslagsbanan utvidgade Ludvika 
station och avlägsnade rester av den smalspåriga 
Väsman-Barkens järnväg, samtidigt som 
Västeråsbanan breddade banans sista del från 
Morgårdshammar till Smedjebackens hamn. Ar
betet fortsatte med banans förlängning från 
Nyhammar mot Björbo. 
• Orsa-Härjeådalens järnväg var under byggnad 
från Orsa till Sveg. Man hade beställt stora gods
tågslok för leverans 1904, men för byggnadstågen 
skaffades ett lok från Adas, de första åren som 
hyreslok. 
• Gävle-Dala järnvägar skaffade sina första rik
tiga snälltågslok från Vagn- och maskinfabriken i 
Falun, nr 48-50. De var de största loken med två 
drivaxlar, hade 1850 mm drivhjul och fick köra 
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Den sydligaste av Gränges
bergsbanorna, OFW], fick 
nya godstågs/ok som tekniskt 
och estetiskt blev forebilder 
till vad andra skaffade 
många år framåt. 

Orsa-Härjeådalens järnväg 
använde for byggnadstågen 
ett kraftigt tanklok som 
senare såUes till Gruv
gården-Fors järnväg. 

90 km/h. Vid förstatligandet 1948 blev de SJ 
1818-1820 men användes inte mycket då alla 
banor med snälltåg redan var elektrifierade, så de 
skrotades på 1950-talet. 
• Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg fick tre 
malmtågslok nr 41-43, axelföljd D-3. Loken 
hade invändiga cylindrar och kan ses som en före
gångare till de godstågslok som SJ och Bergslags
banan skaffade 1907. De var kvar i tjänst till 
TGOJ elektrifiering på 1950-talet och var grön
målade i varje fall till 1940-talet. 
• Malmö-Limhamns järnväg hade skadats allvar
ligt av en vinterstorm på annandagen 1902, men 
hade nu fatt omfattande reparationer, där banval
len mot Öresund hade höjts upp och bitvis blivit 
stenbeklädd. 
• Många skånska järnvägar, till exempel Ystad
banorna och Kristianstadsbanorna, hade en ökan
de trafik och fick anmärkningar av Väg- och Vat
tenbyggnadsstyrelsens inspektörer för att spåret 



Ett av de kraftiga 
godstågs/ok som sattes in 
på Uddeholmsbanan. 

och dess underhåll inte hade förbättrats motsva
rande. För banan Tollarp-Åhus konstaterade man 
att det var tur att den bara hade långsam trafik. 
• Vellinge-Skanör-Falsterbo järnväg var under 
byggnad, med Malmö-Trelleborgs järnväg som 
huvudägare. HSFJ hade inga egna lok men från 
1904 vissa vagnar, som dock senare överfördes till 
MTJ. 
• Den första delen av Ängelholm-Klippans järn
väg var under byggnad från Ängelholm till Östra 
Ljungby. 
• Den första delen av Karlstad-Munkfors järnväg 
öppnades, Munkfors-Deje, så att man från 
Uddeholmsbolagets trakter fick en snabb och be
kväm förbindelse via Bergslagsbanan mot Göte
borg. I Karlstad arbetade man tillsammans med 
SJ for att bygga en ny station Karlstad östra for 
anslutningen, med en ny viadukt över gatan. Sta
tionshus, omlastningsskjul och lokstall hade 
byggts. Ett åttakopplat godstågslok levererades 
från Nohab och ytterligare ett skulle levereras 
1904, med tender, kompoundsystem och utvän
digt ramverk, så att den första axeln kunde utföras 
som Klien-Lindners typ, där hjulen satt på ett rör 
som stöddes av axeln genom en kula på mitten 
men kunde svängas och sidoförskjutas som en 
radialaxel. 
• Ronehamn-Hemse järnväg öppnades for gods
trafik, med en ångvagn for persontrafiken och ett 
lok med några betvagnar for godstrafiken. Loket 

och betvagnarna såldes dock redan följande år till 
Roma sockerbruk, då godstrafiken på Rone
hamnsbanan blev obetydlig. 
• Mönsterås järnväg hade öppnats från Mönsterås 
till Sandbäckshult, och arbetet fortsatte på bande
len till Alsterbro. Koncession fanns for förläng
ning ända till Åseda, där man avsåg att möta 
smalspårsbanor från Växjö och Västervik, men 
trots att man fortsatte att bygga i flera korta etap
per nådde man aldrig dit. I stället blev kontakten 
med de smalspåriga Kalmarbanorna i Sandbäcks
hult den viktigaste. 
• Den sista delen av Falkenbergs järnväg var un
der byggnad från Holsljunga till Limmared, men 
förhoppningarna att fortsätta förbi Ulricehamn 
gick inte att uppfylla, då den smalspåriga 
Ulricehamnsbanan köpts av Halmstad-Nässjö 
järnväg for ombyggnad till normalspår. 
• Stavsjö järnväg öppnades for att snabbt kunna 
frakta ut virke från Kolmårdens skogar, där mäng
der av träd hade dödats av nunnefjärilens larver. 
Banan hade bara 600 mm spårvidd och lok av 
samma typ som Motala verkstad redan 1894 leve
rerat till Nättraby-Alnaryds järnväg. 
• Nättrabybanans förlängning från Alnaryd till 
Eringsboda var under byggnad. Ett problem var 
att det saknades lämpligt grus längs denna handel, 
och därför hade man tvingats lägga ut spåret utan 
grusballast och hämta grus med tåg från längre 
söderut på banan. 

103 



Gunnar Sandin 

Järnvägstermers introduktion i svenskan 

Lagom till X2000-trafikens inledning 1990 över
satte jag åt Frank Stenvalls förlag Murray Hughes 
bok Rail 300. The World High Speed Train Race. 
Vad skulle då boken heta på svenska? Närmast till 
hands låg något med "höghastighetståg" som var 
det ord som massmedierna normalt använde i 
samband med de utländska motsvarigheterna. Jag 
tvekade emellertid inför det långa ordet och fick 
förläggaren med på den kortare formen "hög
fartståg", som också blev bokens namn. Men det 
var inget särskilt lyckat val. Snabbt etablerades det 
ännu kortare "snabbtåg" och slog igenom. Det 
var inte alldeles nytt. Svenska Akademiens ord
bok (SAOB) redovisar ett belägg från 1860, fast 
då som synonym till snälltåg.* 

Det ligger i sakens natur att terminologin inte 
kan föreligga fix och färdig när ett nytt ämnesom
råde, som i detta fall en ny samfärdselteknik, gör 
sitt inträde i ett språk. 134 år före snabbtågs
introduktionen hade själva den "mogna'' tåg
företeelsen kommit till Sverige. Hur fick vi de till
hörande beteckningarna? Jag har roat mej, som 
ren amatör, med att titta i en del gamla texter. 

Tre nybörjarböcker 
Tåg var redan före startåret 1856 inte okända for 
åtminstone den tidningsläsande svenska allmän
heten. Dels hade vi åtminstone sedan 1798 in
hemska spårbanor med tillhörande termer, och 
framför allt fanns det skribenter som rapporte
rade från de många länder som fick järnväg före 
Sverige. (Finland med sin parallellt svenska 
järnvägsterminologi var däremot ännu senfärdig
are.) Jonas Bagge skriver 1836: "Vid railvägen 
gick jag ett par dagar och såg mig omkring; men 

detta ämne är nu så utnött att jag ej deröfver 
behöfver orda något." 

Ännu 1857 fanns det dock de som inte tyckte 
så. Det året utkom nämligen hela tre skrifter som 
ville beskriva det nya fenomenet for allmänheten, 
och jag tar dem som avstamp for min framställ
nmg. 

Det var for det första Gustaf Nerman, Ajhand
ling om jernvägars anläggn,ing och rörelsemateriel 
efter Perdonnet, Weber och Becker bearbetad Ner
man var en av de tidiga Väg- och vatteningen
jörerna och samarbetade med både Adelsköld och 
Edelsvärd. Perdonnet var fransk, Becker och 
Weber österrikiska järnvägstekniker, och Nerman 
hade gjort studieresor i flera järnvägsländer. 

Carl Tottie utgav ]ernvägar och hvad dertill 
hörer. Populär uppsats. Tottie ägde mångårig 
järnvägsbyggarerfarenhet från England men hade 
också engagerats av von Rosen for svenska 
stakningar. 

Den ovannämnde Max Maria von Weber hade 
skrivit en vida spridd bok i järnvägskunskap. Den 
översattes av A.M. Lindgren som ]ernvägs-skola. 
Handbok for alla samhällsklasser till upplysning om 
jernvägarnas historia, administration och statistik. 
Den är utförligast av de tre. 

En jämförelse mellan termerna i de tre samti
diga skrifterna visar genast att språkbruket inte 
hade fått en fast form (se till höger): 
Vi ser att Tottie använder flest engelska termer, i 
mer eller mindre oforsvenskad form. Det var ett 
medvetet val: "som en skyldig gärd åt England 
och Norra Amerika'', pionjärländerna. 

Det var inte bara Tottie som i första hand häm
tade intryck och erfarenheter från den anglosax-

* Jag åberopar mej i viss grad på SAOB, både i dess tryckta form (man har nu hunnit fram till "sälta") och utifrån 

redaktionens excerptsamling. Det säger sej själve att det måste finnas brister i dess täckning av den tryckta svenska 

ordmassan, brister som kommer att bestå tills denna eventuellt föreligger elektroniske sökbar. Av 33 järnvägs

termer som fanns hos Nerman, Toccie och/eller Weber/Lindgren (se nedan) saknades elva hos SAOB, medan två 

inte fanns i den aktuella betydelsen och jag i femton fall hittade äldre belägg. Det är oklare om detta visar något 

annat än att redaktionen inte har excerperat de tre skrifterna. Däremot tycks den flitigt ha utnyttjat Jernkontorets 

Annaler. 
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"Tunnel" var ett av de ord som järnvägen inforde i svenskan. Här Sammanbindningsbanans "täckta gång" 

under Södermalm. Sv jvm. 

Nerman Tottie Weber!Lindgren 
Ångvagn Ångvagn (locomotive) Ångvagn/Lokomotiv 

Kolvagn Tender, "förrådsvagn" Kolvagn/ tender 

Vagnståg Vagns-train Tåg 

Vändplåt Vändbord Vändbord 

Godsvagn Godsvagn/varuvagn Godsvagn/varuvagn 

Väntsal Väntningsrum Passagerarerum 

Maskinförare Machinist/lokomotivförare 

Vagnsförare Vagnmästare Uppsyningsman/konduktör 

Gräfning Gräfning Nedskärning 

Stock Sleeper Syll 

Ångvagnshus Skjul för locomotiv Lokomotiv-stall 
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iska järnvägsvärlden. När skrifterna ovan utkom 
hade det under flera decennier rapporterats om 
järnvägar i olika svenska publikationer. En viktig 
källa är reserapporterma i Jernkontorets Annaler. 
De stipendiatresorna tycks vid den aktuella tiden 
mest ha gått till England, och även om olika järn
bruk var resans huvudmål passade resenärerna 
ofta på att åka tåg, och berätta om det. 

