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Den stora bron över Nordre älv bestod av ett fast spann, som byggdes på stranden och flyttades ut med 
pråm, och ett mindre, svängbart spann. 

Tåget kommer från badhotellet till Falsterbo station omkring 1910. Stationshusen hade trappgav/,ar liksom 
hotellet. 
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Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1904? 

Efter flera års intensivt byggarbete med Malm
banan ägnade sig Statens Järnvägsbyggnader åt 
underhåll av det befintliga järnvägsnätet, medan 
däremot byggnadsarbetet vid de enskilda banorna 
var mer intensivt än vanligt. 

Statens Järnvägar 
- Den 1903 öppnade bandelen Uddevalla
Strömstad stod i förbindelse med resten av SJ en
dast via den enskilda banan Uddevalla-Väners
borg-Herrljunga som 1899 hade blivit ombyggd 
till normalspår, men arbete pågick för banan Gö
teborg-Uddevalla med terrasseringar och stenar
beten för broar, framför allt den stora bron över 
Nordre älv vid Kungälvs Ytterby (där författarens 
farfar, verkmästare Jakob Sundström, mötte sin 
hustru Gerda). 
- Dubbelspårsarbetena på Södra stambanan fort
satte for att göra det möjligt att ha en intensiv lo
kaltrafik tillsammans med enskilda matarbanor, 
och under 1904 nådde man Hässleholm där tre 
enskilda banor anslöt, från Kristianstad, Helsing
borg och Markaryd. 

- En ny loktyp littera L anskaffades, konstruerad 
vid SJ maskinavdelning och levererad 1904 av 
Nohab och Motala verkstad. Loken som i första 
hand var avsedda för tyngre persontåg i Norrland 
med största hastighet 80 km/h hade utvändiga 
cylindrar, 1 530 mm drivhjul och en högt place
rad panna. De saknade överhettning, som ännu 
mest var på försöksstadiet i Tyskland, men blev 
ombyggda med sådan redan 1910. Flera lok köp
tes av de tidigare typerna littera Ke for växling, 
Ma för malmtåg på Riksgränsbanan och T för 
godståg. 
- De tio första sommarvagnarna littera C4, med 
oisolerad korg av stående furupanel och stora 
enkelglasfönster, köptes. De var avsedda för 
gruppresor och sommarturister, och liknande 
men något kortare vagnar hade redan 1902 in
förts vid Bergslagsbanan. 
- Långa träkolsvagnar littera L4 köptes: 50 utan 
broms från Arlöv och 50 med bromshytt infälld i 
hörnet från Göteborg. De fick 50 mm högre gav
lar än de 1902 levererade vagnarna. Från Arlöv 
levererades också tio vagnar littera S3, långa 

Lok littera L var avsedda for Norrlandstrafik med sluten hytt, men hade ännu inte överhettare och måste 
ha gnistsläckare på skorstenen for att inte vålla skogsbrand 
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treaxliga flatvagnar med stolpar och nedsänkta 
tvärbalkar så att man genom att lyfta bort 
golvlämmarna kunde lasta 360 mm djupare. 

Enskilda banor: Götaland 
- Vellinge-Skanör-Falsterbo järnväg öppnades i 
samtrafik med Malmö-Trelleborgs järnväg och 
var det första steget i omvandlingen av små fiske
lägen till badorter och villasamhällen. Stations
husen var liksom det 1908 byggda Falsterbohus 
badhotell ritade av arkitekten Theodor Wåhlin. 
De tre HSFJ-loken var de äldsta loken från MTJ 
som hade blivit för små där medan vagnarna var 
nya från Kockums: två tredje klass, tre täckta 
godsvagnar och femton öppna betvagnar. 
- Malmö-Limhamns järnväg förstärkte banval
len med flinta.fyllda stenkistor efter storm
skadorna från annandagen 1902. 
- Den första delen Ängelholm-Östra Ljungby av 
Ängelholm-Klippans järnväg öppnades, i samar
bete med Helsingborg-Hässleholms järnväg men 
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Sommarvagn,arna 
littera C4 hade 
oisolerade väggar av 
farupanel och 
användes även till 
militärtåg och 
arbetartåg, här på 
väg till SKF 
omkring 1915. 

med egen materiel, varibland två lok från 
Helsingborgs mekaniska verkstad. En byråkratisk 
incident inträffade då Domänverket invände att 
man bara hade lämnat tillstånd att bygga järnvä
gen genom Ängelholms kronopark, inte att fälla 
några träd. 
- Höör-Hörby järnväg hade haft svag trafik, hu
vudsakligen med ångvagn, sedan banan Eslöv
Hörby öppnades 1898 och sålt alla lok utom ett, 
men köpte nu ett nytt från Ljunggrens verkstad 
sedan SJ ökat lokaltrafiken norr om Eslöv. HHyJ 
byggde om en av sina godsvagnar till Sveriges för
sta privatägda kylvagn, en liten vagn med 2,6 m 
axelavstånd, nr 51, tillhörig grosshandlare Per 
Jönsson i Hörby. 
- Östra Centralbanan köpte från Motala verkstad 
loket ÖCJ 7 för snabba persontåg, likt SJ littera L 
men med större, 1700 mm drivhjul. Det såldes 
senare till Nynäsbanan där det blev SNJ 9. 
- Den gemensamma nya verkstaden för Kalmar
banorna, det som senare kom att bli Kalmar Verk-

Godsvagn,ar littera 
S3 med 10,2m 
golvlängd hade 

. . upplyftbara ~==-~ golvluckor for 
-~ djupfotning. 



Särö station låg intill havet och hade en livlig persontrafik med forortsbor, sommargäster och passagerare 
från skärgårdsbåtar. Bild från 1934: på kajspåret lok 3 till höger, lok 5 vid vagnarna, på närmaste spåret 
vagn 13 eller 15 CD Fo. 

stad, var under byggnad. Till Kalmarbanorna räk
nades dels den normalspåriga huvud.linjen från 
Kalmar till Emmaboda, där man genom banan 
Karlskrona-Växjö stod i förbindelse med SJ, dels 
de matarbanor som man på 1890-talet hade 
byggt for att efter tyskt mönster ge regionens små
företag och lantbruk kontakt med residensstaden, 
de smalspåriga Kalmar-Berga, Kalmar-Torsås 
och senare Ljungbyholm-Karlslunda. Verkstaden 
utrustades for att kunna både nybygga, revidera 
och reparera vagnar och lok från Kalmarbanorna 
och andra järnvägar. Delägare i bolaget blev se
nare en mängd banor och under 1920-talet även 
Nohab, som anlitat Kalmar Verkstad for leveran
ser till Turkiet. I början av 1930-talet återgick ak
tierna till Kamlmarbanorna, och när dessa 
förstatligades 1940 blev SJ huvudägare. Verksta
den blev då huvudverkstad for SJ:s smalspåriga 
materiel men fortsatte med nybygge av loko
motorer och vagnar även for normalspår. Från 
1970 ingick Kalmar Verkstad i AB Statsforetag. 
- Släp-Särö, den sista delen av Säröbanan, öpp
nades. 
- Halmstad-Nässjö järnvägar hade terrasserat 
hela sträckan Landeryd-Falköping, där större de
len av den tidigare smalspårsbanan Ulricehamn-

Vartofta ingick, även om smalspårstrafiken fort
satte ända till 1906. Av hänsyn till HNJ :s svaga 
finanser räknades den nya linjen som en egen 
bana, Västra Centralbanan, med egen vagnpark 
och egna lån. I Limmared korsades Borås-Alvesta 
järnväg som hade öppnats 1902. Som framgår av 
namnet ville man skapa en motsvarighet till Östra 
Centralbanan, med förbindelse mot Stockholm i 
Falköping respektive Linköping och med hamn 
for industrin i Halmstad respektive Oskarshamn. 
- Tidaholms järnväg fick koncession for sträckan 
Tidaholm-Åsarp som normalspårig, och man 
räknade med att överta och bredda den kvarva
rande biten Åsarp-Vartofta av Ulricehamns
banan. Det innebar en konflikt med Hjo-Stens
torps järnväg som redan hade en smalspårig för
bindelse mellan köpingen och SJ, och som enligt 
samtrafiksreglerna riskerade att förlora en stor del 
av sin trafik. HSJ dominerades av godsägarfamil
jen Posse på godset Vreten, det nya normalspårs
projektet av tändsticksfabriken Vulcan och famil
jen von Essen på Helliden och Kavlås. Tidaholms 
järnväg öppnades 1906. 
- Lund-Bjärreds järnväg, som från början var 
tänkt som elektrisk spårväg, korsade vid Flädie 
SJ :s Västkustbana och hade från starten ett 
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förbindelsespår från hållplatsen Leråkra till statio
nen Flädie. Från 1904 gick vissa LBJ-tåg ner till 
Flädie för att möta SJ-tåg, men det skedde bara 
sommartid under några år tills LB J verkligen elek
trifierades 1916. 

Enskilda banor: Svealand och Norrland 
- Västeråsbanan SWB öppnade delen Nyham
mar-Björbo och fullföljde därmed den plan som 
Nyhammars bruk hade haft redan på 1870-talet. 
Man byggde ny lokstation i Sundbyberg i stället 
för den som man tidigare hade haft i Stockholm 
vid Norra Bantorget. Ett nytt acetylengasverk 
uppfördes i Västerås och två vagnar byggdes om 
för transport av AGA-gas i ståltuber till Sundby
berg, Tillberga och Ludvika där vagnarna sköttes. 
Under byggnad var en sidobana Enköping
Heby-Runhällen, ett initiativ från Enköpings 
stad som ville fa ökad trafik från tegelbruk och 
sågverk i Hebytrakten över hamnen i Enköping 
och hade lagt ändstationen där. SWB var mycket 
tveksamma till bygget, eftersom man hellre ville 
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De tunga godstågs/oken 
som levererades till O HJ 
.från Atlas blev så dyra 
att hela banbygget 
stoppades tills man 
lyckades ordna ett 
avbetalningskontrakt. 

dra trafiken via sin gamla linje Sala-Tillberga till 
Västerås, men hade motvilligt gått med på att 
sköta trafiken om EHRJ själv köpte erforderliga 
lok och vagnar, som började levereras 1904. Efter
som de ingick i säkerheten för statslånet måste de 
under många år gå med märkningen EHRJ innan 
de fick SWB-nummer. 
- Gävle-Dala järnväg byggde vid Falun ett nytt 
lokstall för tio lok och vid Nynäs i Gävle både 
lokstall för sex lok och verkstäder, då det inte 
fanns tillräckligt utrymme vid Korsnäs och Gävle 
Norra hamnstation. Till Fredriksskans hamn 
byggdes en två kilometer lång sidobana där Gävle 
stad ägde marken och banvallen, GDJ spåret, en 
reaktion mot att Uppsala-Gävle järnväg hade för
bättrat hamnspåren i Harnäs och Bomhus. 
- Planerna för en Ostkustbana hade nått så långt 
att man grundat ett aktiebolag, börjat staka 
sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand och disku
terade med markägarna. Det kom dock att dröja 
ungefär tjugo år innan banan förverkligades, 
bland annat för militärens tvekan. 

Norabanans malm
vagn,ar, något längre än 
grannbanornas och 
forsedda med runda 
gavlar, gick länge med 
malmlast, men på 1950-
talet sattes sidoluckorna 
igen och träskrovet 
forstärktes med lodräta 
plankor for att de skulle 
tåla att lastas med 
järnskrot. Bild .från 
Otterbäcken 1953. 



Vid Nynäs byggdes nya 
verkstäder for GD], idag 
använda som fordons-
forråd for Sveriges 
f ärnvägsmuseum. 

- Orsa-Härjeådalens järnväg (observera stav
ningen) som var under byggnad fick fyra stora 
godstågslok levererade från Adas, men kunde inte 
betala utan drabbades av en så svår kris att ban
bygget tillfälligt måste inställas. Det under föregå
ende år anskaffade tankloket hyrdes tillfälligt ut 
till bygget av Enköping-Heby-Runhällens järn
väg. Först 1908 kunde banan öppnas till Sveg. 
- Nora-Karlskoga järnväg fick tio nya treaxliga 
malmvagnar liknande de som sedan tio år hade 
använts på Grängesbergsbanorna, men något 
längre med axelavstånd 4 m i stället för 3,65 och 
med rundade gavlar. Liksom på banans övriga 
vagnar var träväggarna svartmålade. Försöket från 
1903 att använda treaxliga malmvagnar hos det 
smalspåriga dotterbolaget Bredsjö-Degerfors 
hade misslyckats, och man planerade i stället att 
bredda bandelen Striberg-Bredsjö och lägga ner 
resten av smalspåret eftersom man av myndighe
terna fått anmärkningar om omodern och utsli
ten materiel. Breddningen var klar 1907, utom 

Limmareds station blev 
en knutpunkt melkm 
Västra Centralbanan, 
Borås-Alvesta järnväg 
och Falkenbergsbanan. 
Bilden visar ett tåg på 
BA] 1905. 

spåret till Dalkarlsberg som trafikerades som 
smalspår till 1953. 
- Örebro hade sedan länge en trång hamn uppe 
vid Svartån och farled genom Hjälmaren och 
Hjälmare kanal till Mälaren. Till hamnen fanns 
spår på åns norra sida från järnvägsverkstaden. 
Vid sekelskiftet beslöt man att anlägga en ny 
hamn vid Skebäck ända ute vid Hjälmaren, med 
mark för nya industrier, och byggde nu järnvägen 
Örebro-Skebäck söder om ån. Den gjordes redan 
från början treskenig eftersom Norra Östergöt
lands järnväg redan 1901 hade nått Örebro från 
Pålsboda, och man hoppades på trafik med trä
varor bland annat till det pappersbruk som anla
des i Skebäck. Den trafikerades av SJ och NÖJ 
och hade ingen egen rullande materiel. Banan 
finns ännu kvar, men namnet Skebäck har änd
rats till Hjälmaren. 

Smalspår 
- Sista delen Holsljunga-Limmared av den smal-
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De nya loken for Stockholm-Norrtäije levererades ftån Vtign- och Maskinfabriken Falun. I motsats till vid 
SJ stod foraren i hytten. 

spåriga Falkenbergs järnväg öppnades. De ur
sprungliga planerna att fortsätta smalspåret via 
Limmareds glasbruks bana och Ulricehamns 
järnväg ända till Vartofta hade fatt överges efter
som de kommit att ingå i Västra Centralbanan. 
- Roslagsbanan SRJ förhandlade om att överta 
konkurrentbanan Uppsala-Länna-Norrtälje för 
att kunna köra direkta tåg Stockholm-Norrtälje 
och köpte därför sina första tenderlok. De fick 
överta numren 7 och 8 efter de gamla ångspår
vägslok från Djursholmsbanan som nyligen hade 
sålts till andra järnvägar, då de inte behövdes efter 
Djursholmsbanans elektrifiering 1895. 
- Uddeholmsbolaget hade sedan 1870-talet varit 
osams med Karlstad sedan staden lyckats övertala 
riksdagen att dra stambanan Laxå-Kristine
hamn-Arvika-Oslo längs Vänerns strand genom 
Karlstad i stället för längre norrut via Norum
Nilsby som hade gett enklare transporter för de 
värmländska järnbruken. Bolaget hade därför för
sökt koncentrera sin trafik från Hagfors och 
Munkfors via Filipstad till hamnarna i Kristine
hamn och Göteborg och bara byggt en liten 
hamn i Skoghall för exempelvis trävaror som 
transporterades på Klarälven. Till sist hade man 
accepterat att bygga Karlstad-Munkfors järnväg 
där Uddeholmsbolaget och staden ägde hälften 
var, och att använda Karlstads hamn för viss ex
port. Första delen, Munkfors-Deje, öppnades 
1903 och Deje-Karlstad 1904. För att fa bästa 
förbindelse till yttre hamnen byggdes en ny 
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anslutningsstation Karlstad Ö där KMJ hade lok
stall, bangård och omlastningsspår, och 1907 blev 
några av hamnspåren utförda som treskeniga för 
att kunna användas av både SJ och KMJ. 
- Mellersta Blekinge järnväg fick en anmärkning 
av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för att ba
nan delvis hade dragits på gator genom Ronneby 
och Sölvesborg, och speciellt över en av kajerna i 
Karlshamn, utan andra säkerhetsåtgärder än 
klocksignaler från loken. Märkligt nog behölls 
detta i Karlshamn ända till breddningen 1957. 
- Lidköping och Skara hade sedan 1874 haft för
bindelse med SJ i Stenstorp genom banan Linkö
ping-Skara-Stenstorp som gick genom slät ter
räng och var billig att bygga, trots att Skövde stad 
hade erbjudit sig att teckna en stor aktiepost om 
banan dragits dit. När alltfler smalspårsbanor 
byggdes i Västergötland ansåg man i Skövde att 
man hade förlorat affärskontakterna med lands
bygden och grannstäderna och byggde Skövde
Axvalls järnväg. Den motarbetades av LSSJ som 
krävde orimligt stor betalning för anslutningen i 
Axvall. Inte förrän Skövdeborna hade hotat att 
bygga en egen linje till Skara parallellt med LSSJ 
kunde man fa en acceptabel uppgörelse, och SAJ 
öppnades 1904. Samarbetet med LSSJ förbättra
des senare, och 1910-1916 gick genomgående 
personvagnar Skövde-Skara. Därefter drabbades 
SAJ av kris igen, då LSSJ inköptes av Västergöt
land-Göteborgs järnväg som redan hade förbin
delse med SJ i Gårdsjö och insisterade på att all 



Alla, lok på Blekinge
banorna utrustades med 
ringklocka på forarhytten 
for att ge klocksigna/er 
när tågen passerade i 
Karlshamn. 

samtrafik med SJ skulle ske där i stället för i 
Skövde. SA] var dyr att bygga och trafikera efter
som man hade en lång skärning vid Våmb och 
kraftiga stigningar för att kunna passera Billingen 
genom bergspasset Våmbskleven. 
- Diskussionen var livlig om förbindelsen mellan 
smalspårsbanorna i Östergötland. Föregående år 
hade koncession lämnats för nya bandelar Linkö
ping (MÖJ)-Ringstorp (NVHJ) och Norrkö
ping (VB)-Kimstad (NÖJ), men nu diskuterades 
också alternativet Skärblacka (NÖJ)-Vreta klos
ter (MÖJ) norr om Roxen. 
- Flera av de äldre smalspårsbanorna, särskilt de 
som hade byggts på 1870-talet med materiel av 

Asplunds konstruktion från Kristinehamn, arbe
tade med moderniseringar. Låga bufferthöjder 
ökades med mellanlägg vid lagerboxarna. Släp
växlar utan tungor där rälsen flyttades i sidled er
sattes av moderna tungväxlar, även om enstaka 
fanns kvar vid Uddagårdens lokstall till 1954. 
- Järnvägen Visby-Visborgsslätt öppnades och 
ägdes av Kungl. Fortifikationsförvaltningen. Den 
fungerade närmast som en ångspårväg till rege
mentet, med en från Vislanda-Bolmens järnväg 
inköpt ångvagn. Banan blev senare förlängd sju 
kilometer till Hallvards för att betjäna det nya 
kurhotellet Kneippbyn och det av turister välbe
sökta Högklint. 