De flesta av de järnvägstermer som så små
ningom etablerades var ord som fanns i svenskan 
tidigare men de från engelskan anpassade orden 
kom därnäst. Inom järnvägssfären var de tyska 
låneorden relativt färre än vad som gällde i 
svenska under denna tid, medan de franska ter
mer som kom till användning tycks ha förmedlats 
via engelskan eller tyskan. 

Innan en privat järnväg kunde byggas måste 
den ha koncession. Kjell Nordling har visat (i 
Spår 1992) att det som de första banorna erhöll 
kallades "privilegium" eller "oktroj", det senare så 
sent som 1865 (Frövi-Ludvika). 

Själva banan 
I en reserapport från 177 6 används "bana'' om en 
engelsk gruvjärnväg, men "järnväg" är alltså de tre 
ovannämnda skrifternas ord för själva grund
begreppet. Erik Sundström berättar på annat 
ställe här i årsboken att det förekom i de tryckta 
årsrapporterna om bygget av Göra kanal 1820, 
men i brev användes ordet av kanalbyggarna re
dan 1808, och SAOB har ett tryckt belägg från 
samma år. Det dröjde emellertid innan de kon
kurrerande begreppen slogs ut. I Carl G. Beijers 
rapporter från bygget av banan St Petersburg
Tsarskoje selo 1837 (se Spår 1998) skrivs omväx
lande "järnbana'', "järnväg" och "railväg". Jonas 
Bagge använder det sistnämnda 1838 och Samuel 
Bagge det förstnämnda (tyskinfluerade?) 1840. 
"Railväg" försvenskades visserligen till "rallväg" 
men det kom att beteckna lätta spår, som häst
eller anläggningsbanor. Kortformen "väg" tycks 
ha försvunnit snabbt, till skillnad mot den danska 
motsvarigheten. 

Ord för nya företeelser kan feltolkas. Wolfgang 
Schivelbusch berättar (i järnvägsresandets historia) 
att fransmän inledningsvis missuppfattade 
chemin de fer som att en vägbana var belagd med 
järnplåt. Fanns det inget självklart eller målande 
ord att ta till fick man göra en förklarande om-
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skrivning. "Ballast" finns inte belagt i SAOB för
rän 1872 så Samuel Bagge känner sej föranlåten 
att skriva "fyllningen under eller omkring dem", 
syftande på stenblocken som var rälsunderlag på 
den engelska bana han beskrev. "Genom särskilda 
tillställningar kan en vagn flyttas ifrån den ena 
vägen till den andra'', far man (som en författare i 
Jernkontorets Annaler 1824) skriva om man sak
nar ett ord för växel. "En arbetare, som står på 
samma vagn och sköter om elden", är ett längre 
sätt att skriva eldare (A.C.D. Arfvedson, Femton 
månader af en ung schweitzares lefnad ... , 1832). 
"Fläns" kom in i svenskan, via en engelsk järn
vägsbeskrivning, redan 1822 men G. Swederus 
tar till omskrivningen "en större kant på ena sidan 
av den egentliga hjulskenan'' ( Om jernvägar, 
1848, se även Spår 2001) . Boggi blir hos Nerman 
"rörligt fram-underrede" medan andra författare 
har ännu längre beskrivningar på fenomenet. 

"Permanenta vägen" 
"Permanenta vägen" låter engelskt. Vi kunde ha 
fatt uttrycket på svenska om andra hade tagit efter 
F.W Rundberg i hans Förslag till jernväg emellan 
Jönköping och Malmö från 1852. Fast det är klart, 
Rundberg hade engagerat engelska järnvägspros
pektörer, bland annat Tottie som också har det. 

Så småningom fick vi ordet banvall. Enligt 
SAOB inte förrän 1872 men Weber/Lindgren 
har det femton år tidigare. Förut hade man om
växlande sagt "banbädd" och "bankropp" ( det se
nare ordet lever i viss utsträckning ännu) . Beijer 
skrev dock "bandamm'', rimligen efter tyskt 
mönster - hans chef Gerstner vid det ryska ban
bygget var österrikare. SAOB nämner det inte. 
Bortsett från dess begränsningar enligt ovan bör 
noteras att ordboken bara tar upp tryckta ord, och 
Beijers rapport trycktes inte förrän 1998. 

"(Ned)grävning" alternativt "gräve" och "fyll
ning" alternativt "fylle" tycks ofta ha använts 
innan "skärning" respektive "bank'' slog igenom. 
Underjordiska förbindelser hade förvisso existerat 
länge, till exempel i form av gruvornas orter, men 
Arfvedson använder uttrycket "täckta gången", 
hämtat från fästningstekniken, och Swederus om
skriver: "en genomborrad landhöjd" . "Tunnel" 
etablerades emellertid tämligen snabbt fastän en 
tid med pluralformerna "tunnels" och "tun
nelar". 



Tottie använder "viaduct" som beteckning på 
järnvägsbro i allmänhet. 

I samband med "ballast" nämndes stenar som 
rälsstöd. Det var en teknik som främst i England 
tidigt konkurrerade med träsliprar men inte 
nådde Sverige annat än som verbala beskriv
ningar. Det gjorde däremot den av Tottie föror
dade längdslipertekniken (även hans tillämpning 
av den på den äldsta Norbergsbanan var miss
lyckad), vilket föranleder tidiga skribenter att 
skilja mellan "tvärstockar" och "längdstockar". 
Men "sparr'', "träd" och "bjälke" används också, i 
likhet med "syll" som i viss mån levt kvar som 
alternativform till sliper (stavat "sleeper" hos de 
tidigaste skribenterna) . 

Räls- och rälsfästningstekniken hängde sam
man med underlagen. Längdsliprar var ett sätt att 
hushålla med det jämförelsevis dyrare järnet efter
som skenor kunde göras lättare när de fick oav
brutet stöd. Att göra skenorna vändbara var ett 
annat sätt att spara. Den tekniken krävde att de 
fixerades vid underlaget med hjälp av "stolar", en 
naturlig översättning av chairs som dock inte var 
allenarådande: Carl Gustaf af Forsell har "piede
stal" och Beijer varianten "pedestel". "U-räls" är 
något yngre än "broräls", Nerman använder "T
skena'' men Weber/Lindgren "bredfotad skena'', 
medan man först senare fäste uppfinnaren 
Vignoles vid deras namn. Men snart var tvärslip
rar och vignolesräls allenarådande och det fanns 
ingen anledning att ha särskiljande beteckningar. 

Senast 1836 försvenskades rail/srill "räl/s" men 
som synes ovan levde den engelska stavningen 
kvar hos vissa skribenter. 

"Växel" är en kortform av det äldre "spårväx
ling" (jämför danskan). Föregångare till "vänd
skiva'' anges ovan. Nermans "sidflyttningsbord" 
blev ju senare det kortare "travers". Dubbelspår 
kom till Sverige 1870 i och med Samman
bindningsbanan men "dubbelspår" först 1873 
enligt SAOB. Weber/Lindgren skriver "dubbel 
bana''. 

"Snöskärm" finns registrerat 1871 medan 
Weber/Lindgren har "snövärn". 

Optisk signalering med semaforer fanns i 
Sverige sedan ett halvsekel men det första 
järnvägsordet för företeelsen var "vingtelegraf". 
"Semafor" användes ursprungligen som ord för 
slutsignal. 

Där tåget stannar 
"Bangård" är ett frekvent ord hos Weber/Lind
gren, noterar man i förbigående, tills man inser 
att det inte betecknar ett spårsystem utan används 
synonymt med "station". Inte så märkligt i en 
översättning från tyskan (Bahnhojf, men det visar 
att "station" inte var självklart ännu när de första 
svenska järnvägsstationerna hade öppnats. Och 
Börje Thoursie har påpekat att det stod "Central
bangård" på fasaden till Gävle C, troligen från det 
att byggnaden uppfördes på 1870-talet. Det finns 
ett lustigt alternativ på Norbergsbanan där statio
nerna ursprungligen kallades "faktorier". Det or
det användes åtminstone i vissa landsändar för 
(ång)båtsstationer där gods och passagerare 
klarerades av särskild tjänsteman, och de kraven 
uppfylldes av Norbergsbanans ändstation i 
Ängelsberg varifrån beteckningen torde ha spritt 
sej till de tre inlandsstationerna. 

"Hållplats" är ett gammalt svenskt ord, men 
dess första järnvägstillämpning kommer först på 
1880-talet om man far tro SAOB. Nerman har 
"hållstation" och Weber/Lindgren "hållställe", vil
ket saknas hos SAOB men som bekant i senare tid 
har återuppstått som officiell beteckning för håll
plats inom stationsområde. "Anhalt(sstation)" 
importeras från tyskan på 1870-talet. Från Fin
land registreras "plattform" med samma bety
delse. 

Vad stationsbyggnadernas inre beträffar såg vi 
ovan "väntsals" -alternativen "väntningsrum'' och 
"passagerarerum". Resgodsexpedition heter hos 
Nerman "packrum" (resgodsvagn är "packvagn" 
hos flera tidiga författare) medan Weber/Lind
gren talar om "passageraregods". "Banhall" (note
rat 1869) kallar Nerman "banhus", medan 
"perronghus" noteras från Teknisk tidskrift 1874. 
I eller utanför banhallen/banhuset finns hos både 
Nerman och Weber/Lindgren "trottoarer", alltså 
inte plattformar trots att det senare blev ett 
järnvägsord vid samma tid (pluralböjt efter tredje 
deklinationen, "plat(t)former"). "Perrong" upp
stod som synonym på 1870-talet. 

Nerman använder på vissa ritningar i sin bok 
beteckningen "godsmagasin" men på andra 
"godshus" och "varumagasin''. Weber/Lindgren 
kompletterar med "varubod". Alternativ till "lok
stall" redovisades ovan. Vattentorn är hos de båda 
"vattenhållare" (och vattenkastare/vattenhäst 
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''Stötdynor" var en naturlig benämning på de stoppade och liiderkliidda tingestar som skulle dämpa 
kontakterna mellan olika fordon. Sv jvm. 

"vattenkran"), hos Weber/Lindgren alternativt 
"vattencistern". Den senare boken är den enda 
som konkret nämner lastkaj men då som 
"lastningsapparell". Man förstår att det ordet inte 
överlevde. 