J\arlslad Östra Jarnyagsslal onen 

Karlstad Östra station var 
ans!utningsstation for 
Karlstad-Munkfors 
järnväg och for banan till 
yttre hamnen. lykort ftån 
1908 med smalspårigt 
b/a,ndat tåg med träkols
boggivagnar, små 
malmvagnar och län
kaxelpersonvagnar. 
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Hans Eriksson 

Snälltågsloken av H3-typ (SJ litt. A4/A6) 

Leveransfoto av EJ litt. H3 nummer 59 år 1910. Loket är utrustat med utrustningfor vakuumbroms. 
Sotskåpsftonten lutar bakåt. Observera boggiens läge i forhål!tmde till skorstenens centrum. Maskinen ser 
onekligen en aningftamtung ut. Foto Nohab, Stig Nybergs samling. 

H3-loken tillverkades mellan 1910 och 1929 i 32 
exemplar. Denna typ, den numerärt största på EJ
banorna, tillverkades for fem olika järnvägsbolag 
av vilka fyra ingick i Trafikförvaltningen Göte
borg-Stockholm-Gävle (TGSG), nämligen 
Bergslagernas järnvägar (BJ), Stockholm-Väs
terås-Bergslagens Järnväg (SWB), Södra Da
larnes järnväg (SDJ) och Gävle-Dala järnväg 
(GDJ). År 1919 bröts BJ, SDJ och GDJ ut ur 
förvaltningen, och de kom därefter att tillhöra 
Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle 
(TGDG) . Den femte banan som beställde H3-
maskiner var Helsingborg-Hässleholms järnväg 
(HHJ) . 

Loken var av en utomordentlig konstruktion, 
både tekniskt och utseendemässigt, med god 
dragkraft och goda gångegenskaper. De gjorde en 
mångårig tjänst i snälltåg, persontåg och till och 
med lättare godståg. Sedan samtliga banor hade 
förstatligats under åren 1940-1948 inrangerades 
31 av de 32 tillverkade enheterna i SJ :s lokpark. 

Bergslagernas järnvägar 
År 1909 beställde Bergslagernas järnvägar fyra 
sexkopplade lok litt. H3 med hjulställningen 
2'C-3 hos Nohab for leverans 1910. Förslags
ritningarna på den nya loktypen var uppgjorda på 
B J :s maskintekniska byrå. Loktypen färdig-
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konstruerades därefter av Nohab och tillverkades 
på dess verkstad. 

H3-loken var en utveckling av den populära 
C3-typen, med hjulställningen 2'C-2/3, som 
hade introducerats redan 1905. Loken hade di
mensionerats for att kunna dra ett tåg på cirka 
185 ton i en stigning av 10 promille med en kon
stant hastighet av 60 km/h. Som en jämförelse 
kan nämnas att C3-loken konstruerats for en has
tighet av 48 km/h med samma tågvikt och i 
samma stigning. 

De fyra första H3-loken, som levererades 1910, 
visade sig infria alla förväntningar. Gångegen
skaperna var utmärkta och loken blev snabbt 
mycket populära bland lokpersonalen. De sattes 
in i de tyngre snabbgående tågen mellan Göte
borg och Falun. Loken numrerades 59-62. 

H3-loken var sexkopplade med en tvåaxlig 
boggie framtill. Cylindrarna placerades mellan ra
marna och loken var försedda med Walschaerts 
slidstyrning, driven av inre excentrar. Hytterna 
var öppna, med bakgaveln byggd på den treaxliga 
tendern. I likhet med de tidigare C3-loken hade 
H3-ornas sotskåpsfronter lutats något bakåt och 
var försedda med nästan plana luckor tillverkade 
av plåt. Loken hade mycket vackra linjer. Boggi
ens centrumlinje hade emellertid placerats akter 
om skorstenens centrumlinje vilket gjorde att lo-



Leveransfoto av BJ H3 64 år 1912. Loket har forlängd hjulbas och yttre motvevar. Sandbehål/,arna har 
flyttats upp på pannan och en gemensam kåpa täcker sandbehål/,are och ångdom. Samtliga H3-or på BJ 
var högerkörda enligt gängse standard Den Lutande sotskåpsftonten hade slopats i samband med introduk
tionen av denna serie. Foto Nohab!Stig Nybergs samling. 

ken, sedda från sidan, såg något framtunga ut. 

Den första uppsättningen H3-or hade sand
behållarna placerade under gångborden. Behål
larna ersattes snart av en sanddom placerad uppe 
på pannan där den täcktes av en med ångdomen 
gemensam kåpa. 

Ar 1912 levererade Nohab ytterligare två H3-
lok till BJ. De nya loken, nr 63 och 64, skilde sig 
från de först levererade genom att boggien hade 
flyttats fram 200 mm så att boggiecentrum låg i 
linje med skorstenen. De inre excentrarna för 
slidstyrningen hade ersatts av yttre motvevar som 
drev kulisserna via vickaxlar. Loken var i övrigt 
helt oförändrade. Den nya placeringen av 
boggien hade till följd att intrycket av framtung
het försvann. Loken blev estetiskt mycket tillta
lande. 

En bild av BJ nummer 70 
tagen i Amål 1938. Loket 
har vakuumbroms och 
tryckluftsbroms, tenderns 
koltag har höjts och 
skorstenen forsetts med en 
rökuppdrivarskärm av B]
typ. Sotskåpsluckan är av 
originaluifdrande. Foto 
Sveriges järnvägsmuseum. 

Bergslagsbanan köpte 1910-1916 totalt tolv 
H3-lok varav åtta hade den längre hjulbasen och 
yttre motvevar. Lok 59-64 levererades av Nohab, 
nr 69 och 70 av Motala Mekaniska Verkstad och 
de fyra sista, nr 83-86, av Vagn & Maskin
fabriken i Falun. 

Många svenska snälltågslok kunde drivas upp i 
hastigheter som vida överskred den normala 
maximalhastigheten av 90 km/h. Denna hastig
hetsgräns var huvudsakligen betingad av 
banornas standard. SJ genomförde 1914 prov
körningar med lok litt. F på linjen Stockholm
Uppsala. Proven visade att det gick att framföra 
tunga snälltåg med en medelhastighet av 93-98 
km/h vid en högsta hastighet av 120 km/h. 

BJ visade H3-lokens prestationsförmåga ge
nom att köra ett lagom stort tåg mellan Trollhät-
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SWB S 57 i Enköping 1911. Kort hjulbas, högerkört och utrustat med utrustningfor vakuumbroms. Till 
vänster lokforare Frans Gustavsson och till höger eldare Hjalmar Broberg. Loken på SWB hade gjutna 
sotskåpsftonter. Foto Hans Erikssons samling. 

tan och Göteborg på 48 minuter. Agnesberg ( 63 
kilometer från Trollhättan) passerades efter om
kring 38 minuter vilket gav en genomsnittlig has
tighet av cirka 99 km/h. För hela sträckan blev 
genomsnittshastigheten 90 km/h, trots att ett an
tal delsträckor hade hastighetsnedsättningar till 
60, 40 och på ett ställe 20 km/h. Den maximala 
hastigheten var satt till 125 km/h. 

Några fa förändringar av H3-loken genomför
des under BJ-tiden. Koltagen på tendrarna höj
des, tryckluftsbroms installerades, fotogen
belysningen ersattes av AGA-belysning och skor
stenarna försågs med rökuppdrivarskärmar. Pro
blemet med H3-loken var att avloppsånga och 
rök slog ner på hytten vilket förhindrade sikten. 
B J utvecklade även en typ av oval skorsten som 
tillverkades av plåt. Med denna utformning avsåg 
man att ytterligare öka avloppsångans hastighet 
genom skorstenen. Detta i kombination med en 
av maskindirektör Santen modifierad gnistsläck
are gjorde att B J :s H3-or fick ett markant och 
skarpt skorstensljud under hård belastning. 

Vid mitten av 19 30-talet hade B J ett visst över
skott av persontågslok genom att ett antal av de 
tyngre snälltågen övertagits av H3s-loken som le
vererats under 1927 och 1929. År 1937 såldes nr 
83 till Helsingborg-Hässleholms järnväg där det 
numrerades 22. År 1944 såldes BJ nr 85 till 
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Stockholm-Nynäs Järnväg där det fick inven
tarienumret 11, 1952 omnumrerat till 1. 

Då BJ förstatligades 1948 numrerades de åter
stående tio H3-loken A6 1785-1794. 

Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar 
År 1910 levererade Nohab fyra H3-lok, nr 57-
60, till Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvä
gar. Loken hade samma hjulbas som de fyra första 
BJ-loken men drivhjulsdiametern var reducerad 
från 1720 till 1712 mm. Den mindre hjulrings
diametern valdes för att samma ringar skulle kun
na användas som på typerna litt. A och C. Loken 
nr 57-59 levererades med Walschaerts slidstyr
ning och inre excenterskivor under det att lok nr 
60 utrustades med Deeleys slidstyrning. Denna 
slidstyrning var betydligt enklare och billigare än 
Walschaerts då bland annat inga excentrar behövs 
vilket minskade friktionsförlusterna. För att över
tygas om Deeleytypens funktionalitet valde man 
att göra ett långtidsprov på ett av de nya loken. 
Konstruktionen visade sig vara mycket lyckad 
varför de övriga fyra loken av typen, som anskaf
fades under 1915 (nr 68, 71 och 72) och 1931 (nr 
56), utrustades med samma typ av slidstyrning. 

Från början märktes loken litt. S, vilket senare 
ändrades till H3 i enlighet med TGSG-systemet. 
De ersatte de äldre, hårt ansträngda, loken av A-



SWB H3 56 tillverkat på den egn,a verkstaden i Tillberga 1931. Loket har sluten hytt av SWB-modelL 
Sanddomen har gemensam kåpa med ångdomen. Skorstenen är utrustad med rökuppdrivarskärm av 
modifierad B]-typ. Foto Hans Erikssons samling. 

och C-typerna i en del av de mer prestigefyllda 
persontågen. I likhet med Bergslagsbanan hade 
man på SWB problem med dålig rökuppdriv
ning, varför rökuppdrivaranordningar sattes upp 
på lokens skorstenar i början av 1930-talet. De 
första loken hade i likhet med B J :s sandbehållarna 
placerade under gångborden. Behållarna ersattes 
av en sanddom placerad uppe på pannan där den 
täcktes av en med ångdomen gemensam kåpa. 

År 1919 brann SWB:s verkstad och två H3-
tendrar förstördes delvis. Nya tendrar levererades 
av Nohab under 1920. 

De öppna hytter som loken utrustades med var 
obekväma och dragiga för personalen. Vintertid 
fick ingångsöppningarna täckas med en typ av 

rullgardiner som gav ett bättre skydd men i gen
gäld var problematiska att manövrera. SWB be
slutade att samtliga H3-lok skulle byggas om med 
slutna hytter av SWB-typ. Detta arbete påbörja
des 1931 då lok nr 68 ombyggdes. Den sista ma
skinen som moderniserades var nr 60 år 1936. 

I början av 1930-talet krävde trafiken ännu ett 
H3-lok. SWB:s välutrustade verkstad var vid 
denna tid ganska dåligt belagd varför man 1931 
tillverkade ett lok efter Nohabs ritningar. Lok 56 
med tillverkningsnumret SWB nr 1 byggdes med 
sluten hytt. 

Rökuppdrivningen var fortfarande ett stort 
problem. De skopformade anordningar som 
monterats på lokens skorstenar ansågs inte upp-

SWB H3 58 med sluten hytt och rökuppdrivarskärmar typ SWB samt tryckluftsbroms någon gång i 
början av 1940-talet. Skärmarna höjde definitivt inte lokets estetiska värde. Foto Hans Erikssons samling. 

15 



GD J H3 7 4 .från 1918, forsett med den typiska sotskåpsluckan av GD ]-typ. Loket är forsett med va
kuumbroms, har lll.ng hjulbas, Walschaerts slidsystem med yttre motvevar och två fonster i sidoskärmarna. 
GDJ-s lok var vänsterkörda. Observera den yttre dragstången for regula.torn som är ansluten till domens 
vinkelhävarm. Foto Stig Nybergs samling. 

fylla den avsedda funktionen. År 1941 började 
man sätta upp stora rökuppdrivarskärmar. De 
stora plåtskärmarna monterades på gångborden 
och stagades i rökskåpen. Dessa anordningar för
därvade lokens utseende totalt. Det intryck av 
framtunghet som loken alltid haft genom den 
tillbakaskjutna boggien förstärktes ytterligare ge
nom plåtskärmarna. Ungefär samtidigt utrusta
des nr 56, 57, 59, 60 och 72 med turboelektrisk 
belysning. 

I mitten av 1930-talet körde SWB några 
snabba tåg med H3-lok. Tågsammansättningen 
var två 30-tons personvagnar och en finka litt. F 1. 
Trots hastighetsnedsättningar på ett antal sträckor 
framfördes tåg mellan Enköping och Tillberga 
med en genomsnittshastighet av 84 km/h och 
Stockholm-Enköping med snitthastigheten 70 
km/h. Mellan Stockholm och Enköping hade 
man fem sträckor där hastigheten var maximerad 
till 40 km/h samt en halv mil lång nedsättning till 
60-80 km/h vid Stäket och Ekolsund. 

Vid SWB:s förstatligande 1945 erhöll loken nr 
A6 1687-1694. 

Gävle-Dala järnväg 
År 1913 introducerades den första H3-an vid 
Gävle-Dala järnväg. GDJ nr 59 levererades från 
Motala Mekaniska Verkstad. Loket hade lång 
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hjulbas, Walschaerts slidstyrning och yttre mot
vevar. Loket skiljde sig konstruktivt från andra 
H3-lok genom att det hade utrustats med en 
dubbelsitsig ventilregulator med yttre dragstång 
som var kopplad till en vinkelhävarm placerad vid 
domen. Denna konstruktion innebar att föraren 
vid manövreringen drog eller sköt regulatorhand
taget horisontellt. Det kunde låsas mot en tandad 
skiva på samma sätt som slidomkastningar med 
spak. Arrangemanget visade sig vara opraktiskt 
för förarna att hantera vid backgång, varför loken 
så småningom byggdes om till konventionellt 
regulatorhandtag och vridbar regulatorstång in
byggd i pannan. 