Rörlig materiel 
"Lokomotiv" finns belagt från 1836 men låg un
der ett par decennier i lä för det något äldre 
"ångvagn". Som svenskare och kortare form hade 
den senare haft förutsättningar att bli domine
rande, men skulle ha råkat ut för svårigheter när 
andra driftformer kom till. Och med förkort
ningen till "lok" - först förekommande i sam
mansättningar, allmän som ensamform först i slu
tet av 1800-talet - fick vi ett lätthanterligt och 
neutralt ord. Men ett troligare alternativ hade ( ef
ter engelskt mönster) varit "maskin'', som länge 
var ett förhärskande begrepp internt inom 
järnvägsvärlden. På motsvarande sätt som med 
loket slog "tender" ut "kolvagn". 

Själva ångtekniken, för stationärt bruk eller på 
sjön, var sedan länge känd i det svenska språk
området och en terminologi fanns utvecklad. 
Specifikt för loket var dock sådant som "gardjärn" 
(belagt 1869, Weber/Lindgren skriver "röjnings
järn") och "buffert". T-et är ett tillägg som flera 
liknande ord har fatt. När ordet först dök upp i 
svenskan användes den engelska formen "buffer", 
snart i konkurrens med den tyskinfluerade for
men "puff er" eller "puff ert". Weber/Lindgren an-
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vänder "puff eller stötdyna'', och den äldsta for
men var ju ett slags läderklädda dynor. Också 
Nerman har "stötdynor". "Bandage" förekom 
flyktigt som alternativ till "hjulring". "Löpaxel" 
och "löphjul" tycks inte ha kommit förrän senare 
under 1800-talet och ersatt "bäraxel/bärhjul". 

"Bromssko" kan för en nutida läsare vara förvir
rande i äldre texter där det är synonym till 
"bromsblock" eller "bromskloss", ord som använ
des omväxlande med varandra under de första 
svenska järnvägsdecennierna. 

"Passagerare" (engelskan spökar) kallades länge 
det som idag har blivit "resande", och vi fick 
klumpiga sammansättningar som "passagerare
vagn" och "passagerarevagnståg". Först i början av 
1870-talet noteras det kortare "personvagn". 
"Snälltåg" och "kurirtåg" tycks ha nått svenskan 
ungefär samtidigt, i början av 1860-talet. Det kan 
i förbigående noteras att Viktor Rydberg i sin 
kampanj för en renare svenska utpekade "snäll
tåg" som ett onödigt låneord. I analogi med 
"varumagasin" etc. kom uttrycken "varuvagn'' 
och "varuvagnståg". 

Personal 
Järnvägen drog med sej en rad nya funktioner och 
befattningar. Börjar vi med själva anläggningen är 
ordet "rallare" inte känt i skrift förrän 1879 och 
var ju en inofficiell/folklig beteckning. Det offici
ella uttrycket var helt enkelt "järnvägsarbetare", 
hos Weber/Lindgren kortat till "vägarbetare". 



Den nya teknikens åskådligaste representant 
(också därför att han stod fritt exponerad på de 
äldsta loken) var förstås lokföraren. Vi har sett att 
det prövades beteckningar som "maskinist" (så 
hette det ju på sjön) och "maskinförare". 
Swederus "konduktör" är uppenbarligen lokfö
rare. Konduktörer benämndes i stället "upp
syningsmän" (Weber/Lindgren) eller "vagns
förare" (Nerman). 

Kallade man stationen "bangård" var det lo
giskt med ett ord som "bangårdsinspektor" 
(Weber/Lindgren) eller "bangårdschef (Nerman). 
Formen "banväktare" användes av flera författare 
de första åren men på 1860-talet slog "banvakt" 
igenom. Innan vi 1858 fick "stationskarl" för en 
stor personalkategori talades det om "bärare". 

Förlorare och vinnare 
Jag hade förmånen att fa diskutera mitt artikel
projekt på ett möte med Svenska Järnvägs
klubbens forskningsavdelning för något år sedan, 
där inte minst docent Sven Lange från institutio
nen för nordiska språk vid Stockholms universitet 
kom med värdefulla synpunkter. Det gällde fram
för allt frågan om varför vissa termer överlever 
medan andra inte gör det. Vi kan då bortse från 
termer i anslutning till en förlegad teknik som 
broräls. 

En viktig faktor är auktoriteten hos den som 
använder termen. För den svenska järnvägens del 
spelade Järnvägsstyrelsens officiella termer som de 
bland annat stadfästes i olika reglementen en cen
tral roll. Särskilt betydelsefullt förefaller 1858 års 
reglemente ha varit. Vi har emellertid sett att de 
inte slog igenom genast, utan att olika skribenter 
även efter auktoriteternas tillkomst laborerade 
med mer eller mindre hemsnickrade uttryck. 

Någon särskilt "nationell" språkpolitik är det 
svårt att spåra hos Järnvägsstyrelsen eller Väg- och 
vatten. Man skyggade inte för låneord även om en 
majoritet av uttrycken fanns i svenskan sedan ti
digare. 

När det gäller frekventa företeelser uppstår det 
ibland av praktiska skäl kortformer, som från tal
språket via tidningsspråket blir utbredda och så 
småningom även inkorporeras i den officiella ter
minologin. "Lok" är ett primärt exempel fast det 

bästa är nog "stins", ett internt telegramord som 
tidningarna anammade på 1890-talet och mycket 
snabbt bredde ut sej. Men även generellt föredras 
ofta kortare former framför längre. Kanske är det 
skälet till att "persontåg" slog ut "passageraretåg". 
I så fall är dagens "resandetåg" ett steg tillbaka, 
men så har det också förblivit ett internt järnvägs
ord. 

Slumpfaktorn är dock betydande. Det kan inte 
alltid rationellt förklaras varför ett visst ord har 
vunnit på bekostnad av ett annat. 

Nya ord 
Tekniska och organisatoriska innovationer har 
successivt berikat järnvägsspråket. Exempelvis 
eldriften gav upphov till många nya ord, men jag 
har inte studerat senare epoker. En skillnad mot 
järnvägens första tid är att det har tillkommit 
språknormerande och språkvårdande instanser 
som Svenska språknämnden eller Tekniska no
menklaturcentralen. När det gäller vår egen tids 
stora genombrott, informationstekniken, gör 
Dataordgruppen viktiga insatser. 

Men auktoriteternas bud gäller inte alltid. I 
samspel mellan talspråk och massmedier utveck
las uttryckssätt som sprider sej hastigt och utma
nar de gamla formerna. Vi ser idag hur "tåg-" 
snabbt ersätter "järnväg-" som förled i många 
sammanhang. Det har fördelen att vara kortare 
och därmed smidigare. I sammanhanget kan man 
beklaga att inte "ban-" blev en allmännare förled 
vid järnvägens genombrott. Förutom kortheten 
förhåller det sej neutralare till olika underlag. Det 
är ju inte själva metallen som främst konstituerar 
"järnvägen". 

Det ligger i sakens natur att auktoriteter inte 
gillar det nya språkbruket. "Som fackman inom 
järnvägsbranschen finns det en del man inte kan 
låta bli att irritera sig på, så låt oss därför, en gång 
för alla, bestämma oss for vad det heter: järnvägs

station, tågsätt, lokforare, plankorsning och Stock

holms central', lyder ett utbrott från Bengt 
Hultin, handläggare i Järnvägsinspektionen, i 
dess informationsbulletin nr 5/1997. 

Ack ja. I ett bidrag till årets Spår använder en av 
de yngre medarbetarna på Sveriges Järnvägs
museum utan vidare ordet "tågvagn". 
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Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägstnuseutn 2002 

När jag skriver detta har riksdagen just röstat ige
nom vårbudgeten. I denna, regeringens proposi
tion, ingick bland annat förslaget att överföra Sve
riges Järnvägsmuseum från Statens järnvägar till 
Banverket. Fem års funderingar och utredande 
om huvudmannaskapet är därmed avslutat. Följ
aktligen levde museet även under 2002 i ovisshet
ens skugga. Därmed inte sagt att detta inverkat 
förlamande på verksamheten. Paradoxalt nog vill 
jag hävda att museet använt inte bara fjolåret utan 
hela perioden om ett halvt decennium till att kon
solidera sin ställning som en viktig institution av 
högt nationellt värde. Att museet slutligen skulle 
hamna hos Banverket har inte varit något djärvt 
tips. Som framgick i Spår 2000 så var det ytterst 
nära att ett sådant beslut fattades redan hösten 
1999, alltså före bolagiseringen av SJ. Men den 
långa väntan har faktiskt varit av godo både för 
museet och Banverket. Frågan om den bästa drift
formen av museet har kunnat analyseras under 
lång tid och inte forcerats fram i samma fart som 
bolagiseringen av SJ med dess trista följdverk
nmgar. 

Den slutliga utredningen om museets framtid 
utfördes på Näringsdepartementets uppdrag av 
chefen för myndigheten Statens Sjöhistoriska 
Museer (numera Statens Maritima Museer), 
museidirektör Keith Wijkander. Rapporten om 
Sveriges Järnvägsmuseum och även Telemuseums 
framtida huvudmannaskap och organisation 
"Från verksmuseer till branschmuseer" kunde 
presenteras vid en hearing på finansdepartemen
tet i november 2002. Såväl företrädare för fi
nans-, närings- och kulturdepartementen samt 
Kulturrådet som ansvariga för Banverket och Sta
tens järnvägar ställde sig bakom förslaget som be
rörde järnvägsmuseet. Själv är jag mycket nöjd 
med utredningens innehåll som kommit att ligga 
till grund för det slutliga riksdagsbeslutet, inte 
bara på grund av lösningen av huvudmannaskap
et utan framför allt för den argumenterande delen 
som dels tagit mycket stora hänsyn till museets 
behov och önskemål men också har verkat mo
tiverande för den nya huvudmannen, Banverket. 
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Utredaren har analyserat och beskrivit museets 
karaktär i syfte att fa fatt i de specifika egenskaper 
som det finns anledning att slå vakt om och hur 
dessa skall användas för att ge museet en samhäl
lelig relevans. Wijkander presenterar sex huvud
mål som bör ligga till grund för verksamheten, 
vilka återges nedan ur utredningens sammanfatt
nmg. 

Samlingsmålet. 
- Museerna framtida och fortsatta accession av 
föremål från sina branscher behöver säkerstäl
las. Avtal därom bör träffas. 
- Järnvägsmuseums roll som nationell sam
ordnare när det gäller bevarandet av järnvägs
materiel och särskilt lok och vagnar bör stär
kas. 

Kunskapsuppbyggnad: 
- Bevarat samband med branscherna är nöd
vändigt. Ett system av utbytestjänster mellan 
museerna och företagen bör organiseras. 
- Museerna bör prioritera samspelet med fri
villiga krafter, volontärer och föreningar i an
slutning till respektive ämnesområde. Samar
betet mellan teknikhistoriskt orienterade mu
seer bör intensifieras. 

Förmedling. 
- Verksmuseerna bör slå vakt om sin särart 
ifråga om ämnesmässig förtrogenhet och enga
gemang. För att kunna locka en bredare publik 
bör draget av "inifrånberättande" tonas ned till 
förmån för bättre belysning av teknikens och 
kommuni-kationssystemens växelspel med 
samhället och dess kulturella förändringar ... 

PR-målet. 
- Nuvarande förhållanden där museerna med
verkar i indirekt marknadsföring, hellre än 
renodlade sponsringsprojekt bör om möjligt 
bibehållas. Museerna bör profileras som arenor 
där branschernas företag kan demonstrera 
"good-citizen-ship". 



- Det är angeläget att museerna kan fungera 
som introduktörer för barn och ungdomar i 
teknikens värld och som arenor för populär
vetenskapen. Här ligger en av deras främsta 
opinionsbildande uppgifter. Sannolikt kan de 
nå bättre resultat i dessa hänseenden om de av
lägsnar sig från tendensen att beskriva historia 
och framtid i polära termer. 

Identitetsmålet. 

- Verksmuseerna bör för att rätt kunna 
begripas, tolkas som viktiga uttryck för hur 
verken byggt upp och skapat sina identiteter 
och sin kultur. Insatser av denna art är betydel
sefulla för framgångsrika företag. 
- När verken nu transformeras till modena fö
retag uppstår emellertid ett problem eftersom 
museerna framstår som markörer för de identi
teter som nu skall ändras. Detta bör vara ett 
övergångsfenomen. 
- Om museerna skall kunna utvecklas till 
branschmuseer på det sätt jag förespråkar krävs 
att branschernas ledande företag medvetet tar 
ställning för att arbeta med museerna i sitt 
identitets byggande. 
- De sedvanliga ämnesmuseerna är expone
rade för en institutionaliseringsproblematik 
som branschmuseerna har möjlighet att 
undgå. 

Kulturmiijömålet. 

- Verksmuseernas kunskaper bör tas till vara i 
den offentliga kulturmiljövården. Det kan vara 
lämpligt att Riksantikvarieämbetet ges i upp
drag att föreslå lämpliga former för detta. 
- Museernas samarbete med föreningslivet bör 
utvecklas. Även utifrån kulturmiljömålet bör 
Järnvägsmuseums samarbete med museifören
ingarna prioriteras. 

Som framgår av målbeskrivningarna finns det två 
tydliga tyngdpunkter, dels vikten av att museet 
finns kvar i branschen och dels det stora värdet i 
samverkan med det ideella intresset, museifören
ingar eller volontärer. Särskilt det senare borde 
vara av stort intresse för våra museivänner. 
Wijkander lyfter också fram många av de behov 
som länge har funnits vid museet och som genom 

utredningens trovärdighet tydliggörs ytterligare. 
Det gäller inte minst att fastighetsfrågan måste fa 
en långsiktig lösning och att mer förvaringsut
rymmen för den rullande materielen tillskapas. 
Samtidigt slår utredaren fast att museet huvud
sakligen bör fortsätta enligt sin nuvarande inrikt
ning och betonar vikten av att museet behåller sitt 
starka engagemang i ämnet och slår vakt om sin 
befintliga profil med den järnvägskänsla som en
ligt utredaren är påtaglig på järnvägsmuseet. 

Goda slutår med SJ 
Museet har ändå som sagt haft två goda år under 
Statens järnvägar, 2001 och 2002. Ägarens avsikt 
har varit att verksamheten inte skulle hämmas 
under väntetiden på en långsiktig huvudman 
utan drivas vidare enligt fastställda planer. Sedan 
man insett att en snar lösning inte var att vänta 
avsatte Näringsdepartementet från och med 2002 
ett ekonomiskt anslag öronmärkt för museet i 
nivå med volymen på 2001 års utfall, 16 Mkr. 
Utöver detta har museet kunnat använda intäk
terna från entreer, butiksförsäljning, arrangemang 
och tågtrafik i verksamheten. Under 2002 upp
gick intäkterna till 2,6 Mkr. Att verksamheten för 
första gången någonsin blivit anslagsfinansierad 
var ett mycket viktigt steg mot synen på museet 
som ett av de viktiga, statligt ägda museerna med 
ett centralt ansvar. Att de intjänade medlen kan 
användas operativt är en viktig sporre för att pro
ducera aktiviteter och arrangemang. Att vara ut
präglat utåtriktad stimulerar även till att bli en 
arena för våra besökare vare sig det är skolbarn, 
turister, järnvägsentusiaster, historieintresserade, 
pensionärsgrupper eller företag. Detta har inne
burit att vi sedan 1999 haft en stadig uppgång i 
besökstalet och helt logiskt slogs därför besöks
rekordet under 2002, vilket nu lyder på 40 344 
personer. Annars bör besökssiffror på museer tas 
med en hel del nypa salt inte minst om inträdet är 
fritt. Det finns en risk att anslagen som betalas av 
huvudmannen motiveras med tillyxade siffror, 
vilket dels kan visa sig ohållbart i längden men 
som också kan ge en skev bild vid jämförelser 
mellan olika museer. Den planerade reformen 
med fritt inträde på statliga museer från och med 
2005 kommer till exempel att kosta staten hund
ratals miljoner. De museer som åläggs fritt in
träde, statens museer som lyder under kultur-
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departementet, kommer givetvis att uppvisa kraf
tigt ökade besökstal i statistiken men vad innebär 
det egentligen och vad kommer det att fa for kon
sekvenser for de museer som inte har råd med fritt 
inträde - inte minst mindre privatägda? Viktigt är 
då att konstatera att for vår del så ökade faktiskt 
intäkterna mer procentuellt sett än besökstalet 
från 2001 till 2002. Det är ett definitivt kvitto på 
ett ökande intresse utifrån. Vad vi sedan skall göra 
med entreavgiften som statligt museum under 
näringsdepartementet far framtiden utvisa. 

Arrangemang med stor spännvidd 
Det är självklart så att det är museets aktiviteter 
och arrangemang som genererar både fler besö
kare och högre intäkter. Med museimått mätt 
syns vi en hel del i olika sammanhang. Det kostar 
dock på att annonsera i rikspress, vilket ändå är 
nödvändigt for vissa arrangemang. Extra välkom
met är redaktionell text men det är naturligtvis 
inget man bara kan beställa. Desto trevligare när 
möjligheterna bara dyker upp och dessutom sam
manfaller som med John Ericssons ånglokomotiv 
Novelty. TV-inspelningen for BBC, "Rocket and 
its rivals", om loken från tävlingen vid Rainhill 
1829, har gett museet stor uppmärksamhet både 
här och utomlands, då vi lånade ut vår kopia av 
Novelty till projektet. Inspelningen gjordes med 
repliker på Llangollen Railway i norra Wales i 
månadsskiftet september/oktober. TV-program
met visades i brittisk TV i slutet av januari i år och 
det kommer att bli under 2003 som vi kan an
vända Novelty och till och med Rocket som drag
plåster, inte minst med tanke på att det just detta 
år är tvåhundra år sedan den sedermera berömde 
uppfinnaren, John Ericsson, föddes. Till dessa ak
tiviteter återkommer jag förhoppningsvis i nästa 
Spår men redan i årets bok kan läsare ta del av 
artiklar om renoveringen och om den vetenskap
liga delen av replikernas Rainhill. Museets for
donsansvarige, Sten Holm, deltog jämte under
tecknad som tågbesättning under TV-inspel
ningen då lokpersonalen bl.a. på grund av brit
tiska säkerhetsbestämmelser lämpligast skulle 
vara engelsk. Det fanns ytterligare skäl till en så
dan tågordning då föraren Richard Lamb och 
eldaren Andrew Hurrell från sällskapet Friends of 
Trevithick jobbat ideellt med renoveringen av 
Novelty på museet i York och lärt sig lokets egen-
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heter liksom båda två spenderade en semester
vecka under körningarna. Själva TV-filmen blev 
mer en god historia än ett återgivande av vad som 
verkligen hände när replikerna fick en ny chans, 
och det allra bästa for oss var att vi från äventyret 
tack vare BBC:s finansiering har fått tilbaka en 
fullt fungerande replik som dessutom blivit lite 
omskriven. 

Under 2002 avslutades även ett annat interna
tionellt projekt, "Enrico", till hälften finansierat 
av EU:s Raphaelfond. Tillsammans med järn
vägsmuseerna i Finland och England och trans
portmuseet i Ungern har vi med detta åstadkom
mit en fungerande mjukvara for pekdatormiljö. 
Det enda som återstod vid årsskiftet for att muse
ets respektive besökare skulle kunna peka sig fram 
genom ländernas järnvägshistoria var varianter av 
ungerska "u", ett nog så krångligt problem skulle 
det visa sig. Vi tog bort vår testversion efter som
maren och kunde inte ersätta den med en ny ver
sion förrän innevarande år, men nu är det i alla fall 
möjligt att följa järnvägens utveckling i de fyra 
länderna på alla fyra språk med viss reservation for 
ungerskan. På tal om språk så försågs utställ
ningen äntligen med engelska texter lagom till 
sommarsäsongen. 

Snabbtågssimulator 
Den stora tilldragelsen i utställningen var annars 
den nya X2000-simulatorn. Tack vare några sam
manfallande, goda omständigheter kunde museet 
till ett mycket rimligt pris ta fram en produkt som 
visade sig bli både en besöksattraktion och en 
miljö for kvalificerad lokförarsimulering. De 
goda förutsättningarna var följande: Museet hade 
en 1:1-modell av en X2-front i glasfiber, Micro
soft hade tagit fram ett tågsimuleringsspel, Train 
Simulator, som dessutom är så kallad frivara och 
en grupp frivilliga entusiaster hade börjat bygga 
om spelet till svensk miljö med svenska fordon. 
Företaget iMAG Simulations hjälpte oss att sam
manfoga allt detta till en X2000-simulator med 
hydraulstyrning for upplevelsen av acceleration 
och inbromsning. Vi blev därmed pionjärer med 
tågsimulering i offentlig miljö, vilket känns riktigt 
bra for ett litet museum som vårt. Under resans 
gång har vi haft ovärderlig hjälp av en grupp data
spelsentusiaster, Banbyggarna, som ständigt arbe
tat med förbättringar. Erfarenheterna från simu-



Genom EU-projektet Enrico kan man nu peka sig 
.fram till kunskap om järnvägens utveckling i 
Sverige, Fin/,and, Eng/,and och Ungern. 

Novelcy med engelsk/svensk besättning infor det 
stora äventyret på Ll/,angollen Railway i Wales. 
Foto Robert Sjöö. 

X2000-simu/,atorn har lockat en ny och viktig 
publik till museet, ungdomar. Foto Jörgen Svend
sen. 

latorn har varit en värdefull ögonöppnare för 
många. Den ideella tåghobbyn kan hitta nya 
spännande vägar. 