De goda driftserfarenheterna och de ökade kra
ven på större tågvikter medförde att ytterligare 
fyra H3-lok, nr 72-75, beställdes från Vagn & 
Maskinfabriken i Falun för leverans 1918. I sam
band med leveransen av dessa lok omnumrerades 
nr 59 till 71 för att viss logik i numreringarna 
skulle åstadkommas. De nya loken var identiska 
med nr 71 med undantag för hytten, som hade 
utrustats med två sidofönster i varje sidoskärm. 
En sista beställning gjordes 1927 då nr 7 6, som 
var av samma utförande som nr 72-75, leverera
des från Vagn & Maskinfabriken i Falun. 

GDJ:s erfarenheter av H3-loken var i likhet 
med de övriga järnvägsförvaltningarnas mycket 



HHJ litt. H3 fotograferat strax efter leveransen 1916. Loket är vänsterkört och det är utrustat med den 
grova skorsten som kännetecknade loken på denna bana. Tryckluftsbroms har ännu ej monterats. Foto Stig 
Nybergs samling. 

goda. Loken var snabba och hade en god drag
kraft samt utomordentliga gångegenskaper. De 
användes i persontåg, i blandade tåg och ibland i 
godstågstjänst. De förändringar av loken som 
GDJ genomförde var desamma som hade ge
nomförts på BJ. 

GDJ förstatligades 1948. Loken numrerades 
A6 1795-1800. 

Södra Dalarnes järnväg 
Den sista banan som nyinvesterade i H3-lok var 
Södra Dalarnas järnväg, som år 1929 köpte tre 
maskiner av samma utförande som GDJ:s nr 72-
75. Det kan synas märkligt att man ännu så sent 
som 1929 investerade i lok med öppna hytter, 
med tanke på de mellansvenska vintrarna som 
kan vara nog så kalla och snörika. Alla andra lok 
som nytillverkades vid denna tid var utrustade 
med betydligt mer komfortabla slutna hytter. 

Loken hade vid SDJ samma typ av tjänst som 
vid de övriga järnvägsförvaltningarna. Vid förstat
ligandet 1948 erhöll loken nr A6 1801-1803. 

Helsingborg-Hässleholms järnväg 
Den enda skånebana som köpt H3-lok var Hel
singborg-Hässleholm järnväg. Det första loket, 
nr 19, levererades från Motala 1915. Året därpå 
levererade Nohab ytterligare ett lok med numret 
20. Nyinvesteringarna i H3-lok avslutades 1918 
då nummer 21 köptes från Vagn & Maskin
fabriken i Falun. Alla tre loken hade lång hjulbas, 

Walschaerts slidstyrning och yttre motvevar. Ut
vändigt skiljde sig HHJ-loken från BJ:s andra typ 
enbart i vissa detaljer. Då utrustning för 
tryckluftsbromsning infördes placerades tryck
luftsbehållarna ovanpå gångborden strax framför 
hytterna. Kohagen på tendrarna höjdes, och i 
motsats till de övriga banorna med H3-lok för
sågs aldrig loken med rökuppdrivarskärmar på 
skorstenen. De skorstenar som HHJ använde 
hade stor diameter och var praktiskt taget 
cylindriska. 

Ett fjärde H3-lok, nr 22, tillfördes HHJ i och 
med inköpet av BJ nummer 83 år 1937. År 1938 
övertog SJ aktiemajoriteten i HHJ och drev ba
nan i stadig bolagsform fram till 1940 då 
järnvägsbolaget helt införlivades med i SJ. De fyra 
H3-loken numrerades vid SJ A4 1541-1544. 
Lokens littera ändrades 1947 till A6. 

Statens järnvägar: tekniska förändringar 
Under SJ-tiden ändrades exteriörerna en hel del 
på vissa av A6-loken. Under 1950-talet hade en 
del av de före detta SWB-loken standardsotskåp 
medan andra hade sotskåp av förlängd typ. Vissa 
lok hade även försetts med spetsiga sotskåps
fronter av BGb-typ. De olika järnvägsbolagen 
hade haft sina egna varianter av sotskåpsluckor; 
B J hade sina platta plåtluckor som standard men 
använde även gjutna luckor, GDJ och SDJ hade 
en typ av sotskåpsluckor av kupig typ etc. Dessa 
olika typer blandades på lok från olika järnvägar. 
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A6 1789, fore detta CD] 75, fotograferat i Ludvika 1956 Loket är vänsterkört och har forsetts med ett 
sotskåp typ EGb. Den ursprungliga rökuppdrivarskärmen finns kvar på skorstenen. Foto Hans Eriksson. 

A6 1799, före detta GDJ nr 75, utrustades med 
ett sotskåp av BGb-typ med spetsig sotskåps
lucka. Denna förändring bidrog till att loket för
lorade sina proportioner och kom att se fram
tungt ut. 

Under 1947 gjordes försök med oljeeldning på 
några av A6-loken. Försöken var inte framgångs
rika och loken ändrades till koleldning efter en 
kort tid. Oljeeldningen frestade på pannorna i 
högre grad än koleldning. 

Pannorna på lok nr 1541-1544 och 178 5-
1794 var i början av 1950-talet utrustade med 
esstuber. De övriga A6-orna hade konventionella 
tuber. 

Under 1953-1954 installerades turboelektrisk 
belysning på loken 1544, 1693, 1788-1792, 
1794, 1797, 1799, 1800 och 1803. I samband 
med denna förändring satte man även upp topp
strålkastare. 

Kraven på bättre komfort for personalen ökade 
ständigt. Under 1953-1954 genomfördes omfat
tande ombyggnader av loken nr 1544, 1790 och 
1803. Vid omkonstruktionen hade man säkert 
sneglat på typerna litt. A3 och A5. Gångborden 
höjdes till en nivå ovanför drivhjulen. Därmed 
kunde hjulhusen elimineras. Pannorna höjdes 
110 mm genom att ett mellanstycke placerades på 
pannsadeln och slutna standardhytter av SJ-mo
dell uppsattes. Genom dessa förändringar förbätt
rades maskineriets åtkomlighet for smörjning och 
underhåll. Rökuppdrivarskärmarna på skorste
narna togs bort och ersattes av rökuppdrivarskär
mar typ Witte. 

När 1790 efter ombyggnaden återkom till Lud
vika i början av 1954 var det svartlackerat med en 
mellangrå färg på pannklädseln. Domkåpa och 
pannbanden var svarta. Färgsättningen förklara
des av lokstallspersonalen med att loket hade 

Lok A6 1792 (EJ 70) vid lokstationen i Ludvika 1956 Loket är helt oforändrat från EJ-tiden med 
undantag av att turboelektrisk belysning och toppstrålkastare har installerats. Foto Hans Eriksson. 
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A6 1692 (SU7B 68) syns här i 
Borliinge våren 1957. Loket 
har /,å,ngt sotskåp med BGb
ftont och är ombyggt for väns
terkörning. Foto Hans Eriksson. 

SJ A6 1688 (SU7B 57) i 
Ludvika 1955. Loket har sitt 
ursprungliga korta sotskåp och 
är högerkört. Tåget har just 
anliint .från Vansbro. Foto Hans 
Eriksson. 

SJ A6 1694 (SU7B 72) fotogra
ferat i Borliinge 1957. Detta 
lok är forsett med forliingt 
sotskåp och plan sotskåpsftont. 
Det är fortfarande högerkört. 
Foto Hans Eriksson. 
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A6 1790 i sin sista skepnad efter ombyggn,aden 1960. Rökuppdrivarskärmarna typ W'itte har tagits 
ner och sotskåpet har utbytts ett av typ BGb. Fotot togs på lokstationen i Falun 1974 av Hans Eriksson. 

byggts om på den före detta B ]-verkstaden i Åmål 
där man bibehållit BJ målningsstandard. Om
byggnaden var givetvis mycket uppskattad av lok
personalen, vars enda kritik var att loken fick nå
got sämre gångegenskaper på grund av det höjda 
pannläget. 

Året därefter genomgick systerloket 1 791 en 
något enklare ombyggnad som enbart omfattade 
utbyte av den befintliga hytten mot en sluten hytt 
av SJ-modell. 

År 1960 genomfördes ytterligare en om
byggnad av nr 1790 genom att det tidigare sot
skåpet ersattes med ett av typ BGb med spetsig 
sotskåpslucka. Samtidigt togs rökuppdrivarskär
marna bort. 

Omflyttning och byten av pannor mellan loken 
förekom under såväl EJ- som SJ-tiden. Vissa av 
loken fick pannor som tidigare använts i E6-lok 
(ex SWB litt. M3). 

Det är mycket troligt att ytterligare A6-or hade 

A6 1791 (BJ 69) bidar sin tid på lokstationen i Ludvika under den varma högsommaren 1955. Loket är 
ombyggt for vänsterkörning och forsett med en sluten hytt av SJ-s standardtyp. Den nya hytten är bredare 
än det ursprungliga gångbordet vilket medfor ett visst överhäng på båda sidor. Gnistgallret är uppsatt på 
skorstenen. Foto Hans Eriksson. 
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SJ A6 1789 (BJ 63) i tåg mellan Ludvika och Björbo vid Ställberget norr om Ludvika en februaridag 
1955. Foto Hans Eriksson. 

SJ A6 1790 (BJ 64) efter ombyggnaden. Höjt pannläge, höjda gångbord, sluten hytt av SJ-standard och 
turboelekrisk belysning. Loket inväntar ett tåg_från Stockholm-Tillberga for vidare befordran till Vansbro. 
Aret var 1955. Foto Hans Eriksson. 
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En nyrenoverad 1788 avställd i Falun 195 5. Loket har byggts om for vänsterkörning och forsetts med en 
sotskåpslucka av GD]-typ. Foto Hans Eriksson. 

moderniserats om ångdriften pågått under ytter
ligare ett antal år. Så blev dessvärre inte fallet. 

Sista åren i tjänst 
Av sammanlagt 32 lok av H3-typ innehade Sta
tens Järnvägar 31 år 1948. Det 32:a loket var före 

-

detta BJ nr 85 som såldes till Stockholm-Nynäs 
järnväg 1944. 

Den första tiden efter förstatligandet gick loken 
i huvudsak kvar på sina gamla linjer, men ganska 
snart påbörjades en viss omflyttning. I början av 
1950-talet tjänstgjorde de fyra före detta HHJ-lo-

..._..._ -- - ~-----------
SJ A6 1786 fotograferat i Ludvika i februari 1970 under den sista beredskapskörningen. Maskinen är 
högerkörd och i övrigt helt enligt BJ standard med lutande sotskåpsftont och stor sotskåpslucka. Foto Hans 
Eriksson. 
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A61541 (HHJ 19) fotograferat i Alvesta 1956. Observera tryckluftstankens placering samt den grova, 
cylindriska skorstenen. Foto S. 0. Lundberg, Hans Erikssons samling. 

ken nr 1541-1544 tillsammans med 1787 (BJ 
61) i Boråstrakten. Två tidigare SWB-lok, nr 
1689 och 1690, var vid denna tid stationerade vid 
27. maskinsektionen i Växjö. Fyra före detta BJ
lok, nr 1785, 1786, 1792 och 1794, tillhörde 
fortfarande 33. maskinsektionen i Göteborg. De 
övriga tjugo A6-loken tillhörde 35. maskin
sektionen i Gävle där de var utspridda på bland 
annat lokstationerna i Falun, Borlänge och Lud
vika. De lok som var stationerade i Ludvika an
vändes huvudsakligen på linjen Ludvika
Björbo-Vansbro där axeltrycket var begränsat till 
12,5 ton. De tjänstgjorde i persontågstrafiken till
sammans med lok av typen A3, J, S och S2. 

Under beredskaps
körningen 1970 gick 
A6 1803 och A6 1786 
kopplade mellan Falun 
och Ludvika. Här ser 
vi loken kopplade i 
Falun fore avgången 
mot Ludvika. Foto: 
Hans Eriksson. 

I samband med sportloven eller Vasaloppet gick 
det ofta extratåg upp mot norra Dalarna. Då var 
det inte helt omöjligt att fa se tåg dragna av 
dubbelkopplade A6:or, vilket var en anslående 
syn. 

I mitten av 1950-talet började SJ ställa av A6-
maskinerna i beredskapsreserven och ytterligare 
omflyttningar genomfördes. I första hand 
avställdes de lok som fortfarande var utrustade 
med öppna hytter. Ar 1957 hade 15 lok med 
öppna hytter ställts av som beredskapslok medan 
de övriga 16 fortfarande var i tjänst inom 27. och 
35. maskinsektionerna. De sista tågen dragna av 
A6-lok trafikerade linjerna Borlänge-Rättvik och 

T 
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SNJ nr 1 fotograferat vid lokstallet i Nynäshamn 1959. Loket är högerkört och är forsett med den ovala 
plåtskorstenen. De .främre buffertarna har tagits ner vilket indikerar att skrotningen inletts. Foto Bengt 
Hammar. 

Falun-Rättvik till första halvåret 1962 då de er
sattes av diesellok litt. T 41. 

Den sista stora beredskapskörningen för typen 
gick av stapeln i februari 1970, då ett antal av lo
ken togs ut till provtjänst. I samband med denna 
mönstring visade sig en del svagheter i pannorna 
som var orsakade av dåtidens konserveringsteknik 
som slog ut en del lok. 

Samtliga lok av typen slopades 1973 och 26 
stycken skrotades 1974-1975. De återstående 
fem blev museiföremål. Sveriges Järnvägs
museum övertog nr 1793 (BJ 84) 1973. Nr 1543 
(HHJ 21) övertogs av Helsingborgs Veteran
järnväg (HVJ) samma år. Två av SWB:s lok ham
nade vid Nora-Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ). 
Nr 1687 (SWB 56) köptes 1975 och nr 1689 
(SWB 58) under följande år. Den femte A6-an, 
nr 1801 (SDJ 17) övertogs av Sveriges Järnvägs
museum som deponerade loket hos Gefle-Dala 
Järnvägsmuseum (GDJM) 1975. 

I samband med beredskapskörningarna i fe
bruari 1970 drabbades 1792 (BJ 70) av varmgång 
under transporten från beredskapsstallet till Falu 
lokstation, där det skulle göras i ordning inför 
körningen. Detta medförde att det inte sparades 
för Sveriges Järnvägsmuseum som var planerat. 
1792 var, frånsett elektrisk belysning, helt i ur
sprungligt BJ-utförande med stor sotskåpslucka 
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etc. Ersättaren 1793 hade hunnit genomgå en hel 
del yttre förändringar i form av gjuten sotskåps
lucka med någon underlig extra asklucka. Vi far 
emellertid glädjas över att en så representativ sam
ling av lok av denna intressanta typ har undgått 
skärbrännarna. 

Även det 32:a loket i serien hamnade så små
ningom under SJ, i och med att SNJ blev stadigt 
bolag 1957. SNJ hade infört oljeeldning på loket 
nummer 11 (nummer 1 från 1952) redan 1945-
46. Detta bidrog sannolikt till att loket skrotades 
betydligt tidigare än sina systrar, nämligen 1960. 
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Christina Engström 

Guldkorn ur arkivet 

I samband med att Svenska järnvägsföreningens 
arkiv förtecknades hösten 2001 dök en anteck
ningsbok upp bland protokoll och andra doku
ment. Denna lilla anteckningsbok med de i bly
erts, vackert, sirligt tecknade initialerna FP. fick 
Sveriges Järnvägsmuseums arkivarie, Robert 
Herpai, och undertecknad att lägga sina pannor i 
djupa veck. Vem kan den ha tillhört? 

Här finns skisser med kommentarer av bland 
annat järnvägsväxlar, plankorsningar, järnvägs
signaler, en järnvägsbro och annat som väckt in
tresse hos innehavaren. På en sida konstateras att: 

A smalspåriga jernvägen i Centennial användes 
hjul med fastsittande axel och rörliga hjul, 
hvarigenom större hastighet uppnås i kurvorna. 

På pärmen finns ett litet runt märke med den 
tryckta texten lnternational Exhibition Philadel
phia 1876 Swedish section som visar att det rör sig 
om en sorts souvenir från världsutställningen i 
Philadelphia 1876. 

Efter mer ingående studier av antecknings
boken visar det sig att det på en sida finns ett slags 
rekommendationsbrev nerskrivet på en sida där vi 
i texten hittar namnet på en person vars initialer 
stämmer in på F.P. 