Invigningen ägde förståndigt nog rum efter 
sommarsäsongen då en intrimningstid av en ny 
produkt alltid är att vänta. Eftersom skärmbilden 
inte bara utgör lok.fönster utan även kan projice
ras samtidigt på storbildskärm utanför simulatorn 
lämpar den sig också för publika arrangemang. 
Under invigningsdagen fick därför både allmän
het och några idrottsprofiler från Gävle möjlighe
ten att inför åskådare mäta sina krafter som lokfö
rare med blandad framgång. Vi passade också på 
att inviga en ny lekplats utanför entren, en väl
kommen station för både barn och oss på museet. 
Med hjälp av två slussar i form av lekplatsen och 
lilla station inomhus har ungarnas värsta över
skottsenergi gått åt när det blivit dags att gå in i 
utställningens fordon. För att öka tillgängligheten 
för alla till några av museets attraktioner har 
handikapphissar installerats i trappan upp till 
kungavagnarna och vid X2000-simulatorn. 

ToR Sandviken 
Årets planerade utåtriktade aktiviteter började an
nars som vanligt med sportlovståg som planerades 
av Mia Lundstedt. Vi använde Sandviken som 
destination för tre dagar med ångloket, Sl 1923, 
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och våra 1960-talsvagnar. En ny attraktion for 
året var att alla som ville under stoppet i Sandvi
ken fick komma in i hytten på loket och känna 
hettan och dofterna och dessutom titta in i den 
brinnande fyren. Nog så spännande for förskole
barn. De fick också stifta närmare bekantskap 
med Gefle Dagblads särskilda maskot "GD 
tjädern" som däremot fick nog av värmen inne i 
tåget genom tjäderdräkten, varför det inte bar sig 
bättre än att fagelns inkråm i form av en ung dam 
från dagbladet helt enkelt tuppade av. Hon 
piggnade dock till när hon kom ut i det vackra 
vintervädret. Tågen var annars så där lagom full
satta for ett lyckat arrangemang. 

Påsklovet var Helena Lutz projekt och det gick i 
modellbyggandets tecken, som vanligt i samar
bete med Gävle Modelljärnvägsklubb men också 
med Hobbyshopen i Gävle som ställde upp med 
ung expertis på bland annat landskapsbyggande. 
Även om modelljärnvägshobbyn är i avtagande så 
är det många ungdomar som håller på med ska
pande i liren skala. Man har bara bytt ut tåg och 
hus från firmorna Märklin eller Faller mot armeer 
och landskap från Warhammers fantasyvärld. 
Kan verklighetens modeller utgöras av modell
järnvägar for dessa entusiastiska modellbyggare 
under utveckling så är väl det en god investering. 
Platserna på en veckas modellbyggarkurser såldes 
i alla fall slut. Veteranerna inom hobbyn har också 
fatt något att titta på i form av den stora monter 
med 1:87-tåg som pryder korridoren utanför 
konferensrummet. Här samsas gamla pionjärer 

CD-tjädern foljde med sportlovståget till al/,as stora 
fortjusning. Foto ]an-Erik Svanberg. 
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från Wentzels och kommersiella modeller från de 
stora internationella tillverkarna med detaljerade 
mästerverk från dagens svenska småfirmor i bran
schen. Modellerna åskådliggör dessutom tidsty
piska hela råg, snälltåg, persontåg och godståg, 
från 1890-talets Cc-lok och vagnar med öppna 
plattformar till dagens X2000 och malmtåg med 
det tyskbyggda malmtågsloket Iore. 

I samarbete med frilansfotografen och f.d. 
biljettförsäljaren vid SJ Carina Ruotsalainen pro
ducerades en sommarutställning "Yrke: biljettför
säljare - 100 ansikten och tio röster". Utställ
ningen bestod av enkla porträtt av Carinas tidi
gare yrkeskollegor kompletterade med ett antal 
intervjuer som rullade på cd, alltsammans i muse
ets konferensrum. Under ett antal helger under 
sommaren visades fordonsmagasinet på Nynäs av 
våra guider från Järnvägsmusei Vänners styrelse. 
Uppslutningen var väl inte anmärkningsvärt stor 
men de som gjorde sig besväret blev naturligtvis 
mycket imponerade. 

Elektrifierat på museiområdet 
Sommaren innehöll också en del trafik både egen 
och andras. Måndagseftermiddagar från mitten 
av juni till början av augusti besöktes museet av 
turisttåget Polar Express med turister från Europa 
och USA som kördes av Tågkompaniet. Detta 
möjliggjordes tack vare vårens stora ekonomiska 
satsning, elektrifiering av det två år gamla nya in
fartsspåret närmast Ostkusrbanan. Det går nu att 
backa in ett eldrivet persontåg och hålla tåget kvar 
under spänning. Under Sten Holms projektled
ning har Banverket Produktion fort upp en fin 
anläggning med våra kontaktledningsstolpar och 
-bryggor som hämtats från bland annat Liljehol
men. Till det har också en 150 meter lång grus
plattform med kantsten byggts. Hela området 
mellan bangården och stängslet mot cykelbanan 
har röjts på träd och sly och städats. Grunden har 
därmed lagts for en stationsmiljö i 1930-40-tals
tappning. 

Stationshuset då? Jo, det finns ett på lut bara 
fastighetsfrågan f°ar sin lösning och budgetläget 
tillåter en flyttning. Det elektrifierade spåret blev 
också en perfekt angöring for Årgångståget från 
Stockholm som kördes lördagar i september även 
om tåget, for att ge lite ytterligare krydda, hämta
des i Tierp av vår drottning bland ånglok, F 1200. 



I sommargrönska genomfordes en ångtågskörning enbart for fotografers bruk. Bengt Lindberg var med som 
hjälp och museivän och hann även passa på att fanga tåget genom kameralinsen. 

Lokets plats i utställningen togs under somma
rens påställningsarbeten av lillasyster nr 1202, 
dock helt i dansk skepnad som E 966. Detta var 
också ett led i att uppmärksamma starten av 
renoveringsprojektet av det senare loket som på
börjades under vintern. Lokmästare Holm juste
rade blästerkonan i sotskåpet på 1200 och därige
nom verkar många års problem och skrönor kring 
lokets usla egenskaper kunna skrivas av. Hjälp 
med självkänslan fick vi från kollegorna på Dan
marks Jernbanemuseum som kom upp en vecka 
under inkörningen. Danskarna har ju en hel del 
både hävdvunnen och nyvunnen kunskap med 
loktypen som försvann från Sverige 1937 men var 
i bruk hos DSB i Danmark in på 1970-talet och 
som alltjämt används av DSB Museumstog. För 
den tyska specialtågsarrangören Andre Sinn 
körde vi i början av juni ett femtiotalståg med 
ångloket S 1 1923 för fotografering mellan Orsa 
och Bollnäs. Den torra sommaren satte dock 
stopp för planerna att använda även loket A6 
1793 som är en känd gnistspridare. 

Elektrisk museidag 
För att ytterligare uppmärksamma den elektrifie
rade miljön blev temat för museidagen den 14 
september elektriska fordon. Efter några år av 

öppethuskaraktär ansåg vi att det var dags att 
växla upp aktiviteterna och göra något mera in
tressant för specialintresserade. Vi visade de flesta 
av våra elfordon men det mesta intresset tilldrog 
sig nog raden av Rc-lok, en färggrann expose med 
den nya tågvärldens trafikutövare, en röd Rc6 
från Tågkompaniet, en grön Rc4 från Green 
Cargo samt en blå Rc6 och en mörkare blå Rc7 
från SJ. Här hade också en grönmålad Ma från 
TGOJ klämt sig in. Pendeltrafiken mellan 
Gävle C och museet sköttes av vår hos Strömstads 
Modelljärnvägsklubb deponerade motorvagn X9. 
En annan pendel utgjordes av Reginamotor
vagnen Wilhelmina Skogh som Tåg i Bergslagen 
körde till och från Storvik där det var öppet hus i 
stationshuset. 

En tågparad kördes på spåret förbi museet. 
Först ut var katten bland hermelinerna, ångloket 
F 1200, som delade ett persontåg med elloket F 
701 från Stockholms Kultursällskap för Ånga och 
Järnväg (SKÅJ). Föreningen visade också upp sitt 
Mg-lok, nr 620, som drog ett koltåg med O-vag
nar, vilket drogs tillbaka av TGOJ Bt 305 från 
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. Sist ut 
var ett sextiotals persontåg med Ra 987, depone
rade till Nässjö Järnvägsmuseum och Da 936, de
ponerad till Museiföreningen Gefle-Dala Jern-
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Daniel Nordlingflngade museidagens paradtåg 
som tack vare att det gick ett lok i vardera ändan 
blev dubbelt så många. 
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1930-tals snälltåg med ångloket F 1200. 

1950-tals godståg vid SJ med Mg 620. 



1950-tals godståg vid TGOJ med Bt 305. 

1940-tals snälltåg med elektriska F-loket 701. 
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1970-tals snälltåg med Ra 987 

1980-tals persontåg med Da 936 ftån mjGDJ 
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väg, i var sin ända. Vi har i efterhand kunnat kon
statera att det togs många bra fotografier på dessa 
tåg, vilket var vår förhoppning och mening. Ord
ningen på alla dessa trafikrörelser hölls med den 
äran av museivännen Björn Fura, som tillika in
går i museets fasta trafikorganisation. 

Museidagen i övrigt bestod i sedvanlig mark
nad i både hall 5 och 6, simulatorkörning med 
både X2000-simulatorn och extra datorer, post
sortering i postvagnen Do48 1357 från 1902, 
veteranbussar till magasinsvisningar på Nynäs, 
musik av Tre Breve och teater med Pegasus. Vårt 
till synes egna teatersällskap genomförde också 
sedvanlig guidning genom museet för Årgångs
tågets resenärer delvis med några nyskrivna sce
ner. Två externa videodokumentationer gjordes 
av teaterguidningarna. 

Att skrämma barn 
Teater och skräck var åter temat under höstlovet 
när vi fortsatte att haka på trenden med halloween 
som våra barn och ungdomar har slukat med stort 
intresse. De små barnen skrämdes lite snällt i mu
seet av Mia och hennes häxgäng tillsammans med 
skådespelare från Pegasus som framförde små spel 
och monologer till de unga besökarnas skräck
blandade förtjusning. Däremot tog Helena & Co 
i lite hårdare på kvällen för en vad vi trodde lite 
tuffare publik. I ett nedsläckt fordonsmagasin på 
Nynäs släppte vi in små grupper om två-fyra per
soner, ur omgångar om fyrtio, som transporterats 
upp i en utspökad rälsbuss. Grupperna skickades 
in med ett par minuters mellanrum försedda med 
en enda svag ficklampa att följa en med rep ut
märkt väg. Inne bland lok och vagnar väntade 
skelett, spöken och monster från Vasaskolans cir
kuslinje och museipersonal med sinne för effek
ter. Eftersom jag själv utgjorde en av de senare 
kunde jag konstatera tjusningen med att stå på 
spökenas sida. Men folk älskar tydligen lika myck
et att bli skrämda, vilket vi fick massor av upp
skattande bevis för efteråt när vi bjöd på soppa 
från en rykande häxkittel innan det var dags för 
rälsbussen att avgå för att hämta nya offer. Nåja, 
några fick avbryta spökvandringen i panik och 
lotsas ut av vänligare sinnad personal och ett par 
ynglingar tvingades resa hem med blöta byxor. 