My dear Sir 
Count Frederik Poge desires to purchase some 
telegraph instruments to take to Sweden as 
samples - will you please let him have them at 
manufacturers price or cheaper if pomble, as he 
may here after order a large lot - count Poge is my 
personal friend -

Fredrik Posse var enligt Svenska Teknolog
foreningen 1861-1936, Biografier, "special
kommisarie" vid världsutställningen i Philadel
phia 1876. Den järnväg som omnämns i citatet 
ovan var en liten bana som anlagts på utställnings
området. För 5 cent kunde man fa en åktur på 
den smalspåriga järnvägen samtidigt som man 
fick en överblick över områdets sevärdheter. Det 
fanns ytterligare en järnväg på området att be-

Korsning. Rälskorsningarna i växlar var normalt 
gjutna, men skissen visar hur man kan göra en 
korsning av tre sammanskruvade rälsstycken. 

skåda. Det var en enskensbana som kunde trans
portera utställningens besökare mellan Horti
cultural Hall och Agricultural Hall. 

Den järnvägshistoriskt bevandrade har kanske 
redan klart för sig vem denne Fredrik Posse var. 
Det var ju han vars handlande fick hans hustru att 
i ett brev utbrista: 

Någon har sagt "att Fredrik förlorar ingen vän på 
denna frejdiga affär, men far många nya''. Nej 
Gud ske lof - jag har ingen anledning sörja öfver 
någon af hans handlingar, hur otrefligt det än är 
med allt detta bråk och att figurera i tidningarna 
och hvar mans mund. 

Fredrik Posse i sin tur fick inför domstol försvara 
sin handling med orden: 

Det var vid tillfället ytterst nödvändigt för mig att 
kunna öfverföra en del rullande materiel till den 
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Vad som i Sveriges kallades s/,äpväxel och användes vid vissa 
smalspårsbanor. Inga växeltungor, hela inkommande spåret 
flyttas i sidled Billig, men leder ohjälpligt till urspårning om 
man kommer från fel håll 
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Ram till godsvagnsboggi typ "archbar': 
Användes i Sverige från omkring 1900. 

nya bandelen och det är lätt att inse, 
hvilka jemförelsevis enorma kostnader 
det skulle hafva medfört att låta på an
nat sätt transportera vagnarne öfver. 

Åtalet mot honom formulerades: 

att mot jernvägsbyggaren grefve Fr. 
Arv:sson Posse samt löjtnanten Carl 
Sprinchorn anhängiggöra och utföra 
åtal, för det de under natten mellan den 
8 och 9 innevarande månad gjort sig 
skyldige till olofligt intrång och grof 
våldsverkan inom stationen Klagstorp å 
sagde jernväg. 

I anförandet mot Posse och Sprinchorn 
sammanfattades anklagelserna: 

Det är obestridligt, att herrar grefve 
Posse och Sprinchorn - och även de 
öfriga personer, hvilkas ställande till an
svar i saken kan blifva påkallade - hafva, 
såsom lagen säger, "vidtagit sådana åt
gärder, att fara deraf uppkomma kun
nat". Ty man kör icke utan lemnad un-



Två bilder från världsutställningen i Phi/,a,delphia skannade ur Centennial Exhibition 1876 Philadel
phia Scrapbook Print and Picture Collection, The Free Library of Phi/4delphia. 
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derrättelse derom, i djupa nattmörkret och utan 
signaler från en station in på en annan med ett tåg 
bestående av lokomotiv och 22 vagnar och med 
ett annat efteråt bestående af lokomotiv och pas
sagerare vagn; och man bryta ej på sätt här skett, 
upp banans skenor utan att fara derafkan uppstå. 
Det är derfor 11 § och 1 mom. i 19 kap. straffla
gen som här bör tillämpas. 

Det var i egenskap av trafikchef vid Helsingborg
Råå-Ramlösa järnväg som Posse genomförde sin 
plan som utmynnade i ovan citerade anklagelser 
och försvarstal. 

Bakgrunden till hela historien är att 1et i förväg 
var planerat att spåren från Börringe-Ostra Torps 
järnväg och Posses nya järnväg, Klagstorp-Ryd~
gård, skulle korsas vid Klagstorps station. När ti
den kom for denna sista detalj lämnade Carl 
Sprinchorn, arbetschef under Po~_se, den 16 ~aj 
in en ansökan till styrelsen for BOJ om att fa m
stallera växlar i spåren. Ansökan fick ett nekande 
svar och Posse tog alltså saken i egna händer. Hän
delsen, som utspelade sig 1894, har beskrivits ett 
flertal gånger i järnvägslitteraturen, så det blir 
ingen detaljerad beskrivning av den här. För den 
som söker ingående fakta i målet rekommenderas 
Handlingar i målet emellan Styrelsen for Börringe
Östra Torps ]ernväg och Ingeniören Grefoe Fred 
Arson Posse angående af de forre yrkadt straff for 
öfoerforing afjernvägsmateriel vid Klagstorps station 
den 9 juni 1894. 

I första domsutslaget dömdes Posse till sex må
naders fängelse, efter överklagan fastställdes den 
slutgiltiga domen till tre månaders fängelse. 
Sprinchorn dömdes att böta 500 kr; dessa beta
lade Posse. Han ansåg att han kom lindrigt undan 
i förhållande till de böter han hade fatt betala om 
han inte hade fullgjort sina åtaganden som entre
prenör for järnvägsbygget. Banan skulle avsynas 
och överlämnas till beställaren ett visst datum, 
varje överskriden dag skulle kosta Posse 500 kr. 

I den egna ångbåten Star lämnade Fredrik hem
met for att avtjäna det tilldömda straffet på tre 
månader i fängelset i Landskrona. 

Dessa händelser utspelade sig 1894, många år ef-
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ter besöket på världsutställningen i Philadelphia 
1876. Vid tiden for världsutställningen var Posse 
en ung man på 25 år som med sin antecknings
bok noterade sådant som väckte hans intresse. 
Han hade vid den här tiden efter avlagd examen 
vid Chalmers några års erfarenhet av järnvägs
byggen som avdelningsingenjör vid Malmö
Ystads och Lund-Trelleborgs järnvägsbyggnad. 

Inte bara tekniken tilldrog sig hans intresse, här 
finns även några skisser av män och kvinnor i tids
typiska kläder. Han verkar även ha intresserat sig 
for den konst som visades på utställningsområdet 
i "The Art Annex". Posse har noterat "Sensation 
of cold water, Flicka stickande foten i vatten'', vil
ket kan syfta på en skulptur av Emanuele Caroni 
benämnd "First sensation of cold water" .. 

Om Posse enligt det ovan citerade rekommen
dationsbrevet fick några instrument for telegrafer 
att ta med sig hem till Sverige for påseende och 
om det därefter blev ytterligare affärer förtäljer 
inte historien. Men däremot vet vi att Posse fram 
till sin död 1897 kom att ha en hand med i flera 
järnvägsbyggen. Han verkade som ingenjör, en
treprenör eller trafikchef, framför allt i södra de
larna av Sverige, men han var även inblandad i 
bygget av Gävle-Ockelbo järnväg under tiden 
1883-1884. 

Bland andra svenskar som besökte utställ
ningen kan nämnas Hjalmar Elworth. Det var i 
samband med vistelsen i USA som han träffade 
sin far, John Ericsson, for första gången. Vad man 
vet besökte aldrig John Ericsson utställningen. 
Han valde att inte komma eftersom den inbjudan 
han hade fatt endast omfattade utställning av en 
av hans uppfinningar. Istället gav han ut ett stort 
samlingsverk över alla sina patent och uppfin
ningar, Contributions to the Centennial exhibition, 
23juni 1876. . 

Denna redogörelse for ett guldkorn ur Svenges 
Järnvägsmuseums arkiv, är en betraktelse ur en 
arkivassistents ögon. För att ge denna anteck
ningsbok ytterligare en dimension har jag ~ett 
Erik Sundström, järnvägshistoriskt och tekniskt 
kunnig, att kommentera några av de skisser och 
noteringar som Posse gjort. 



Erik Sundström 

Svenskarna vid utställningen i Philadelphia 1876 

Världsutställningar var en fortsättning av de 
industriutställningar som man speciellt i Frank
rike men även i England hade haft sedan slutet av 
1700-talet. Den första som ville visa världens in
dustri var i London 1851, men också utställning
arna i Paris 1855, 1867, 1878, 1889 och 1900var 
stora evenemang med betydelse för järnvägarna. 
Museets vagn litt. B 1 b nr 456 visades i Paris 1878 
och fick medalj för sin välgjorda inredning, och i 
Paris 1889 sköttes den interna trafiken av 
Decauville den äldre med smalspårsmateriel på 
600 mm-spår, varav hälften efter utställningen 
såldes till Sverige och användes till att bygga Hel
singborg-Råå-Ramlösa järnväg. 

New Yorkhadevärldsutställning 1853 och Phi
ladelphia 1876, den senare känd från svensk syn
punkt genom tvisten mellan Harald Asplund vid 
Kristinehamns mekaniska verkstad och konsulten 
Claes Adelsköld. Sedan Asplund hade fatt patent 
på ett sätt att bygga ånglok med stor eldstad även 
vid smal spårvidd (802 mm) men vägrat ge licens 
för andra företag att med Adelskölds hjälp bygga 
sådana lok, övertalade Adelsköld många av Asp
lunds tilltänkta kunder att ändra sin planerade 
spårvidd till större (åtminstone 891 mm). En av 
dem, Hjo-Stenstorps järnväg, fick då så stora för
seningar från Asplund att Adelsköld skaffade ett 
billigt men dåligt engelskt lok när Asplund vid 
spårviddsförändringen ville införa en egen länk
axelkonstruktion i stället för en som Adelsköld 
hade patenterat och krävt en mycket hög licensav
gift för. 

En annan järnväg, vid Nyhammars bruk, fick 
sådana förseningar och ekonomiska problem att 
man avbröt bygget och lämnade Asplund med 
det obetalda loket Nyhammar. Asplund skickade 
då loket till Philadelphia för att göra reklam för 
sina smalspårskonstruktioner och lät också an
vända det för tåg med utställningsbesökare. Adel
sköld såg sig nödsakad att som privat uppfinnare 
hyra montern intill Kristinehamns mekaniska 
verkstad och där argumentera för att han var den 
rättmätige uppfinnaren av länkaxeln. Några år ef
ter utställningen lyckades Asplund fa Hjo-

Stenstorps järnväg att överta loket i stället för det 
engelska. 

Världsutställningarna besöktes av industrimän, 
konsulter och konstruktörer från alla industri
branscher. På Sveriges Järnvägsmuseum finns 
alltså en anteckningsbok där den 25-årige Fredrik 
Posse beskriver sitt besök i Philadelphia. Vid 
hemkomsten blev han entreprenör för en mängd 
järnvägsbyggen i Skåne och slutligen trafikchef 
vid Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg. Släk
tingar till honom var de drivande krafterna vid 
Hjo-Stenstorps järnväg. 

Skiss av man i tidstypiska kläder. 
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Börje Thoursie 

El till Boden 
Anförande vid eldriftens femtioårsjubileum den förste mars 1992 

När kriget bröt ut i september 1939 körde vi elek
triskt upp till Långsele sedan ett halvt år, och se
dan dess hade arbetena energiskt bedrivits på av
snittet Långsele-Mellansel, som öppnades för 
eldrift i slutet av september 40. (Redan de första 
dagarna av september 1939 hade de sedan första 
världskriget sovande militärmötesplatserna tagits 
i bruk.) Efter ytterligare ett halvt år utsträcktes 
eldriften till Vännäs - dit kom eltåg den 1 fe
bruari 41 efter en ruskigt kall vinter när vi hade en 
enorm tågtrafik och dessutom kolbrist, så man till 
och med eldade B-lok med ved. Tänk på att en B
maskin med full last kräver ungefär ett ton kol per 
timme och att det betyder, omräknat i björkved, 
ungefär 4 m3• 

Det gällde att forcera elektrifieringen, och det 
ledde till en del provisorier. Vi elektrifierade kur
vor, som skulle rätas senare, provisoriskt med 
trästolpar. I till exempel Backsjön gick gamla lin
jen på ena sidan banvaktsstugan och nya sträck
ningen på den andra. Vi elektrifierade små korta 
bangårdar, 3-400 meter långa enligt sekelskiftes
standard, men tog hänsyn till kommande för
längning till det dubbla när vi satte stolpar för 
huvudspår - resten fick vänta. Och på det viset 
kom eldriften redan den 1 augusti till Bastuträsk 
och den 1 september till Jörn. Den 1 mars 1942 
öppnades den sista, efterlängtade delsträckan 
Jörn-Boden, den så kallade Bodenelektrifiering
en, och invigdes högtidligt av kronprins Gustaf 
Adolf Och det är alltså därför vi står här idag och 
minns, och drömmer. 

Jag har aldrig sett papper på det, men det sades 
att vi klarade jobbet ett år före utsatt tid. Och var 
det så, så syntes det minsann. Inte hade SJ ellok så 
det räckte, fastän vi i Norrbotten fick se så ovan
liga lok som Od och Of i våra godståg, men det 
var också så att många godståg gick med kopplade 
el- och ånglok, Dg + B, Dg + Gb. Hela 1942 och 
43 rätades kurvor och förlängdes bangårdar un
der pågående eldrift. Och det var inte så roligt alla 
gånger att resa stolpar och dra tråd intill spän-
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ningsförande ledning på en linje där man pres
sade fram så mycket trafik man orkade. Det var 
heller inte roligt att transportera utsättnings
material och stolpar och betonggrus och form
virke och cement längs en huvudlinje där man 
ibland körde efter provisorisk tidtabell övertryckt 
med blått och ibland efter en med rött . . . men så 
vitt jag minns hade vi inga allvarligare olycksfall, 
och inga förolyckade motortrallor heller, fastän vi 
strängt taget gjorde en hel del transporter på Guds 
försyn och lyfte av i rätt tid. 

Hopfogningen i Boden avslutade stambane
elektrifieringen, och det betydde också att vi fatt 
Europas längsta sammanhängande elektrifierade 
linje, Trelleborg-Narvik, 222 mil om man mäter 
över Stockholm. Och Sverige hade då fatt ungefär 
450 mil elektrifierade banor. 

Den bana vi jobbade på hade blivit klar, då 
statsbanenätet mellan Malmö och Gällivare knöts 
ihop i Koler i Norrbotten. Ser man på tidtabells
kapitlet i SJ:s femtioårsskrift använde tågen från 
Stockholm till Kiruna - dit man kom fram 1902 
- 44 timmar för resan. Läser vi gamla Kommu
nickan från hösten då forsta världskriget började 
tog tåget Stockholm-Kiruna 36 timmar, och då 
andra världskriget bröt ut tog det 27. Och nu kla
rar vi det på 20 timmar. Vad ger framtiden? 

Själva linjen är ett monster med kurvradier un
der 400 meter och en tredjedel i stigning 17 pro
mille. Spåret byggdes på 1890-talet i grus, på 
oimpregnerade furusliprar, spikat och med 27-
kilosräls. Riksdagen hade inte tyckt att Norrland 
skulle kostas på för mycket. Om tjäl- och frost
skydd visste man inte så mycket - spåret såg rus
kigt ut på för- och eftervintern, och banvakterna 
hade ett helvete med kilning och omspikning. 
Men så småningom gjordes stora frostisoleringar 
och ballastutbyte, man isolerade till exempel med 
dytorv (vi minns Svanåmyrans dytag), och rälsen 
hade på 30-talet hunnit bytas ut mot 34-kilos, el
ler till och med begagnade, kapade och svetsade 
40-kilos, så det gick i alla fall att köra 80 km/h på 



raksträckorna. På 40-talet började man räta 400-
meterskurvorna och ökade så småningom till 90 
km/h. Nu ser det annorlunda ut, till största delen, 
med 50-kilosräls och helsvetsat spår i makadam, 
och på sina ställen har man byggt en helt ny bana 
i ny sträckning och med nya broar och tunnlar. 

Elektrobyggnadernas organisation leddes från 
högkvarteret i Nässjö där arbetschefen Thure 
Hedström och hans stab svarade för planering, för 
dimensioner och beställning och inköp och leve
rans av stolpar och bryggor och kablar och 
ledningsmateriel. Platschefen, sektionsingenjören 
i Umeå, svarade för arbetenas praktiska utförande 
med tjugo stolpsättarlag a åtta man plus kocka 
och trallkusk, två kabellag, ett par udäggarlag och 
brygglag och ett tråddragarlag och ett strömbry
tarlag och till sist - eller rättare sagt först - ett par 
mätnings- och utsättarlag med en banförman och 

Arbetet pågick mellan alla tidtabellsenliga tåg. 

ett par medhjälpare, och det var i ett sådant lag jag 
hamnade när jag, nyss fyllda 18 år, anställdes vid 
elektrobyggnaderna i Vännäs den 4 juli 1939. 
Uppvuxen vid SJB, Statens Järnvägsbyggnader, 
tyckte jag att jag visste en hel del. Tänk så man 
kan bedra sig ... 