Precis när vintern kopplade sitt grepp om Gävle 
genomfördes årets sista arrangemang, MJ 2002 i 

samarbete med Mammut AB från de småländska 
skogarna. Modelljärnvägsdagarna som omfattade 
utställningar, modelljärnvägar, moduljärnväg 
från Gävle Modelljärnvägsklubb och marknad 
krävde mer arbete än vad utfallet gav. Så mycket 
hjälp utifrån som vi hade hoppats på kom inte 
heller. En höjdpunkt var Jörgen Edgars fina mo
deller av svenska lok och motorvagnar i skala 
1: 160. En annan var den tyska boogie
woogiepianisten Axel Zwingenberger som ge
nomförde en makalös kvällskonsert till en 
middagsbuffe i museet. Arrangemanget var öppet 
för allmänheten. 

Två liknande festkvällar arrangerades även un
der våren, då med Iggesundsgänget respektive 
Kenneth Swanström på scenen. Det är annars 
bara vid beställningsarrangemang som museet 
använts för sång och dans. Större sådana festlig
heter med 170-320 personer per tillfälle ordna
des under året för Arbetarbladet, Valbo köpcen
trum och Malaco Leaf. I dessa beställningar in
gick även ång- eller eltåg till museet. Det senare 
har i och med elektrifieringen blivit ett möjligt 
alternativ till rälsbussen som lämpar sig bäst för 
mindre grupper, vilka trots allt dominerar 
beställningsverksamheten . .Ångtåg kördes mellan 
Furuviksparken och museet för Barncancer
fonden den 16 juni. Detta datum innebar kolli
sion med åttondelsfinalen i fotbolls-VM mellan 
Sverige och Senegal. Matchen visades på stor
bildsskärm inne på parken samtidigt som vi hade 
avgångstid från Furuvik. Det blev därför ett gan
ska tomt tåg med dem som valde tåg och museet 
framför fotboll. Det skulle ju sedan visa sig att 
dessa fa var dagens svenska vinnare. 

Renoveringar och nytillskott 
Renoveringen av elloket D 188 visade sig under 
årets lopp bli mer komplicerat än förutspått. By
tet av blindaxel, det vill säga omväxling från 
godstågsutväxling till persontågsutväxling, kunde 
inte slutföras hos Trainmaint i Notviken, som pla
nerat. Motigheter tillstötte även i en svårtätad 
transformator och externa misstag på några hjälp
motorer. 

Parallella arbeten har gjorts på korgen till 
· personvagnen, Co8 2772, på vilken nu huvud
sakligen nytt vävspänt tak och lackering återstår. 
Det så kallade Stålvagnsprojektet under Torkil 
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Elmqvists ledning har därför gått på sparlåga un
der 2002. Glädjande var därför att medel bevilja
des från EUs mål2-program för köp av tjänster. 
Projektet beviljades 750 000 kronor för sista kvar
talet 2002 och hela 2003. Ytterligare trygghet i 
renoveringsverksamheten på Nynäs uppnåddes i 
och med att målaren Thom Olofsson övergick 
från projektanställning till fast anställning från 
och med december. Med honom och medlen från 
EU i ryggen kunde vi också starta en parallell 
renoveringslinje med högre produktionsinrikt
ning och ett större inslag av köpta tjänster. Först i 
denna rad blev personvagnen, Co8d 3137. Trots 
små synliga resultat i själva renovering gjordes 
ändå framsteg på färgkemiområdet, vilket kom
mer att ligga till grund för kommande arbeten. 
Järnvägsmusei vänners onsdagsverksamhet (se
nare torsdags-) har varit koncentrerad på T 41 
200, som man räknar med att fa färdig till diesel
dagar i Odense i augusti 2004. 

När det gäller nyanskaffningar av fordon kan 
särskilt nämnas restaurangvagnen, fd. Ro3b 
3749 från 1946, senare känd som "Cronstedts 
vagn" inom SJ :s specialtågsverksamhet. Då det 

inte ansågs självklart att vagnen inte fortfarande 
behövdes för detta ändamål måste museet köpa 
den, dock för en inte alltför avskräckande summa. 
Med sin redan vid tillverkningen ålderdomliga 
men vackra inredning i björkfaner och de väl
kända intarsiorna av Ewald Ahlskog kommer res
taurangvagnen att bli mycket användbar som ex
klusiv förstärkning till Cafe Ångvisslan och i mu
seets specialtåg, även om den kommer att fa be
hålla sin utvändiga SJ-blå färg ännu en liten tid. 
Cafe Ångvisslans roll övertogs för övrigt, från den 
ganska slitna Rl 4845, av den invändigt helt mo
derna R2 5181. Den senare fick för ändamålet ett 
parallellt, konventionellt elsystem installerat av 
TGO J i Malmö för stationärt bruk. 

För att rädda en elektrisk motorvagn av äldre 
modell köptes X7 223 och UB7X 3949, som un
der många år stått overksamt i Hudiksvall, från 
Dellenbanans vänner. Från Banverket har vi er
hållit ett nyttofordon i form av lokomotorn, Z67 
DAL 3195. Den hämtades av oss i samband med 
transporten av en annan gåva från vårt nuvarande 
moderverk, en nitad gångbro, huvudsakligen i 
rälskonstruktion, från Bjuv i Skåne. Bron är tänkt 

Ewald Ah/skogs intarsior med storstadsmotiv är något många minns ftån sitt besök i restaurangvagnen. 
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att inlemmas i stationsmiljön på museiområdet 
för att erbjuda passage över bangården men även 
som ett inslag i infrastrukturen. 

Från modellbyggaren Thore Lilja inköptes ett 
lokomotiv i mindre skala, den ej helt färdig
byggda modellen av SJ ånglok, littera L, i skala 
I :8 för miniatyrjärnvägen. Detta klassiska lok är 
tyvärr en av fa svenska huvudtyper som inte finns 
bevarade i full storlek så modellen kan ses som en 
liten kompensation. Många timmars arbete åter
står emellertid innan loket kan tas i bruk på 
miniatyrjärnvägen. På den kunde däremot några 
av OlafWahlset byggda godsvagnar för personbe
fordran sättas i trafik. Miniatyrjärnvägsgruppen 
har också lagt ned åtskilliga timmar på att byta ut 
gammal sliten aluminiumräls mot stålräls. 

I verkstaden har Claes Zachrisson fatt fler ma
skiner installerade. Här har också Karl-Erik Egge
fjord och Rune Lundby påbörjat en motor
renovering på Hilding Carlssons första rälsbuss, 
SJ Y 310 från 1932. 

Museifrågor i teori och praktik 
För att axla vår roll som sammanhållande 1 

järnvägsmuseisektorn arrangerade vi ett bransch-

Inget enhetligt utseende på pärmar och boxar, som 
härstammar .från många olika samlingar, men det 
går bra ändå. 

seminarium i februari. Uppslutningen blev gläd
jande stor och vi utsatte vårt begränsade konfe
rensrum för ett tufft prov när 62 personer skulle 
tillbringa en dag tillsammans och utbyta ideer. 
Huvudpunkter var bevarandefrågor, samverkan 
och även stödet till arbetslivsmuseer som Helena 
Westin, ansvarig handläggare på Riksantikvarie
ämbetet, föredrog. Stödet som uppgår till 4 miljo
ner kronor verkar nu bli permanentat, vilket är till 
stor glädje för de ideella verksamheterna. Sveriges 
Järnvägsmuseum deltar i beredningen inför 
fördelningsbeslutet som sakkunnig. Utfallet for 
2002 måste ses som positivt for järnvägs
branschen och är ett synbart bevis på bra ansök
ningar från många föreningar. 

Det årliga nordiska järnvägsmuseimötet avhölls 
i år den 8-9 mars i Hamar där vi bland annat fick 
se arbetena med den nya museibyggnaden. Det 
norska Jernbaneverket som är huvudman for mu
seet har beviljat ett rejält anslag for att av en gam
mal industribyggnad skapa helt nya utställningar, 
bibliotek, verkstäder och tjänsterum for persona
len. Tema var annars den utåtriktade verksamhe
ten och utöver jag själv deltog Mia Lundstedt, 
Helena Lutz och Gunilla Lundberg. 

Det avslutande mötet i Enrico-projektet hölls i 
Hyvinge 22-24 april där vi kunde konstatera att 
datateknik inte är helt lätt att översätta. Tack vare 
Göran Jäderholms deltagande i projektet och 
vana i Sverige med engelska både som dataspråk 
och som talspråk kunde vi undvika de problem 
som drabbade både våra finska och ungerska vän
ner i projektet. 

På hemmaplan har museet varit engagerat ge
nom museichefen i bland annat en program
punkt på museiveckan om den aktuella frågan 
huvudmannaskap for kommunikationsmuseer, i 
invigningen av det av oss deponerade loket 
Trollhättans tillfälliga återkomst till födelsestaden 
och lnnovatum, i en samverkansgrupp tillsam
mans med JHRF, MRO och IBAB angående en 
utredning om ett teknikhistoriskt järnvägs
kompetenscenter samt i referensgruppen for pla
neringen av firandet John Ericsson 200 år. Musei
chefen har även suttit i styrelsen för den ekono
miska föreningen Gävle & Co som driver Gävle 
kommuns turistverksamhet på entreprenad. 

Katarina Sandberg har haft ett nytt uppdrag for 
Riksantikvarieämbetet och IBAB med kultur-
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Kompakta hyllor behövs for att rymma museets 

ständigt växande arkiv. 

turistisk inriktning. Hon har också varit museets 
representant i nätverket Industrihistoriskt forum. 
Föremålsregistreringen som Katarina också har 
hållit i har varit koncentrerad på affischer, skyltar 
och modeller. 

På arkivsidan har den digitala registreringen 
fortsatt under ledning av Robert Herpai. Doku
ment och bibliotek i egen regi, främst genom 
museivännernas anställda, Christina Engström, 
och fotografier som ett externt köp. Jonny Hall
gren var inlånad under sommaren för förtecknade 
av elektrobyråns bildarkiv och inscanning av 
förteckningarna över maskinbyråns ritningar. Ett 
anmärkningsvärt tillskott till fotosamlingen ut
gjordes av Kalmar verkstads bildarkiv som är un
der överföring till digitalt media. Originalen 
kommer därefter till oss och vi och Kalmar verk
stad rar även bilderna högupplösta på CD-skivor. 
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Som motvikt till denna omvandling av fotogra
fier, negativ och glasplåtar har museivännerna 
Kenneth Landgren och Jonas Sjögren inrett ett 
iordningställt utrymme i kanslibyggnadens käl
lare till framkallningsrum. 