Det var mädagen som bestämde slutliga läget 
för stolpar och bryggor, och som bland annat 
konstruerade anordningar för telefonkabel
placering på de många stora och små broarna. 
Och med tanke på planeringen av stolpplacering 
och av telekabelns läggning längdmätte vi hela 
företaget, för min del en fotvandring från Mellan
sel till Luleå i måttbandsänden. 

Ja, jag hängde med till hösten 42 och lärde mig 
hyfs och en del teknik, och fick så småningom 
eget ansvar för mätning och transporter på vissa 
avsnitt. Och de här byggnadsåren i Väster- och 
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Norrbotten är nog bland det nyttigaste och roli
gaste i min utbildning. Chalmers betydde en hel 
del och Kungl. Smålands Artilleriregemente 
också, men att fa vara med om elektrifieringen till 
Boden - det var något alldeles särskilt, som för 
alltid tagit plats i hjärtat. Och fortfarande har jag 
aldrig råd att sova mellan Mellansel och Boden -
jag måste vara uppe och se vår gamla bana och 
njuta av alla skönhetssyner (som man ju vet exakt 
var de dyker upp). 

Arbetsstyrkan på Elektrobyggnaderna kom 
mestadels från SJB:s sista arbeten, alltså Inlands
banebygget som avslutats 1937. Det hände 
ibland att gamla farbröder bland rallarna talade 
om att "jag har jobbat åt din far innan du föddes", 
och då kände man att man hade en del att lära. 
Och det var en underbar arbetarskara, helt in
ställda på att det här skall vi klara av tillsammans 
och fort. Och man visste att lagbasarna inte bara 
var ansvariga för lagets arbete utan också tog an
svaret för att allting var rätt utfört och tiden rätt 
redovisad. Det skrevs inte mycket papper ute på 
fältet - vad man kom överens om med ett rallarlag 
beseglades med ett handslag. Och vilken arbets
glädje det rådde överallt- alla ville göra sitt bästa. 
Och vi hade roligt. 

Det gavs ut en minnesskrift 1942. Den hette 
något så enkelt som "Svensk statsbaneelektrifie
ring år 1942", men det var inte så enkelt att läsa 
den. Det internationella läget var, enkelt uttryckt, 
brinnande krig överallt, och allt som hade med 
rikets säkerhet att göra var HEMLIGT, g6rhem
ligt. Ni som är med nu kan knappast tänka er hur 
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man ger ut en minnesskrift över svensk statsbane
elektrifiering och håller den hemlig. Men så var 
det. Jag har min fars exemplar, och det står på 
försättsbladet att det här är nummer 120 av 2000 
exemplar, att den personligen tilldelats John 
Thoursie och att dess innehåll under nuvarande 
förhållanden inte fick offentliggöras. Men det var 
så mycket man såg på den tiden som man egentli
gen inte skulle ha sett, och vi var ju vana vid att en 
massa tåg med underligt innehåll rasslade förbi en 
på väg till eller från Norge eller Finland, så vi som 
var med tog inte det här med skriften så hårt. Vad 
som stod i boken det visste vi som varit med. Vi 
kunde det utantill. Vi hade gjort det. 

I den skriften nämns naturligtvis vid namn che
ferna i Stockholm och Nässjö, men inte männi
skorna som mätte, som sådde stolpfrö och spi
kade lapp, som drog kabel, som grävde stolphål 
och formsatte och reste stolp, som hissade bryg
gor och utliggare och sugtransformatorer och 
drog tråd, och inte de sega trallkuskar som med 
gengaseldade Bergmotortrallor försåg elektro
byggnadernas rallare med material och transpor
ter. Men vi minns dem, vi som var med ... 

Det är verkligen roligt att fa vara med och fira 
det här femtioårsminnet. Låt det då också fa bli 
ett äreminne över de arbetare och arbetsledare 
som gjorde jobbet. Och över min far, sektionsin
genjör vid SJB och platschef, som efter starten i 
Malmö 1931 i och med det här arbetet svarat för 
115 mil elekcrifiering, och fram till sommaren 
1950 hann med ytterligare 70 mil. Jag är stolt 
över honom och hans stadiga rallare. 



Gunnar Sandin 

Skoghallstågen. 
Ett skogskombinat och dess järnvägar 

Skoghallsverken har haft drygt 40 kilometer spår, 
26 egna lok och en tät tågtrafik. 

Industriernas internspår och deras trafik är en 
betydelsefull del av den svenska järnvägshistorien. 
Det är ingen negligerad del. Svenska järnvägs
klubbens småbaneavdelning, delvis avlöst av ln
dustribaneföreningen, har utfört ett träget och 
imponerande forskningsarbete som resulterat i ett 
antal intressanta böcker och tidningar, och SJK:s 
förlag har gett ut fyra särskilda småbaneböcker, 
andra insatser att förtiga. Men de mer utförliga 
skildringarna har gällt de små systemen. Det åter
står att skriva den uttömmande historiken om an
läggningar som Kiruna med dess över tre hundra 
lok eller Domnarvet/Kvarnsveden. 

Den här artikeln handlar alltså om skogskombi
natet Skoghall i södra Värmland, dess internspår 
och dess koncessionerade förbindelse med det all
männa järnvägsnätet, ursprungligen kallad Karl
stad-Skoghalls järnväg.' Skoghall är (liksom Kiru
na och Domnarvet/Kvarnsveden) en levande indu
stri med kvarvarande spårtrafik, men de senare de
cenniernas utveckling behandlas här bara skissartat. 
Något ska finnas kvar åt kommande historiker. 

Älven, deltat och ön 
Klarälven är tillsammans med sin fortsättning 
Göra älv Skandinaviens längsta flod. Vid utloppet 
i Vänern bildar den ett delta. Vid Sandgrund i 
Karlstad delar sej älven i två huvudgrenar. Den 
östra faller efter ytterligare uppdelning ut i Ham
marösjön, en vik av Vänern. 

Också den västra älvgrenen delar sej efter att 
först ha beskrivit en båge åt väster och söder. Sut
tersälven rinner, med tre grenar, ut i Hammarö
sjön även den. Ut till Kattfjorden i väster flyter 
Dingelsundsådran, medan Skoghallsådran går 
huvudsakligen åt söder men faller ut åt väster. De 
båda ådrorna avskiljer Vidön som till 1934 till
hörde Karlstads landsförsamling. 

1. "Kombinat" är inget vanligt ord, och flera uppslags
böcker inskränker betydelsen till vertikalt integrerade in
dustrier i Sovjetunionen. Under en tid användes det dock 
även i den svenska (och finska) skogsindustribranschen. 

Skoghallsådran, Suttersälven och Hammarö
sjön skiljer den 54 kvadratkilometer stora Ham
marön från fasta landet. Det är en gammal kultur
bygd med runsten och medeltidskyrka men var 
också länge en fattig trakt med mestadels tunn 
jordmån. Fiske var en viktig näring och torkad 
mört en stapelföda. Ett mått på fattigdomen är 
nog att det dröjde till 1929 innan ön fick lands
vägsförbindelse norrut till Karlstad. 

Klarälven och dess biflöden flyter genom stora 
skogsområden. I och nära deltat etablerades under 
1800-talets andra hälft ett antal ångsågar: Berg
holmen, Orrholmen, Sundholmen och Tullhol
men, förutom Uddeholmsbolagets såg i Skoghall. 
Bergholmen och Sundholmen låg inom Ham
marö församling och kommun - i och med att 
Sundholmens såg låg vid Rävösundet utanför 
Karlstads hamnområde som sträckte sej fram till 
Tynäsudden slapp den betala hamnavgifter.2 

Längre uppåt älven fanns fler sågar och så små
ningom också två sulfitfabriker i Forshaga och en 
sulfatfabrik i Deje. Betydligt nordligare i vatten
systemet låg Uddeholmsbolagets massafabriker 
som vi återkommer till. Andra massafabriker 
fanns i anslutning till älvar och älvmynningar väs
ter om Skoghall. 

Uddeholmsbolaget 
Uddeholms järnbruk låg vid Uvån, ett biflöde till 
Klarälven. Uddeholmsbolaget växte successivt un
der lång tid, köpte och etablerade hyttor och 
hammare och blev omsider Värmlands största 
bruksföretag. Med förvärven följde stora skogs
marker som ursprungligen främst var intressanta 
för träkolsförsörjningen. 

Men skogen avkastade också sågvirke, och Udde
holmsbolaget byggde en såg intill sitt stora järnbruk 
i Munkfors vid ett fall i Klarälven. Dock inträffade 
det varje år att allt flottvirke inte kunde fangas in 
vid UHB:s länsa i Bogerud utan fortsatte utför äl-

2. Trävarufirmorna James Dickson och Hitchens, Seaton 
& Hitchens hade båda upplag av sågtimmer på Anhol
men vid Skoghallsådrans norra strand fram till 1850-talet 
då Uddeholmsbolaget köpte holmen. 
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ven. Därför anlade bolaget 1855 en liten ångsåg 
(fyra år efter Sveriges första) på södra sidan av Skog
hallsådrans utlopp.3 UHB ägde redan mark där och 
hade 1832 uppfört en järnvåg med tillhörande ma
gasin för att slippa köa vid vågen i Karlstad. 

Utförseln av UHB:s produkter gick nämligen 
till helt övervägande del på Klarälven för vidare 
befordran över Vänern till Göteborg. Utfrakten 
var besvärlig och kostsam på grund av fallen i äl
ven som tvingade fram flera omlastningar. Därför 
anlades fallbanor vid Munkfors, Deje och Fors
haga. Den senare ersattes 1856 med en kanal, och 
sedan 1838 fanns "pråmkanalen'' i Karlstad (kon
struerad av Nils Ericson). Därmed var Klarälven 
segelbar upp till Deje. 

3. Uppgifter från Lunna förlags kapitalböcker, liksom de i 
not 2 förmedlade av Bengt Stjernlöf 
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Pråmkanalen blev emellertid inte särskilt popu
lär och trafiken på Skoghallsådran fortsatte. Trots 
besvär - båtar grundstötte på sandbankar och 
motströms fick farkosterna dras med häst. År 
1844 köpte UHB en strandremsa på älvens Vidö
sida och fick därmed kontroll över den 1825 an
lagda dragvägen, men då hade ångbåtstrafik redan 
inletts på sträckan. 

Sågen i Skoghall brann 1871 men återupp
byggdes genast. År 1907 brann den igen och det 
var inte självklart att den skulle återställas men så 
skedde. Själva sågen omgavs så småningom av tre 
brädgårdar, och för de interna virkestransporterna 
från såg till brädgårdar och från brädgårdar till ut
lastningskaj fanns en bitvis dubbelspårig trefots
bana där vagnarna sköts för hand. Ursprunget var 
en drygt 150 meter lång rallbana (med plattjärns
räls 38x16 mm) mellan sågen och utlastnings

bryggan som an
lades redan i 
samband med 
den första sågen 
1855. En "rail
wagn'' trafikera
de spåret. Fem år 
senare byggdes 
en lika lång bana 
till en kolnings
plats. Vid åter
upp byggnaden 
1907-08 för
längdes rallba
nan till Munk
forskajen i väster. 



Ackumukztorlok nr 
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Klenvirket räckte mer än väl till att täcka beho
vet av träkol. Överskottet utnyttjades så småning
om i två massafabriker, en sulfatfabrik i Stjärnsfors 
från 1889 och en sulfitfabrik i Årås från 1894.4 

Båda låg i anslutning till NKlJ och hade intern
spår. Årås hade 1908 32 egna vagnar medan 
Stjärnfors 1913 ägde 37 vagnar och ett lok 

Nordmark-Klarälvens järnvägar 
Efter långa och intensiva debatter beslöts att 
Nordvästra stambanan skulle passera Karlstad. 
Stationen förlades i södra kanten av stadskärnan 
ute på Tingvallaön, vilket betydde att det fick byg
gas broar över tre av Klarälvens armar: Kropp
kärrsådran, östra älvgrenen och västra älvgrenen, 
samt över Pråmkanalen. De båda senare broarna 
var rörliga. Banan förbi Karlstad öppnades 1869-
1871. Fem år senare kom Bergslagsbanan som 
korsade Nordvästra stambanan i Kil och Klar
älven i Deje. 

Uddeholmsbolagets största järnverk låg numera 
i Hagfors. Det fick sin malm från gruvor i Nord
marks socken åt sydost. Samtidigt behövde Hag
fors för träkolstillförselns skull sättas i förbindelse 

4. Sulfit- och sulfatmetoderna skilde sej framför allt åt 
genom kokvätskan. I sulfitfabriker av Skoghalls ur
sprungliga typ bereddes denna i syrahus och syratorn med 
svavel och kalksten som insatsvaror. Träsprit var den vikti
gaste biprodukten. Sulfatens lut bereddes i mixeriet av 
glaubersalt och kalk, och en del av kokvätskan återvanns i 
indunstning, sodahus och mixeri. Inledningsvis byggdes 
en kalkugn (med spåranslutning) men man fann det snart 
billigare att köpa kalk utifrån. Första världskrigets pro
blem med svavelimport framtvingade anläggandet av en 
kiskross (också den vid spår). 

med Edebäck, slutet på en lång segelbar sträcka av 
Klarälven, och med Skymnäs varifrån båtar kunde 
nå Munkfors. Detta gav namnet Nordmark
Klarälven åt den järnväg som fick koncession 
1880. Från trafikstarten på den första delsträckan 
1874 hade den smalspåriga banan benämnts 
Uddeholms järnväg eftersom den sköttes som en 
gren av UHB:s verksamhet. 

Med UHB som en huvudintressent byggdes vid 
samma tid Filipstads norra bergslags järnväg mel
lan Nordmark och Filipstad och satte Uddeholms 
järnväg i förbindelse med det allmänna järnvägs
nätet. År 1880 övergick dess förvaltning till NKlJ. 
Tio år senare förlängdes sträckan utmed Klarälven 
genom den tills vidare formellt självständiga 
Skymnäs-Munkfors järnväg. Ledningen fanns 
hela tiden i Hagfors. 

Dittills hade NKlJ-banorna i princip varit hel
ägda av UHB. För den fortsättning söderut från 
Munkfors som började diskuteras kom däremot 
andra intressenter in i bilden, främst Karlstads 
stad som blev största ägare. Karlstad-Munkfors 
järnväg stod klar 1904. I sydänden var slutstatio
nen Karlstads östra på SJ:s stambana och därifrån 
ledde ett koncessionerat godsspår ner till hamnen. 
På Karlstad Ö fanns bland annat omlastnings
magasin och överföringsramp med tanke på de 
skilda spårvidderna. 

KMJ hade varit kostsam att bygga bland annat 
på grund av stora broar, och i Karlstad var man 
missnöjd med förlusterna som bland annat skyll
des på dyrbar förvaltning från NKlJ:s sida. Lös
ningen blev 1919 att UHB övertog stadens aktier 
och bland annat utfäste sej att inte använda ham-
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NK/J I UA inhyrdes till Skoghall i olika omgångar, 
ännu efter andra världskriget. 

nen i Skoghall för utfrakt av gods norrifrån annat 
än då kapacitetsbrist, strejk eller is störde verksam
heten i Karlstads hamn. 

Erfarenheterna från världskrigets kostsamma 
kolbrist bidrog till UHB/NKlJ:s beslut att elektri
fiera hela banan från Filipstad till Edebäck och 
Karlstad - elkraft hade man gott om. Detta blev 
klart 1921. Samma år sammanfördes banorna 
även formellt till en enhet och bolagsnamnet fick 
sin pluralform. 5 

Skoghallstanken 
Skoghallstanken är titeln på en förnämlig skildring 
av industrin och samhället från 1991. Själva be
greppet har hämtats från Ingvar Anderssons stora 
historik över Uddeholmsbolaget och är eventuellt 
ännu äldre. "Skoghallstanken" var visionen hos 
några av de ledande i UHB att koncentrera bola
gets träförädling till Klarälvens utlopp. Det var tre 
viktiga förändringar som hade väckt tanken. 

Den första var den nyss nämnda elkraften. Med 
modern byggteknik kunde UHB betvinga de 
största fallen i sin del av Klarälven - NKlJ fick sin 
ström från Krakerud och Skoghallsverken sin från 
Forshult. Vid järnverken byttes många om än inte 
genast alla träkolsugnar ut mot elugnar, och där
med kunde en mängd skog användas till annat. 
Det andra nya var en inventering som visade att 
just UHB:s skogsresurser var betydligt större än 
man tidigare hade trott. Det tredje att det hade 
beslutats om en stor utbyggnad av Trollhätte ka-

5. NKlJ är (tycker jag och andra) ett av landets mest in
tressanta järnvägsbolag och förtjänar en utförlig historik, 
som dock återstår att skriva trots att flera personer tycks 
ha haft föresatsen. Tills vidare rar vi nöja oss med goda 
sammanfattningar av Peter Löf och andra - se litteratur
listan. 
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nal som skulle förbilliga skogsprodukternas trans
port ut i världen. 

Alternativet var att bygga ut i Munkfors, 
Stjärnsfors och Årås men det skulle innebära dyra
re frakter och andra kostnader, för sågens del att 
säsongen blev kortare i norr på grund av tidigare 
isläggning. 

Alla de ledande greps inte genast av visionen. 
Projektet var kostsamt och därmed riskfyllt: i 
Skoghall skulle man förutom storindustrin behö
va bygga upp ett nytt samhälle. Järnverket i 
Munkfors ville behålla spånen från sågen som 
bränsle vid glödgningen i kallvalsverket. Det blev 
därför avgöranden i etapper. År 1912 beslöts att 
trots invändningarna koncentrera sågningen till 
Skoghall. Två år senare brann sulfitfabriken i Årås 
ner till grunden och gjorde en flyttning naturlig. 
Beslutet att flytta sulfatfabriken i Stjärnsfors in
klusive den elektrokemiska fabrik som hade upp
förts där några år tidigare dröjde till 1916. 

Skoghall var ingen självklar lokalisering. Udde
holms utredare undersökte platser för massafabri
ker i Karlstads östra utkant. Då hade man kanske 
inte behövt bygga en järnväg ner till den södra 
älvmynningen. Men det blev Skoghall. 

Karlstad-Skoghalls järnvägs AB 
Koncession för "Karlstad-Vidöns järnväg" erhölls 
den 2 april 1914. Bakom ansökan stod UHB:s 
ledning och UHB med dotterbolag tecknade alla 
aktierna i Karlstad-Skoghalls järnvägs AB. Ar
betsnamnet förklaras av att den koncessionerade 
banans slutstation skulle ligga på Vidön som alltså 
tillhörde en annan kommun än Skoghall. Konces
sionen innehöll en rad standardföreskrifter som 
skyldighet att transportera trupper, rangar och 
post samt tillhandahålla själavård åt rallare. 

Då hade ett banbygge utretts sedan någon tid. 
Ett första förslag från december 1911, utformat 
av NKlJ :s baningenjör G .S. Leijonhufvud, gällde 
en normalspårig järnväg som skulle gå in på stam
banan i nordlig riktning mittför regementet- tåg 
från Karlstad skulle alltså behöva stanna och byta 
riktning på en särskild bangård. Slutstationen låg 
på Skoghallssidan av älven vilket innebar två bro
byggen. Kostnaden beräknades till 968 000 kro
nor utan rullande materiel, vilket var mycket men 
förklarades med broarna, dyr marklösen närmast 
staden och bristen på grus. Det skulle dock räcka 
med drygt 600 000 om man lät SJ trafikera för då 
skulle kostnaden för lokstall och annat bortfalla. 
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Men den tanken förkastades. I ett kostnads
förslag från mars 1913 handlar det i stället om 
891 mm spårvidd, det vill säga samma som på 
NKlJ-nätet i övrigt, en kurva ut från stambanan 
åt väster omedelbart utanför västra järnvägs
brons norra landfäste och slutstation mittför 
Vidö herrgård. SJ /Järnvägsstyrelsen hade haft 
förslaget på remiss och krävt att förberedelse 
skulle göras for normalspårstrafik. Konsekven
serna for marklösen, brodimensioner etc. beräk
nades medföra en extrakostnad av 52 000 kro
nor. Det skulle ge 427 000 kronor totalt, utan 
rullande materiel. 

Då hade man också övervägt tanken att nöja sej 
med en linbana mellan Karlstad och Skoghall. 
Det hade blivit billigare så länge det bara handlade 
om ett sågverk, men till järnvägens ekonomiska 
fördel talade att utförseln av UHB:s övriga pro
dukter kunde flyttas från Karlstad till en egen 
hamn. Som vi sett fick den planen uppges 1919. 

Banhistoriker har ofta anledning att ge stort ut
rymme åt diskussioner kring olika sträcknings
alternativ. Det behövs inte i detta fall. Ett enda 
radikalt alternativ har noterats. Det presenterades 
på en kommunalstämma i Hammarö den 4 maj 
1913 och följande dag via en insändare i Nya 
Wermlands-Tidningen, undertecknad "Gammal 
stadsbo", sedan tidningen haft en första notis om 
planerna. Förslaget gick ut på att banan skulle 
utgå från spåret till Karlstads inre hamn, fortsätta 
ut över Orrholmen och Bergholmen for att så 
småningom komma fram till älven vid Tassbron. 
Järnvägsbanken skulle visserligen gå över stora 
sankmarker men det var snarast en fördel: genom 
invallning kunde stora åkerarealer vinnas. Om 
· motorvagnstrafik ordnades på banan (NKlJ hade 
sedan mars 1912 en första "spritelektrisk" motor
vagn i trafik) kunde hammaröborna få en bekväm 
förbindelse med staden genom en hållplats vid 
Nolgård, och många karlstadbor skulle säkert 
söka sej ut till "stora sjön'' och därmed skapa en 
lönsam trafik. Broarna över till Hammarön tänk
tes kombinerade, och därmed skulle den av kost
nadsskäl olösta planen på vägförbindelse kunna 
förverkligas. 

Inget tyder emellertid på att bolaget tog försla
get under seriöst övervägande. Man hade visserli
gen i koncessionsansökan motiverat järnvägens 
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angelägenhet bland annat med att Karlstads livs
medelsförsörj ning skulle underlättas, men det var 
en standardformulering i sådana sammanhang. 
Järnvägens enda egentliga existensberättigande 
var att skapa förbindelse med den planerade stor
industrin och UHB var ensam ägare (KSJ fick ett 
aktiekapital av 500 000 kr). Dessutom fanns det 
inte tid för ytterligare utredningar. Planspräng
ningen för den nya sågen i Skoghall påbörjades 
just i maj 1913. 

På statens spår 
Det fanns kostnader utöver själva banbygget. För 
att etablera förbindelse med NKlJ :s smalspårsnät 
vid Karlstad Ö måste en tredje skena läggas in i SJ
spåret, en sträcka på två kilometer. 

Avtal därom träffades i juni 1913. SJ skulle byg
ga och underhålla, KSJ betala. Förutom räls be
hövdes vanliga växlar, skyddsväxlar och skydds
spår. Karlstad Ö skulle fa ett nytt rundspår med 
tanke på den ökade trafiken. Avgreningen från SJ 
skulle ske på norra älvstranden vid Sjötullen. 
KSJ :s tåg fick framföras klockan 05-23, SJ :s tåg 
hade alltid företräde och SJ skulle ha 2 kr per lok 
och 20 öre vagnaxel men minst 4 000 kr om året, 
ett belopp som KSJ förgäves försökte pruta ner. 

Dingelsundsbron testas med S]'s inhyrda broprovnings
vagnar littera QJ med manövervagn Ql 0, sannolikt 
upplastade på här skymda överforingsvagnar från NK/,J 
Bilden (från Riksarkivet) är sammansatt av två foton. 

38 

Andra fördyrande krav ställdes på den nya järn
vägen. Stängsel krävdes hela vägen - i kostnads
förslaget hade det bara funnits närmast staden. 
Dingelsundsbrons underkant skulle höjas från en 
till två meter över högvattennivån så att bogser
båtar alltid kunde passera. Vid renstakningen förla
des bron något uppströms för att förenkla pålning
en. För en av fördyringarna stod KSJ själv. Jämfört 
med ursprungsförslaget hade Skoghalls station för
skjutits söderut, till fast mark på Killingön, och där
med blev den koncessionerade linjen 7,5 km. Fast 
det innebar motsvarande förkortning och pris
reduktion för det anslutande industrispåret. 

Som entreprenör för banbygget antogs Anton 
Andersson som hade byggt järnväg i både Göta
land och övre Norrland och senast varit engagerad 
i anläggningen av järnvägen Väderstad-Skän
ninge-Bränninge. 6 

Banbygge 
Sommaren 1914 har Anton Andersson cirka 150 
man i arbete på banbygget. Den 1 augusti har 690 
meter terrasserats, en månad senare är man uppe i 
drygt två kilometer och räls har lagts på 1 400 
meter. Rälsen är relativt klen, 20 kg per meter, och 
sliprar levereras naturligt nog från den egna sågen. 
Åtskilliga av järnvägsarbetarna bor fast eller inack
orderade i Karlstad men det uppförs också rallar-

6. Om sin tid på Porjusbanan har Andersson skrivit en 
trevlig berättelse som trycktes i Spår år 2000. 
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baracker både i Romstad och på Vidön. I slutet av 
oktober är rälsläggningen klar sånär som på infar
ten till Sjörullen. Trafiken över Dingelsundet går 
tills vidare på en provisorisk bro.7 

Strax därpå utbryter en strejk som snabbt blir 
närmast total. Det handlar om pengar: rallarna 
tjänar 3 kr om dagen men vill ha 3.50. Entrepre
nören ger snabbt vika. I början av december in
träffar så den första olyckan. Nu är spåret klart in 
till Sjörullen och det tredje tåget på sträckan, som 
har varit vid Dingelsundet och lämnat bromateri
al, spårar på återresan ur strax före växeln. Ingen 
person skadas allvarligt, olyckans orsak är troligen 
att banken inte har packats samman tillräckligt 
under den regnfattiga hösten. 

800 meter in på spåret låg den enda mellansta
tionen, Vå:x:näs, norr om stora utfarten västerut 
och med ansvar for bomfällningen vid den då
varande plankorsningen. Där fanns till en början 
ett kort rundspår och ett ännu kortare stickspår, 
men KSJ var angeläget att snabbt fa trafik dit, och 
den 30 november 1914 erhölls tillstånd for all
män godstrafik på den korta sträckan Sjötullen
Vå:x:näs, med en största tillåten hastighet av 20 
km/h. Vid Sjörullen uppsattes en lastmall. 

I slutet av februari 1915 rapporteras att Dingel
sundsbron med sina tre spann snart är klar (över-

7. Vilket/vilka lok som användes till banbygget och den 
första, provisoriska trafiken är tills vidare okänt, men den 
officiella statistiken berättar att Norsholm-Västervik
Hulcsfreds järnväg hyrde ut etc tanklok till KSJ under 
1914 och 1915 (och till KMJ under en del av 1916). 

byggnad från Södertelje Mekaniska Verkstad) och 
att Vå:x:näs stationshus är byggt men ännu omålat. I 
Skoghall har grund lagts till stationhus, vattentorn 
och lokstall. Telefonledningen är också färdig. 

Samma månad kommer ett nytt krav. Lantbru
kare Pettersson i Dingelsundet vill ha en koport 
under banan så att hans kreatur kan passera den 
riskfritt. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, den 
statliga tillsynsmyndigheten, tillstyrker medan 
KSJ tycker att korna kan gå under banan vid 
bron, 220 meter åt söder. Expropriationsnämn
den dömer emellertid till Petterssons förmån och 
koporten byggs. 

Något vildsint rallarliv är inte känt från banbyg
get ( ett planerat gruff kom av sej inför polisens 
mobilisering) men väl en rallarvisa: 

Ifrån Värmlands stora huvudstad - ni känner nog 
dess namn 

och ända ner mot Vänerns lugna strand, 
där skall en järnväg dragas ut 
och här jobbas var minut 
invid Klara rand och Vänerns lugna strand. 

Villkorad klarsignal 
Den 2 juni 1915 är det dags for myndigheternas 
besiktning av sträckan Vå:x:näs-Skoghall. Med är 
bland annat NKlJ:s trafikchef C.H. Ljunggren 
som också är trafikchef for KSJ. 

Vid Vå:x:näs har det tillkommit ett 200 meters 
rundspår. Stationshus, uthus och källare är klara. 
Skoghall har stationshus med liten väntsal och 
dito lägenhet, uthus inklusive pissoar, lokstall 
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med plats för en maskin samt vattentorn av trä 
med vatten som tas från älven och en tank som 
rymmer nio kubikmeter. Pumpen drivs av en fo
togenmotor. Ännu saknas kaminen som ska se till 
att ledningarna inte fryser om vintern. Bangården 
har tre spår. Banvaktsstuga är uppförd på Vidön. 
Nära den finns en växel till en grusgrop där det 
hämtats grus till banbygget. Vid Sjörullen, Våxnäs 
och Skoghall har det rests semaforer. 

Det finns också ett godsmagasin i Skoghall. 
Problemet är bara att det inte ligger vid stationen, 
som koncessionen föreskriver, utan vid Hotell
platsen på Skoghallssidan, vid ett kort stickspår 
till industrispåret. Inspektörerna konstaterar avvi
kelsen och säger att de inte kan förorda trafiktill
stånd förrän vederbörligt medgivande har getts 
för det nya läget. Andra villkor är att vattentorns
kaminen ska komma på plats och att grusgrops
växeln ska fa en godkänd skyddsanordning. 

De båda senare kraven klaras men det hakar 
upp sej med godsmagasinet, trots rekommenda
tion från distriktschefen som vill underlätta för 
skoghallsborna, som i brist på vägbro har svårt att 
ta sej till stationen. Högsta myndigheten frågar 
om magasinet kan anses ligga inom Skoghalls sta
tionsområde, och när svaret blir nekande uteblir 
godkännandet. KSJ tvingas uppföra ett nytt gods
magasin, strax norr om stationshuset, och det står 
klart i november 1915. Det underkända magasi
net säljs till Skoghallsverken. 

Dessförinnan, den 20 september, har dock till
stånd erhållits för allmän godstrafik fram till Skog
hall. Den första tidtabellen har om vardagarna två 
tåg i varje riktning. 

Fripassagerare 
Tillståndet for allmän persontrafik dröj er närmare 
två år, men trots detta bedrivs omfattande passa
gerartransporter. Det går för sej så länge resenärer
na inte avkrävs betalning och är beredda att åka på 
egen risk. 

Detta är också nödvändigt. Visserligen har ång
slupen Rex i maj 1914 börjat göra tre turer om 
dagen mellan Skoghall och sin tilläggsplats vid 
Residenstorget i Karlstad, men resan uppströms 
tar 75 minuter och så småningom kommer ju äl
ven att frysa till. I Skoghall räcker bostäderna 
långt ifrån till för alla byggjobbare och sågverks
arbetare så arbetspendling är ett måste. 

Den 17 oktober 1914 inleds trafik med arbetar
tåg mellan Skoghall och Våxnäs - ut på stam-

40 

,, ~,, 
""" 

, r 

[Bl 
-

Il 
~~ I 

I 1 l 

Kända, foton saknas på ånglokens vattentorn vid Skog
halls station och det underkända, godsmagasinet vid 
Hotellplatsen så vi far nöja oss med ritningar som 
kalkerats i Riksarkivet. 
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En tidig bild på bangården i SkoghalL Till höger stationshuset som snart befanns vara for litet och ersattes med ett 
nytt på samma plats. Elloket är formodligen Skoghallsverken nr 1 medan ångloket i bakgrunden är oidentifierat. 
Spåret längst till höger leder till lokstallet, det vänstra spåret till brädgården - se även kartan på sidan 72-73. Från 
ASEA:s egen tidning 4/ 1916 

banan far den provisoriska trafiken inte fortsätta. 
Förbindelsen utnyttjas inte bara av arbetspendlare 
utan till exempel av ungdomar som vill utnyttja 
Karlstads i jämförelse med nybyggarsamhället 
Skoghalls rika nöjesliv. Är man sen kan man lifta 
med ett sent godståg, fast det går bara på särskild 
order och ibland blir det att traska hem på järn
vägslinjen, för någon annan broförbindelse finns 
som sagt inte. 

Det fanns ännu en kategori gratispassagerare. 
När de första arbetarfamiljerna flyttade in till 
Vidön hänvisade Karlstads landsförsamling deras 
barn till sin skola i Dingelsundet, och dit fick 
eleverna åka tåg som stannade på linjen för att 
släppa av och på. Första tiden användes spånvag
nar, sedan kom gamla personvagnar från NKlJ, 
minns Henry Nilsson. 

Loket var NKlJ:s Nordmark som hade skrivits 
över på KSJ. Av vagnarna var fyra särkupevagnar 
ur NKlJ:s äldre uppsättning för resenärerna, två 
godsfinkor (G-vagnar) och resten NN-vagnar, 
lämpliga för transport av bland annat sågat virke. 

I mars 1916 var det dags att summera bygg
kostnaderna dittills. De hade överskridit kalkylen 
men prisnivån drevs upp under krigsåren. 

Jordlösen 
Terrassering 
Brom.m. 
Räls och syllar 
Bangårdar 
Anslutning till SJ 
Vägar och stängsel 
Telefon, signaler 
Lok 
7 5 godsvagnar 

64 000 
137 000 
100 000 
115 000 
59 000 
38 000 
14 000 
4 000 

14 000 
158 000 
694 000 

Och den 1 juni 1916 blev det ordinarie person
trafik på linjen, med högst 30 km/h. 