Personal och frivilliga 
En hel del människor har arbetat på museet under 
året. Särskilt glädjande var att vi redan innan be
slut i huvudmannafrågan kunde tillsvidare
anställa Thom Olofsson för fordonsrenovering 
och måleri. Thom som har tillägnat sig måleri
yrkets hantverksmässighet genom studier och in
tresse är en värdefull kugge i våra fordonsrenove
ringar. Anita Björklund var tjänstledig under hela 
året och ansvaret över butiken togs över av Helena 
Lutz (Helena Bergh till och med midsommar) 
medan Göran Jäderholm övertog de administra
tiva uppgifterna med stöd av Elisabeth Kron
höffer. Personalen vid museet såg därför ut på föl
jande sätt under 2002: 

Museichef 
Robert Sjöö 

Administration 
Anita Björklund tjänstledig 
Göran Jäderholm IT, ekonomihantering och dia1ium 
Elisabeth Kronhöfferekonomihantering och diarium, 50 % 

Besök och arrangemang 
Gunilla Lundberg marknadsföring och specialarrangemang 
Mia Lundstedt guidning, skolarrangemang och reception 
Helena Lutz butik, guidning, arrangemang och 

reception 
Eva Hagström-Mattsson timanställd, reception och 

gujdning 
Anders Larsson 
Boel Nylöf 
Eva Olsson 
Catharina Wallin 
Annelie Wahlström " 
Tanya Åsbacka 
Lennart Bergner timanställd, mmitåg 
Andreas Rosenpärla " 

Samlingar och dokumentation 
Christina Engström anställd av Järnvägsmusei vänner, arkiv 

och bibliotek, 75% 
Robert Herpai arkiv och bibliotek 
Katarina Sandberg föremålsvård, -registrering och dokumen

tation 



Jonny Hallgren 

Evaöstlund 

inlån från SJ (juni-augusti) , bild
registrering 
inlån från ASJ (februari-maj), föremåls
registrering 

Fordon, trafik och fastighet 
Sten Holm trafik, fordon och bana 
Rolf Jansson fastighet och vaktmästeri 
Thom Olofsson fordonsrenovering och måleri 
Claes Zachrisson verkstad 
Stefan ilsson inlån från Sanlhall (augusti-december) , 

Torkil Elmqvist 

Lars Forsgren 
Tobias Grönlund 

fastighet 
konsult, renoveringsprojekt och 
Årgångståget 
timanställd, fastighet 

Kenneth Landgren timanställd, trafik 
Pär Lindberg timanställd, fastighet 
Bertil Pettersson timanställd, trafik 

Målaren Thom Olofison ingår sedan december 
2002 i museets fasta personal 

I verksamheten har vi också haft några 
entreprenörer upphandlade på årsbasis. Restau
rationen sköttes även under 2002 av Järnvägs
krogen i Gävle och familjen Vesterinen, som 
drabbades av en stor förlust när fadern, Kalle 

Vesterinen, avled efter kort tids sjukdom. Vi 
minns honom som en fantastisk entreprenör, en
tusiastisk pådrivare och pålitlig samarbetspartner. 
Maten på Årgångståget sköttes av M&M Cate
ring, Stockholm. Växtligheten på våra områden 
har hållits i schack av Oscars service, Skutskär och 
buset av Södra Norrlands Bevakning, Gävle. 
Klottret har likafullt varit vårt största fordons
problem. För renoveringarna i Stålvagnsprojektet 
har J. Lennartsson snickeri, Hedesunda och 
Alderholmens Mekaniska AB, Gävle engagerats i 
större skala för löpande arbeten. 

Sist men inte minst har vi alla Järnvägsmusei 
vänner som arbetat ideellt för oss. Jag hoppas att 
jag f°ar med alla när jag räknar upp Tage 
Blomqvist, Lars Bohman, Hans-Olof Dalberg, 
Karl-Erik Eggefjord, Göran Enqvist, Lars Fors
gren, Björn Fura, Erik Hedlund, Jonny Hallgren, 
Anders Hendel, Sten Holm, Rolf Jansson, Ken
neth Landgren, Christer Larsson, Thomas Lars
son, Bengt Lindberg, Pär Lindberg, Rune 
Lundby, Lennart Lundgren, Olle Olsson, Her
bert Paalberg, Kjell Palen, Bertil Pettersson, Gun
nar Sandin, Jonas Sjögren, Göte Sjöö, Matthias 
Smedberg, Orvar Strömqvist, Bengt Sundin, Jan
Erik Svanberg och Börje Thoursie. 

Ett tack måste också riktas till de föreningar och 
dess medlemmar som hjälpt oss aktivt i olika sam
manhang under året; Bergslagernas Järnvägs
sällskap, Göteborg; Järnvägarnas Museiförening, 
Linköping; Museiföreningen Gefle-Dala Jern
väg, Falun; Grängesbergsbanornas Järnvägs
museum; Nora Bergslags Veteranjärnväg, Nässjö 
Järnvägsmuseum; Primus Motor, Örnsköldsvik; 
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg 
och Strömstads Modell- och Järnvägsklubb. Visst 
är det en fantastisk mix av anställda, frivilliga och 
föreningar som f°ar det järnvägsmuseala Sverige att 
rulla. 
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Stickspår 

Tåg på grund 
Den 27 december 1871 strandade den engelska 
ångaren Ino, tillhörig Ellerman's Wilson Line och 
på resa från Hull till Riga, på Flatholmen vid 
Tjörn strax norr om Paternosterskären, sedan 
man förväxlat Hamneskärs fyr (Skärhamn) med 
Skagen och i natten försökt passera nordost om 
den. Det lättare godset i lasten bärgades snart av 
ortsbefolkningen, som kom dit i sådana mängder 
att fjorden däromkring var full av små båtar som 
genom trängseln och sjögången blev mer eller 
mindre skadade. I nyårshelgen lyftes vraket med 
kvarvarande last från grundet av den grova sjö
gången och sjönk på 20 famnars vatten. 

Delar av lasten kunde senare bärgas och såldes 
2-3 oktober 1872 på offentlig auktion vid Röda
sten i Göteborg, huvudsakligen järnvägsmateriel, 
till exempel fem lokomotiv, 180 vagnsaxlar och 
några skadade godsvagnsunderreden. 

Vet någon vem som köpte loken och om det 
kanske fortfarande ligger järnvägsmateriel i havet 
vid Skärhamn? 

ES 

Om lakritspipor m.m. 
Häromdagen flöt det, bland andra gamla papper, 
upp två pressfoton daterade 17 februari 1950. 
Det var min första vinter som baningenjör i 
Gävle. Det som hände då var verkligen värt att 
minnas, och berättas. 

0KB körde på den tiden ett 
kombinerat ilgods- och natt
snälltåg 4252, med avgång från 
Gävle midnatt och med sov
vagnar till Sundsvall, Härnö
sand och Långsele. Resten av 
tåget bestod av ilgodsvagnar av 
trä, typ "standard G", sådana 
som vi som upplevde beredska
pen alltför väl minns som mili
tärtransportvagnar. 

Någon gång vid ettiden blir 
jag väckt av telefon - en av ban
sektionens ingenjörer som har 
jour meddelar att 4252 har spå-
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rat ur vid Hillebron "och jag kommer och hämtar 
dig strax med bil". Det var 25 grader kallt och 
himlen var grön. När vi nått bron begrep vi inte 
först vad vi såg, för bron var sig inte lik Uppepå 
bron - en vanlig parallellregelbro av stålfackverk -
satt något svart och oformligt. Med hjälp av gasol
strålkastare från vår hjälpberedskap började vi 
fatta lite mera. Den svarta klumpen däruppe var 
två ilgodsvagnar, eller vad som varit två ilgods
vagnar. Bron var illa medfaren, södra portalen och 
flera diagonaler och åtminstone en vertikal såg 
inte trevliga ut. Men vad hade hänt? 

Detektivarbetet fick vänta tills vi fatt dagsljus, 
men då såg vi. En ilgodsvagn hade fatt hjulrings
brott på vänstra främre hjulet. På våra broar finns 
alltid ett urspåringsskydd som skall hindra en ur
spårad vagn att vandra för långt ut åt sidan och 
kollidera med brofackverket, men den här gången 
ville ödet annorlunda - främre axeln spårade ur så 
långt före bron att urspåringsskyddet på vänster 
sida tog tag i högerhjulet och skickade vagnen, 
och dess efterföljare, rakt upp i fackverket. Vad 
händer nu om en ilgodsvagn av trä plötsligt tvär
stoppas uppe på ett brofackverk? Jo, den formli
gen exploderar. Allt som fraktades i den vagnen 
sköts som projektiler ut i natten och hamnade på 
Testeboåns betryggande tjocka, snöbelagda is. 
Och där gick vi omkring i en utställning av nat
tens ilgods - korkmatterullar, som verkligen upp-



fört sig som projektiler och sla
git hål i isen, kartonger med ar
betskläder, massvis med gåt
fulla saker och - en stor last 
med gott från KF :s choklad
fabrik i Kalmar. Joo, där var rätt 
många isfiskare i rörelse i den 
grå gryningen; man kunde ju 
inte be ordningsmakten kom
ma dit genast. Och när jag såg 
att en hel del av godiset var 
lakritspipor kunde jag inte låta 
bli att stoppa rockfickorna 
fulla, med tanke på vad som 
väntade mig hemma. 

Vad gör vi sedan? Vi pallade 
upp den skadade knutpunkten, 
med en sliperspallning på tjäl
frusen grund, så att vi kunde 
krypköra tåg över bron. (Det 
var så nära beredskapsåren att vår första tanke au
tomatiskt var att göra ett provisorium.) Och så 
fick vi bort de rester av två ilgodsvagnar som satt 
på fel ställe. Qag har glömt att säga att kopplet 
mellan tågets främre del och ilgodsvagnarna helt 
automatiskt hade ryckts av vid kollisionen, och 
inget ont hade hänt främre delen av tåget, som 
fick fortsätta på en gång - sovvagnspassagerarna 
hade inte ens vaknat.) 

Ja, när dagsljus och kontorstid återkommit 
ringde jag vår broöveringenjör och gav honom en 
orientering. Hans reaktion var oväntad: "Så in
tressant - vet du att den där bron är den första jag 
konstruerade som ung ingenjör på Motala verk
stad?" Så han kom upp och deltog i ombyggnads
arbetet. En stålfackverksbro som är nitad är i prin
cip ett meccano - det gäller bara att beställa nya 
meccanobitar med rätt mått. Och bron blev som 
ny ... 

Ja men lakritspiporna då? Jo när jag, stelfrusen, 
kom hem och tömde ur fickorna framför min 
fyraårige son Max så kom repliken: "Pappa, kan 
du inte ordna fler såna här saker?" 