"Transportbanan vid Skoghall" 
KSJ och Nordvästra stambanan drevs med ånga. 
Som vi sett elektrifierades NKlJ 1921. Men redan 
1915 förekom det regelbundet elektriska tåg på 
Skoghalls station. 

Det handlade om KSJ :s fortsättning, industrins 
internspår, "transportbanan vid Skoghall" som 
Asea kallade den. Elbanor hade redan byggts vid 
ett antal stora sågverk där man för brandfarans 
och brandförsäkringsvillkorens skull inte kunde 
använda ånglok. Asea var ledande svensk tillverka-
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Den ursprungliga järnvägsbron över Skoghallsådran med svängspann till höger och extra hög kontaktledningsstolpe. 
Fotot togs när den forsta yankeecylindern levererades till pappersbruket 1930. Över bron syns till höger elektrokemiska 
fabriken, till vänster bland annat posthuset, arbetarbostäderna på Bruket och cellulosafabrikernas höga skorsten. 

re och kunde tillämpa mycket av sitt spårvägskun
nande. Skoghalls bana var den dittills längsta. 

Det nya sågverket hade placerats på Skoghalls
uddens norra strand där det fanns tillräckligt ut
rymme för länsor och vattenmagasin. Det hade 
varit naturligt att lägga brädgården i närheten 
men där ville man, ännu innan beslut därom hade 
tagits, lämna plats för cellulosafabriker. En min
dre brädgård för småvirke behölls tills vidare nere 
vid den södra älvstranden, men den stora brädgår
den förlades på södra stranden av Vidön och väs
ter om KSJ:s bangård (som tangerades), där den 
kunde arrangeras rationellt, bland annat med en 
fem hundra meter lång kaj. Dit var det närmare 
tre kilometer från sågen med en bro över Skog
hallsådran. I brädgården utgrenades vinkelrätt 
mot ett huvudspår ett stort antal dubbelspår mel
lan virkesstaplarna. 

Ett annat spårsystem ledde från ett vedspel för 
upptag av massaved ur älven ett stycke uppströms 
spårbron till en vedgård öster om sågen. Från ved
gården gick spår till de massafabriker som byggdes 
på själva udden, ett spår som passerade under såg
verksspårens brygga. De båda systemen förenades 
genom ett förbindelsespår sydväst om bron. 

Banan byggdes av Asea 1914-1916. Den hade 
samma spårvidd som KSJ (och den gamla trall-
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banan) och inledningsvis en samlad spårlängd av 
17 kilometer. Snart tillkom ett spår från stationen 
ut till den elektrokemiska fabrik som anlades på 
Anholmen, tvärs över älven från den gamla sågen 
räknat. Likspänningen var 550 volt. Kontaktled
ningen satt på åtta meters höjd (mot vanliga fem
sex meter) och bars upp av 179 järnstolpar av 
Aseas tillverkning. 

Detta gällde emellertid inte brädgården. Man 
hade diskuterat att sköta transporterna där med 
elackumulatorlok men sedan beslutat om kon
taktledning. Där var alla stolpar utom spännstol
parna av trä, och ledningen låg på hela tio meters 
höjd för att de spårgående kranarna skulle gå fria. 
Höjden i kombination med den ringa spårvidden 
ställde stora krav på spårläget och på dragspän
ningen i ledningen, svårigheter som emellertid 
tycks ha övervunnits genom ett konsekvent ge
nomfört avspänningssystem. 

Det fanns ett ställe till där kontaktledningen låg 
på tio meters höjd, nämligen över bron. 

Det var inte längre så många skutor som gick 
uppför älven för att lägga till vid Residenstorget. 
Nya Wermlands-Tidningen berättade i oktober 
1913 att västra järnvägsbron i Karlstad bara hade 
öppnats två gånger på tre år, men hamnstyrelsen i 
Karlstad krävde med Väg- och vattenbyggnads-



styrelsens stöd att bron i Skoghall skulle göras 
öppningsbar och att farkoster med tolv meters 
masthöjd skulle kunna passera. Det innebar höjd 
kontaktledning, och de lok som skulle passera 
hade dubbla saxbyglar som kunde höjas med 
hjälp av ett rep. 

Bron utfördes med två fasta spann i söder och 
ett svängspann i norr. Skånska Cementgjuteriet 
byggde landfästen och bropelare medan Karlstads 
mekaniska verkstad tillverkade överbyggnaden 
som levererades med pråmar. Sten till grundlägg
ningen hämtades från ön Garpen, och i samband 
med stenhämtningen drunknade två man. Mon
taget drog ut på tiden men blev klart på våren 
1914. Det är högst osäkert om bron nånsin be
hövde öppnas annat än vid funktionsprov eller 
när ett mudderverk skulle passera. Skuttrafikens 
tid var som sagt förbi och bogserbåtarna hade fäll
bara skorstenar. 8 

Järnvägsbron var i drygt fyra år vidöbornas 
enda fasta förbindelse med Skoghall. Från en 
gångväg ledde trappor upp till broplanet. Myn
digheterna efterlyste 1917 en separat gångbana, 
men UHB kunde svara att en vägbro var under 
byggnad. Den blev klar 1919, byggdes helt i trä 
och kunde öppnas genom en skjutbar sektion. 

Spårbyggen, fabriksbyggen, bostadsbyggen 
Skånska Cementgjuteriet hade mycket att göra i 
Skoghall under dessa år. Firman svarade för det 
mesta av mark- och planeringsarbeten samt för 
byggandet av järnvägsspår.9 

8. Det är Aseas egen tidning som berättar om den förhöjda 
kontaktledningen i sitt reportage från 1915. Ingen av de 
intervjuade lokförarveteranerna mindes arrangemanget. 
Ledningen måste ha sänkts senast 1918 när lok mellan 
cellulosasidan och elektrokemiska skulle börja trafikera 
bron. Att Skoghall, såvitt är känt, ensamt i landet lade 
kontakdedningen så högt förklaras troligen av den valda 
brädgårdstekniken, med kontaktledningsmatade stabb
läggningskranar. För att lok skulle kunna saxa mellan oli
ka ledningshöjder fick skillnaden inte vara alltför stor. 
Den inledningsvis etablerade sågens behov blev sen be
stämmande for det övriga nätet. 
9. Skånska Cementgjuteriet måste ha behövt lok for sina 
omfattande arbeten redan 1913. Mats Freding berättar 
att SCG:s lok 4 (Krauss 398/ l 87 4) tidvis uthyrdes till 
Skoghallsverken 1915-1.8 .1918 efter att ha renoverats i 
Eksjö, och det är ju möjligt att skåningarna själva hade 
använt loket vid Skoghall dessförinnan. 1915 inhyrde 
SCG NSVB 3 (Motala 136/1893) och f.d. NRJ 5 
(Krauss 524/1877) for sina arbeten vid Skoghall. Skog
hallsverken hyrde lok från NKlJ, bland annat dess veteran 
nr 1 UA (Henry Hughes 187 4) som användes for fyll-

Det mest omfattande markberedningsarbetet 
gällde förmodligen brädgården. Förutom att den 
skulle plansprängas måste den stora ytan påföras 
ett tjockt, dränerande sandlager. Sanden hämta
des i en täkt på Västra Söön som UHB hade köpt, 
och där lades ut spår för tippvagnar som sedan 
kördes ombord på spårlagda pråmar och sattes av 
på nya spår vid brädgården. Annan fyllning häm
tades i KSJ-täkten på Vidöåsen varifrån det under 
anläggningsåren gick dagliga tåg med åtta-tio 
grusvagnar. 

Andra tillfälliga spår lades ut vid Edsviken för 
transport av tegel. Gamla sågverkets spår utnyttja
des också, men eftersom verksamheten pågick där 
fick det bara användas på nätterna. Ytterligare 
spår lades till i stort sett fabrikens alla byggplatser, 
inte minst vid den omfattande plansprängningen 
av vedgården och i anslutning till kajerna. Vid an
läggningen av den stora vågbrytaren inträffade 
något som har förekommit vid många banbyg
gen: hundra meter bank sjönk med räls och allt. 
Det blev att köra ut mer fyllning. Vagnarna drogs 
där med häst. Ett banvallsras av mindre omfatt
ning inträffade strax söder om bron, och vallen 
fick stabiliseras med utlagda tryckbankar. 

Men det var inte bara fabriker som skulle byg
gas. UHB hade redan 1915 uppfört 120 "villor", 
det vill säga bostadshus åt arbetare (mest fyr
familjs-) och tjänstemän med tillhörande uthus, 
och utbyggnaden fortsatte: sågverksarbetare på 
Bruket och i Rölon, brädgårdsarbetare på Vidön, 
sulfitarbetare i Björkhagen och Kolonin, sulfat
arbetare i Lillängen, EK-arbetare på Vidön samt 
dessutom brukshotell, skolhus, mejeri, post och 
andra gemensamhetsbyggnader. För att underlät
ta transporterna av byggmaterial utgrenade man 
ett stickspår till skolbygget och från trakten av 
vedspelet det så kallade samhällsspåret, som gick i 
en vid båge och slutade i Lillängen, under bygg
tiden 1917-1919 förlängt till en brygga vid sjön 
där sand hämtades. Vi återkommer till det spåret. 
Det var ofta trångt på spåren och motsatta intres
sen mellan UHB och diverse entreprenörer samt 
mellan dessa. Det krävdes därefter en särskild or
ganisation för att underhålla bolagets bostäder 

ningsarbeten i vedgården. Det orkade dock bara dra två 
lastade vagnar uppför 17-promillelumingen dit. - Det 
finns for övrigt två olika tydningar av loknamnet UA. 
Enligt den första är det initialerna i "Uddeholms Aktiebo
lag", enligt den andra en dialektal form av "Uvån". I det 
senare fallet borde namnet skrivas Ua. 
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och andra anläggningar (kommunens service var 
länge underutvecklad), och en "materialgård" 
med eget spår förlades så småningom öster om 
vedgården. 

I slutet av 1919 var de stora anläggningsarbet
ena klara för den gången. Följande år summerades 
de sammanlagda anläggningskostnaderna till när
mare 34 miljoner kronor - också det en fördyring 
på grund av kristidens inflation. Därav hade järn-
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vägen mellan såg och brädgård kostat 334 000, 
men det var bara en del av spåranläggningarna 
och den rullande materielen. Totalbeloppet låg 
nog någonstans mellan en halv och en miljon. 

Det kan nu vara dags att se närmare på produk
tionen under 1920- och 1930-talet och järn
vägens roll i den. Det som beskrivs är i regel rutin
erna när fabrikerna gick för fulle. Det gjorde de 
inte alltid, mellankrigstiden var full av konjunk
tursvackor och arbetskonflikter. Vi börjar med så
gen, där de första stockarna gick genom den nya 
anläggningen i maj 1914. 

Från sågen ... 
Sågen hade till en början tolv ramar, sex i vardera 
såghuset. Fur och gran sågades förstås separat. På 
sorteringsplanet stod för varje ram en lastare och 
tog emot plank och bräder från ram och kantverk. 
Han lastade virket på sex till åtta vagnar, efter di
mension men också efter två kvalitetsklasser. Mel
lan varje skikt lades hyvlade ströstickor. Utmed 
planet löpte tre traverser, varav en för småvirke, 
med plats för två vagnar intill varandra. Fyllda 
vagnar kördes på traversen fram till ett spårknip
pe, drogs ut och sattes samman med stångkoppel. 
Virket hade utfallande längd och vagnarna växla
des med jämn mot jämn sida och ojämn mot 
ojämn. Kopplingen skedde framifrån: den tre me
ter långa stången fästes i den bakre vagnen och 
föraren backade tills växlaren kunde lägga stången 
på den främre. 

Arbetsdagen var normalt indelad i tre "ökt", 
även om det under senare perioder med hög pro-
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skog med höga 
kontaktlednings
stolpar av trä. Lo
ket är sannolikt 
nr 3 som i princip 
aldrig /,ämnade 
brädgården. På 
den undre bilden 
paraderar fem 
brädgårdskranar i 
rad medan den 
sjätte skymtar i 
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duktion förekom tvåskift. Pauserna mellan två ökt 
behövdes för att byta sågbanden som sedan skulle 
filas. Under varje ökt gick på fast tidtabell två tåg 
med 15-18 vagnar till brädgården. De drogs nor
malt av lok nr 1. De äldre vagnarna lastade knappt 
en standard, rymdmåttet som virket mättes i -
4,65 kubikmeter. Turen till brädgården tog en 
halvtimme. Vid infarten dit fick kontaktbygeln 
höjas från åtta till tio meter. 

Sågverkssmedjan underhöll de egna 
vagnarna. Två snickare var nästan stän
digt sysselsatta bland annat med stång
kopplen. Gick det inte att skjuta vagnar
na till smedjan fick de spelas fram. Det 
fanns en särskild bod för vagnreparatio
ner. Man fick förstås inte svetsa i själva 
sågen . 

. . . till brädgården 
I brädgården gick loket in på det meller
sta av tre parallella spår medan vagnarna 
växlades in på ena ytterspåret. Sedan lo
ket kopplats loss gick det tillbaka och 
hämtade tomvagnar som stod på det an
dra ytterspåret och hade växlats samman 
av brädgårdsloket samt återvände med 
dem till sågen, eventuellt efter uppehåll. 
Då räckte det med kedjekoppel. 

Nya tomvagnar växlades in på ytter
spåret. Virke från vissa ramar kunde kö
ras direkt ut till stabbarna men för det 

mesta fick man lyfta över virket till andra tomvag
nar - det fanns nämligen tre sorters virke på varje 
vagn från sågen men stabbläggarna kunde bara 
hantera två. Lyftet skedde med en kran (se nedan) 
som gick på mittspåret. De nylastade vagnarna 
backades i två omgångar ut till en av spårgatorna, 
växlaren gick före. 

Brädgården hade från början arton dubbelspå
riga spårgator, och det låg tjugo stabbfötter på var-

45 



dera sida av gatan. På virkesstaplarnas andra sida 
fanns kedjedrivna rullbanor som förde torkat vir
ke till kapverk och utlastning. 10 Prima plank tor
kades i väster där vinden var starkast, bräder i ös
ter. Torktiden varierade mellan tre veckor och flera 
månader. Brädgården lutade lätt mot vattnet. En 
man kunde skjuta en halvlastad vagn, två man en 
fullastad. 

Det fanns fyra stabbläggarlag: ett för bräder, ett 
för mellangrovt virke, ett för prima plank och ett 
för plank av enklare kvalitet (kvinta). Laget bestod 
av kranförare, krokare och två läggare. Skulle last
ning ske åt vänster gick kranen på det spåret med
an vagnarna kördes in på det högra. Tomma vag
nar lyftes av kranen över till det egna spåret så att 
det andra efterhand blev fritt. 

Det fanns så småningom sex spårgående kranar 
("lokomotivkranar" enligt Aseas beteckning) som 
hämtade sin kraft från kontaktledningen. 11 De 

10. En reporter säger i maj 1915 att det även fanns enkel
spår i rullbanegatorna, men det saknas andra uppgifter 
som styrker detta. Eventuellt var det tillfälliga spår i sam
band med fyllningsarbetena. 
11. Kranarna var liksom loken en standardkonstruktion 
från Asea, men de första som kom till Skoghall uppvisade 
vissa svagheter så de följande modifierades. Sedermera 
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I höger bikikant anas vagnen .från vilken kranen lyfter 
virke. Kranforaren var som synes lika oskyddad for väder 
och vind som stabbläggarna. 

fyra stabbläggarlagen disponerade varsin kran 
medan en användes av laget som lade tak över 
stabbarna och den återstående som sagt för om
lastning. Varje kran hade två kontroller och två 
motorer: en för svängning och förflyttning, en för 
lyft och armvinkel. Lyftkraften var ett ton och 
räckvidden sex meter. Så småningom byggdes ett 
högt skjul där spårkranarna kunde repareras. På 
spår gick också sju eldrivna justerverk. 

Sågverket hade två lok utöver den nämnda et
tan. Det ena, trean, lämnade i princip aldrig bräd
gården och gick permanent med kontaktbygeln 
på full höjd. Det andra, tvåan, skötte "småären
den" som att köra torkat virke till hyveln, som 
fanns i 1908 års såghus. I början hyvlades upp till 

skrev man belåtna intyg om dem och försäkrade att en 
kran lastade 25-30 standard på ett åttatimmarsskift. Det 
positiva omdömet till trots är det oklart om Asea lyckades 
sälja kranen till några andra industrietablissemang. Några 
andra banor med kontaktledningen på 8-10 meters höjd 
tycks i alla fall inte ha funnits i Sverige. 



en tredjedel av volymen och det gick då två tågsätt 
om dagen med virke som skulle hyvlas. I hyvleriet 
spelades vagnarna upp för en brant brygga, liksom 
till hyvelmagasinet där det färdiga virket lagrades 
inför utlastning. En annan transportuppgift var 
fram till omkring 1930, då remtransportörer 
byggdes, att frakta sågspån från fickor vid sågen 
till pannhuset och massaflis till ett uppblåsnings
ställe vid renseriet (innan sulfatfabriken var färdig 
kördes massaflisen på KSJ/NKlJ till Mölnbacka
Trysils fabrik i Deje). På samma sätt skulle kutter
spån och klyvspån hämtas från hyvleriet. 