BT 

Resgodstralla 
Spår 2001 sidan 55 visar Bernshammars station 
med ett mittspår som inte slutar mot en stopp
bock utan mot plattformen. Det var inte något 

slarv, mittspåret var nämligen inte avsett för tåg 
utan för en liten handdragen resgodstralla, som 
man drog fram till resgodsvagnen i tåget när man 
lastade eller lossade resgods. Man satte resgodset 
på trallan i höjd med vagnsgolvet redan innan tå
get kom och klarade lastningen på mycket kortare 
tid och blev mindre beroende av var i tåget 
resgodsvagnen gick På samma sätt kunde man 
snabbt lossa resgods till trallan och sedan låta pas
sagerarna själva ta det från trallan till plattformen. 

ES 

Hästar på tåg 
"En annan roande episod må kanske berättas. 
Unga von Schinkel och jag voro en gång i Skövde, 
där han köpte ett par hästar. Han reste därifrån till 
Stockholm, men jag skulle med hästarna till 
Dingtuna, närmaste järnvägsstationen till Tidö. 
Vårt godståg kom inte dit förrän vid midnatt och 
jag ville naturligtvis genast hem med hästarna. 
Inga pengar hade jag till att betala frakten med. 
Von Schinkel hade glömt detta och jag hade trott, 
att Tidö hade fraktkredit där likaväl som i Väs
terås. Hästarna voro trötta och oroliga, så nu stod 
jag där vackert. 

Stinsen vid Dingtuna var både gammal och 
knarrig. Jag bad att fa lossa hästarna på kredit 
några timmar, för att återkomma med pengarna. 
Nej, det gick inte. Stinsen hade förstås rätt, så-
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Oijemålning 85x63 cm signerad E. Johansson 1904 i Eijas Pölhös ägo. 

dana undantag funnos ej uti reglementet. Jag bad 
då om han ville telegrafera till trafikbyrån i Väs
terås och fråga om Godsägare von Schinkel på 
Tidö kunde fa kredit på ett par timmar. 

Gubben var fortfarande vresig, men telegrafe
rade verkligen. Som jag stod vid luckan hörde jag 
svaret: 'Hästarna fingo avlastas, kredit beviljad'. 
Innan stinsen hunnit säga något, tackade jag för 
besväret och uttryckte min glädje över att det 
lyckats så bra. Det var roligt att se hans förvånade 
uppsyn. Han kunde ju inte veta att kusken förr i 
tiden tjänstgjort på en järnvägsexpedition. 

Hästtransporter på tåg äro ett kapitel för sig, 
särdeles med ädla hästar. De fordra både omtanke 
och vana. Många sådana transporter har jag varit 
med om, både kortare och längre. Som regel vill 
jag säga, att man bör akta sig att föra hästar med 
snabba tåg, helst med vanliga godståg. I snabbgå
ende tåg blir hästvagnen ofta kopplad sist i tåg
sättet, vagnen slänger och hästarna bli skrämda 
och nervösa, vilket inte är underligt, då de inte ser 
hur det kommer sig. 
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Ofta då blir det litet längre tid med ett godståg. 
Där bli hästarna snart lugna, äter, dricker och vi
lar och finner sig gott i situationen. 

Hästen är en trevlig reskamrat. Han tycker om 
att prata med sin vårdare, men stör ingen och i 
regel har man trevligt med honom som medpas
sagerare, egen vagn, en mjuk halmbädd att vila 
på, äter sin matsäck när man blir hungrig och 
sjunger en stump då man har lust. Hästar äro ett 
tacksamt sällskap. 

Bland många andra resor av den sorten minnes 
jag särskilt en hästtransport från Norge i februari 
1902. Min egentliga chef, unga David von 
Schinkel, gifte sig detta år med en norsk dam, 
Carola Knudtzon, dotter till Kammarherre 
Knudtzon, som tjänstgjort hos änkedrottning 
Desideria. De nygifta voro på bröllopsresa till 
Egypten och jag fick ett brev från Kairo hotell 
med befallning, att genast resa till fruns hem, 
Ullebergs herregård på Norges västkust, nära sta
den Larvik och hämta hem hennes ridhäst till 
Tidö. 



Uppdraget var ansvarsfullt. Hästen hette Carol 
och var en mycket dyrbar engelsk 'hunter' av fi
naste ras. Framför allt skulle jag svara för att häs
ten inte blev förkyld under färden, vilket inte var 
utan risk mitt i vintern. Jag hade ju inget annat än 
lyda och för resten var det lockande att fa se något 
av ett nytt land. 

Vintern var sträng de där dagarna, minst 30-40 
grader, men kylan kändes inte så svår där som i 
Sverige. Vi lastade hästen vid Larvik för att resa 
med en mindre järnbana, över Drammen till 
Kristiania, numera Oslo. 

Konung Oskar II var för tillfället uti den norska 
huvudstaden, hade en del av hovstallet med sig 
och som jag ändå måste vänta på tåget till Sverige, 
beslöt jag att titta på det norska hovstallet samt 
bekanta mig med kuskarna. 

Innan vi lastat in hästen vid Centralhane
stationen måste jag naturligtvis tala med stations
inspektoren, en vänlig och gemytlig man. Jag rå
kade säga att det är väl roligt och högtidligt nu, 
när Kung Oskar besöker huvudstaden. Inspek
toren mulnade genast, såg dyster ut och sade: 'Det 
norske folk känner icke kongen. Han kommer 
med extratåg, öppnar vårt storting, så reiser han 
hjem.' 

Jag tänkte kanske inte mycket på hans ord just 
då. Tre år senare eller 1905, då unionen Sverige
Norge upplöstes, förstod jag honom tydligare. 

Godståget till Sverige skulle inte avgå förrän 
följande dag. Inte ville jag låta hästen stå ensam på 
stationen, utan anmodade ett stadsbud att skaffa 
nattlogi åt mig och ett stallrum åt hästen på 
samma ställe. Han kom tillbaka med beskedet, att 
vi inte kunde fa rum annat än på olika ställen i 
staden, men rådde mig att taga in på hospitalet, 
där fanns utrymme. 

Jag tackade och betalade, men sade honom, att 
finnes här intet annat vaerelse för natten, så stan
nar jag också i hästvagnen, någon hospitalsvård 
anser jag mig inte behöva. 

En konduktör, som åhört samtalet förstod, att 
jag icke förstått det norske sprog. Han förklarade, 
att i staden fanns ett utmärkt 'Dyrhospitale' med 
billiga priser. Snart voro både hästen och jag in
kvarterade där. Jag kunde tryggt gå ifrån och titta 
på staden och när jag på morgonen hämtade häs
ten var denna väl fodrad och ryktad, allt under 
tillsyn av en veterinär. Priset var verkligen billigt, 

3 kronor för alltsammans. Det hospitalet kan re
kommenderas åt både människor och djur.'' 

Ur Carl Johan Persson, En gammal Herrgårds
kusk berättar (1939) 

Redan från början hade SJ hästvagnar av två ty
per, finare vagnar littera H för herrgårdarnas rid
och travhästar, tre madrasserade fasta spiltor och 
skötarkupe, och för enklare arbetshästar vagnar 
med fem av bommar bildade tvärgående spiltor, 
snart ändrat till sex längsgående och en enklare 
skötarkupe. Ystadbanorna hade två liknande vag
nar. Från 1870 krävde militären att en stor del av 
de täckta vanliga vagnarna skulle ha lösa grindar 
för sex hästspiltor, från 1880-talet åtta hästar i nå
got bredare vagnar. Längre fram anskaffades 1931 
två vagnar littera Ghl för sex tävlingshästar och 
skötare, nu långa rymliga vagnar med broms och 
värme anpassade för utlandstransporter. 

ES 

En efterföljare till Novelty 
I anslutning till artiklarna om den repriserade 
Rainhilltävlingen kan man påminna om att 
Braithwaite och Ericsson, trots mankemangen 
med Novelty, prövade att bygga ytterligare lok. 
Om detta berättades för en svensk allmänhet av 
A.C.D. Arfvedson i hans bok Femton månader af 
en ung schweitmres lefoad ... åren 1830 och 1831, 
vars första del utkom 1832. I anslutning till sitt 
besök i England 1830 återger han där ur 
Mechanics Magazine nr 3 72: 

"Sistlidne Tisdag d. 21 Sept. syntes, på Man
chesteränden af linien, ångvagnen William IV- så 
kallad med H. Majestäts särskilta tillstånd - som 
der försöktes för två a tre timmar. Onsdagen 
gjorde den resan till Liverpool på 2 timmar och 
12 minuter (oberäknat uppehåll på vägen); och 
Thorsdags aftonen försöktes den, liksom förut 
vid Manchester, på den jämna vägen emellan 
Edgehill och Olive Mount. Dess ångmaskin har 
20 hästars kraft ( cylinder 12 tum) och eger, efter 
sitt utseende, alla nödiga egenskaper för att verk
ställa det, hvartill herrar Braithwaite och Ericsson 
utfäst sig- nemligen att den skall draga den orim
liga vikten af 40 tons, femton mil i timman. Det 
yttre af denna maskin är utmärkt elegant, och 
väcker allmän beundran. Vi förnimma att han 
äfven gifver en stor besparing i bränsle." 
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Årsberättelse 2002 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver här
med sin årsberättelse för verksamhetsåret 2002. 
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 861 fullbetalande medlemmar, 6 ständiga 
medlemmar och 45 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
åtta protokollförda sammanträden. Föreningen 
har under året sänt ut medlemsinformation. För
eningens årsstämma hölls den 16 mars 2002 på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Årsboken Spår utkom 
i december 2001. Föreningen har 2001 varit 
medlem i JärnvägsHistoriska Riksförbundet, 
JHRF. 

Föreningen har under året haft arbetsgivar
ansvaret för en lönebidragstjänst för arkivarbete 
på museet. 

Föreningen har bidragit genom medlemmar 
som utfört guidning i Sveriges Järnvägsmuseums 
fordonsmagasin i Nynäs-verkstaden vid Blåsåsen. 
Under året har föreningen även deltagit i arbetet 
med fordonsrenovering. 

Föreningen har ersatt de brittiska museivän
nerna i York för deras utlägg i samband med 
iordningställandet av loket Novelty. Deras insats 
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bidrog till att möjliggöra lokomotivtävlingen 
"Rainhill 2002". 

Projektet för insamling av minnen från järnvä
gens anställda har fortsatt. I nuläget finns ett tiotal 
väldokumenterade bidrag. 

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. 
• Föreningen har sedan 2001 ett principbeslut 
om att bidra om och när en framtida nyutgåva av 
publikationen "Lok och vagnar vid Sveriges 
Järnvägsmuseum" ska publiceras. 

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 16 mars 2003 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Anders Larsson 
Börje Thoursie 
Erik Sundström 
Morrgan Claesson 
Lennart Lundgren 
Kjell Palen 
Robert Sjöö 
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