Kapningen när det torkade virket justerades gav 
(förutom splitved som skeppades särskilt) upphov 
till dels sågspån, dels ändbitar av växlande längd, 
"knubb", som lastades i lådor varefter lådorna lyf
tes över på vagnar som kördes bort. Sågspån gick 
åtminstone in på 1930-talet till järnverket i 
Munkfors eller till en kortlivad lokal produktion 
av sågspånsbriketter men sedan till fabrikens 
pannhus. Knubb och kastved kördes tillsammans 
med kastved ut till bostäderna - fri vedbrand hör
de länge till de anställdas naturaförmåner. 

Sommaren 1923 brann hela brädgården trots 
att hela personalen mobiliserades i släckningsarbe
tet och att även Karlstads brandkår ryckte ut med 
extratåg. Försäkringen täckte emellertid en åter
uppbyggnad. All rullande materiel hann tydligen 
räddas men en stor mängd spår förstördes , liksom 
naturligtvis kontaktledning och stolpar. 

¼gnen till sågens 
eget arbetartåg var 
ett hembygge men 
hade en viss elegans 
med sitt välvda 
tak. Annu en så
dan vagn torde ha 
funnits. ¼gnen 
dras formodligen 
av lok nr 2. 

En av de äldre brädgårdarna vid älven fanns allt
så tills vidare kvar. Vagnarna bromsades fulla ner 
och sköts tomma upp på de oelekcrifierade spåren. 

Med och utan tillstånd 
Även på sågverksbanan fanns det arbetartåg. Det 
kördes normalt av lokförare Persson, som själv 
bodde i Rölon och hade lok 2 stående vid hyveln 
över natten. 5 .45 avgick det från brädgården, mitt 
för "brädgårdsraden'' där en del sågverksarbetare 
bodde. På arbetsdagens andra rast, middagsras
ten, körde tåget arbetarna till hemmet där hus
trun förväntades ha maten klar. Hemresan skedde 
efter arbetsdagens slut 16.30 (lördagar 13.00)-vi 
talar om tiden efter åttatimmarsdagens införande 
1919. På resan gjordes uppehåll vid hotellet för 
av- och påstigande från Rölon. För ändamålet 
fanns hembyggda vagnar med en dörr, några fa 
fönster, bänkar vid ändarna och i mitten. Foton 
tyder på att det har funnits ännu en vagn, men det 
är oklart om de båda användes samtidigt. Trafiken 
torde ha pågått åtminstone ett stycke in på 1930-
talet. 

Vägarna var länge primitiva och det var frestan
de att tjuvåka med tågen, men farligt. I juli missa
de 17-årige Janne Jönsson ett hopp till ett rullan
de lok och dödades. Lika illa gick det fyra måna
der senare för 30-årige montören Lagervall som 
inte orkade hålla sej kvar på ett tomvagnståg utan 
föll av och massakrerades. En skolflicka kördes 
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ihjäl av en spårkran och en växlare förolyckades 
sedan ett lok som sköt vagnar framför sej hade 
tappat dem. 

Massaveden 
Massaved togs upp ur vattnet på två ställen. För 
ved som flottars över sjön fanns "treaspelet" väster 
om hyvleriet, där stockarna på en kättingbana lyf
tes över två av gamla brädgårdens spår och lossa
des i vagnar på två stickspår. Men den mesta mas
saveden kom på älven, bogserad i mosor med 
flottningssällskapets bogserare som alla hette Lus
ten efter en sjö vid ett skilje. 

Den veden togs upp med kran vid det ovan
nämnda vedspelet. Vid sulfitfabrikens start 1917 
anskaffades ett särskilt vedgårdslok men från 
1921 var det två lok, sjuan och åttan, som turades 
om att köra upp virke till vedgården. Sommartid 
arbetades treskift, under den övriga flottnings-
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säsongen tvåskift. Vid högtrafik kunde andra lok 
fa rycka in och hjälpa till. Fem vändor hanns med 
på ett skift. I början hade tågen fyra vagnar vilket 
sedan ökades till fem, och då krävdes ofta sand
ning i backen upp till vedgården. Tillbaka till ved
spelet backades tågsättet med växlaren på första 
vagnen som signalkarl. 

I den sex hektar stora vedgården rymdes till en 
början nästan en årsproduktion. Det krävdes ett 
lager att ta av under vinterns uppehåll i flottning
en, och sulfitveden behövde hartsmogna för att 
blekningen skulle gå lättare. Genom vedgården 
löpte en gata med först två, från 1917 tre oelektri
fierade spår där vedgårdsloken gick in för acku
mulator. Vinkelrätt mot spåren låg höga staplar 
med massaved: sulfat i söder och sulfit i norr. Över 
staplarna grenslade höga bockkranar med cirka 
tolv meters spårvidd. De förflyttades mellan stap
larna på en tralla som gick på ett traversspår ut-

Uppe till höger: 
Den centrala spår
gatan i gamla ved
gården med kon
taktledningslok till 
höger och två 
ackumulatorlok på 
de andra spåren. I 
bakgrunden ladd
stationen, till vän
ster en virkeskran. 

Till vänster: Det 
droppar från 
stockarna som Lyfts 
upp ur vattnet vid 
vedspelet. De äldsta 
vedvagnarna var 
klenare än de på 
bilden. 

Nere till höger: 
Som framgår av 
ritningen (från 
SJK) skedde acku
mulatorlokens 
kraftöveifdring 
med kedjor från en 
central blindaxel. 



med vedgårdens norra sida med en spårvidd av 
6,22 meter. Vagnarna som loken från vedspelet 
ställde togs om hand av elackumulatorlok, kallade 
fläsklådor och snart nog bara lådor, som placerade 
vagnarna inom räckhåll för kranarna. 

När veden sedan skulle användas lastades den 
med kran i vagnar för transport till renseriet. Ock
så den transporten sköttes av lådorna som kunde 
passera under spårbryggan vid sågen. Normalt 
backades fyra vagnar i taget ( två om det var svårt 
att hålla undan, så småningom sex men då fick de 
växlas in på renserispåren i etapper) ner till ved
renseriet. Växlaren gick före. Spåret sluttade så 
man fick använda lokens magnetbroms (som al
strade stark värme i hytten) och ibland även sanda 
eller köra motorn back. I kurvan under viadukten 

gnisslade det så att det kunde höras fyra kilometer 
hem till Hova där den intervjuade "lådföraren'' 
Gustav Persson bodde. Nere vid renseriet spelade 
dess kran successivt fram vagnarna. 

Det fanns tre lådor och de tjänstgjorde normalt 
i vedgården även om de kunde lånas ut till andra 
uppdrag. En växlade i vedgården, en körde till 
renseriet medan den tredje stod på laddning i ett 
stall nere vid sågspårsbryggan. Till en början hade 
lådorna nifeackumulatorer, som var mycket tåliga 
men fick kraftiga beläggningar som krävde rengö
ring av varje cell. Kalisalt kom i flingor från elek
trokemiska och löstes upp. Senare övergick man 
till saltsyreackumulatorer som var lättare att ren
göra. En laddare jobbade dagtid, i övrigt fick fö
rarna koppla in och ur. Laddningen tog sex till 
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Lars O/,ov Karlsson tog 1964 bilden av /,ok 8 i spetsen for ett vedtåg vid den rätt nya och signalförsedda korsningen 
med vägen till Vidön. 

åtta timmar. I laddstationen utfördes också enkla
re reparationer på loken. 

En gång körde ett tågsätt genom laddstationens 
gavelvägg. De ansvariga förflyttades. 12 

Elektrokemiska 
Den elektrokemiska fabrikens primära uppgift var 
att framställa blekmedel till pappersmassan ge
nom elektrolys av koksalt till klor och natrium. 
Inledningsvis blandades kloret med kalkmjöl och 
vatten till en klorkalkslösning. Natrium, "sodan", 
var först en restprodukt men fick senare också den 
användning i blekningsprocesser. Efterhand till
kom flera andra användningsområden och pro
dukter. Fabriken dimensionerades från början 
med tanke på extern försäljning. 

Det var i regel lok 4 som tjänstgjorde på elektro
kemiska. 

Den stora insatsvaran var koksalt. Det kom 
med båt, men var sjön frusen länge kunde saltet i 
magasinet ta slut så att man fick transportera med 
tåg. Kalkmjölet kom med tåg från Sala. Pannorna 
för indunstning av soda eldades med sågspån som 
hämtades i fickorna vid sågen, två-tre finkor om 
dagen. På cellulosasidan fanns också ett central-

12. Annat jobb fick också en lokförare på elektrokemiska 
sedan någon för att jäklas med honom hade stängt av 
strömmen medan han höll på att växla. Han lämnade lo
ket för att komma åt missdådaren men hade glömt acc slå 
om strömbrytaren, så när den senare åter kopplade in 
strömmen startade loket på egen hand och krossade grin
darna till brädgården innan det stoppade därför att kon
taktledningen låg så höge. 
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förråd där diverse artiklar hämtades. En något 
udda men viktig daglig uppgift för loket var under 
åtskilliga år att köra över till Kolonin och ta 
dricksvatten vid en brunn eftersom något tjänligt 
sådant inte fanns att fa på Anholmen, och växla
ren fick sedan gå runt på arbetsställena och fylla 
på behållarna. Detta skulle också göras i chefens 
kök, dit växlaren bar in det. Men det låg också på 

"Gam/,a fyran" som tjänstgjorde på elektrokemiska 1930. 



Järnvägs banken 
och en gångbro var 
till 1938 enda 
fasta forbindelse 
med elektrokemi
ska fabriken var.for 
det behövdes ett 
särskilt personaltåg. 

hans ansvar att 
fylla på skafferi
ets saltförråd och 
koksaltet hämta
des förstås i det 
stora magasinet. 
Annars bestod 
jobbet till stor 
del i att hantera 
tankvagnar med 
klorkalk och na
tronlut. Många 
stod på transpor- 1 

törer eftersom de 
skulle ut på nor
malspårsnätet. 

1929 började 
man övergå från 
klorkalkslösning 
till flytande klor, i tankvagnar eller fat. Klorfat 
som skulle gå som däckslast fraktades till massa
kajen. En av de första transporter där tåg ersattes 
med bil gällde klorfat till sulfitfabriken i Bengts
fors, som kördes ut till lastkajen vid mejeriet. 

Det var sammantaget mycket att göra för EK
loket trots att transportsträckorna var korta. Fa
briken kördes extra hårt under veckosluten när 
strömmen var billig så det blev mycket övertid. Så 
småningom fick ett andra skift sättas in. 

I omkring tjugo år var järnvägsspåret Anhol
mens enda fasta förbindelse med Vidölandet vid 

högvatten. Först 1938 byggdes en ordentlig väg. 
Också elektrokemiska hade under mellankrigs
tiden ett litet arbetartåg som utgick från statio
nen. En till personvagn ombyggd P-vagn (Kristi
nehamn 1875) följde med från Stjärnsfors, och 
som det framgår av fotot fanns också en öppen 
vagn. År 1933 övertogs KSJ :s båda ursprungliga 
personvagnar. Tåget skulle egentligen gå även på 
middagsrasten men den turen hann loket inte all
tid med. I och med vägbygget bortföll väl behovet 
av arbetartåg på den korta sträckan men vagnarna 
fanns kvar ännu 1948. 
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Förutom sina täckta vagnar hade elektrokemiska en 
"sommarvagn': men även andra vagnar dög att åka på 
den korta sträckan till stationen. 

Fabriksloken 
Sågen, vedgården och elektrokemiska hade alltså 
"egna'' lok även om de kunde lånas ut till annat. 
Men det fanns en rad andra transportuppgifter, 
och de sköttes av "fabriksloken". 

En sådan uppgift var mesatippning. Den kalk
haltiga mesan var en halvflytande restprodukt från 
sulfatfabriken. På ett spår i mixeriet rymdes upp 
till sex vagnar som med loket spelades ut till en 

De nyare mesavagnarna var helt av järn och mer håll
bara än de äldsta. De spår som uzdes ut for tippningen 
var som synes primitiva. 
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vändskiva, en operation som kunde ta en timme. 
Ett sätt om tio-tolv vagnar drogs sedan ut till en 
tipplats. 

Stora sankområden i Skoghall blev fast mark 
genom mesatippning: flera ställen på älvmyn
ningens sydsida, väster om brädgården när den 
byggdes ut, mellan stationen och elektrokemiska, 
arealerna kring den blivande idrottsplatsen Lun
nevi, en vägbank ända upp till Vidö färjeläge (där 
tippades även sten), sist älvstranden mellan Skog
hallsbron och vedspelet där bland annat brandsta
tionen nu ligger. Det byggdes ofta komplicerade 
pålbryggor och det hände att vagnar välte. Vid 
tippningen krokades mothåll i rälsen. Lokperso
nalen hjälpte tipparen att tömma vagnarna, som 
fick ösas ur om mesan hade hunnit stelna. Vag
narna kunde bara tippas åt ett håll så det gällde att 
vända dem rätt i fabriken. 13 Kontaktlednings
loken överlämnade ursprungligen på lämpligt 
ställe vagnsättet till ånglok, som enligt brandför
säkringsvillkoren inte fick köra förbi hyvleriet (el
ler i vedgårdar). Det hände också att en låda togs 
på släp för att ta vid där kontaktledningen slutade. 

En mindre mängd mesa kördes till spritfabriken 
där den användes till neutralisering i tillverknings
processen. 

Fabriksloken körde också klorkalksvagnar från 
elektrokemiska till blekerierna, två i taget efter
som det var vad ett blekningstorn rymde. Det 
blev ofta två turer per skift. Svavelkis kördes från 

13. Det var svårt att hitta en tippvagn som klarade av att 
tippa den tunga mesan utan att stjälpa. De först leverera
de vagnarna returnerades. 



kiskrossen till syrahuset- med tre vagnar eftersom 
kisen krossades i tre fraktioner. 

Kvistmassa spolades ut i bassänger utåt udden. I 
bassängerna låg spår. När vattnet hade stängts av i 
en bassäng och massan sedimenterat spelades 
tippvagnar ner, och de fyllda vagnarna drogs se
dan bort av fabrikslok - normalt ett söndagsjobb. 
Även kisaska och vanlig aska kördes bort som fyll
nadsmaterial, liksom avsättningar i renseriets 
blötlådor. 

Det blev också många turer till stationen för 
vagnutbyte med KSJ/NKlJ. En daglig styckegods
vagn skulle till centralförrådet. Vid eterfabriken 
lastades fat som rullades ut till en vändskiva där 
lok tog vid. Regelbundet utväxlades Systembola
gets tankvagnar vid spritfabriken. Det var nor
malspårsvagnar som gick på transportörer och det 
var mycket slit med koppelstänger, men det drab
bade främst stationskarlarna. Den mesta pappers
massan gick länge ut med båt men även järnvägs
transporter förekom, till inhemska kunder och 
om vintern. Också träfat med biprodukterna ter
pentin, metanol och harts skulle till stationen. 

Mest vintertid kördes sågtimmer som kommit 
på järnväg till en virkestipp med en stockklädd 
sluttning sydväst om såghuset. Tippningen sked
de i regel om natten och krävde två man utöver 
föraren. Spåret, som rymde fem vagnar, lutade lätt 

utåt för att underlätta tippningen. Det var besvär
ligt och farligt att lossa stolparna på tippsidan in
nan en stolplyftningsanordning så småningom 
skaffades. 

Åtminstone ett av fabriksloken kördes tidigt i 
tvåskift. Även fabriksloken hade i början till upp
gift att hämta och distribuera dricksvatten. 

Fabriken-Lillängen och åter 
Vi har nämnt sågverkets och elektrokemiskas ar
betartåg men det viktigaste, mest uppmärksam
made och långlivade var det som förde cellulosa
fabrikernas dagarbetare till och från deras tjänste
bostäder. 

När Lillängen 1919 var färdigbyggt som det sis
ta stora området med bruksbostäder fanns det 
planer på att riva samhällsspåret, och det kortades 
också upp till Lillängstorget på sydsidan av hu
vudvägen genom samhället. Men fackföreningen 
uppvaktade fabriksledningen som gick med på att 
anordna arbetartåg. Vägarna var dåliga och 
många arbetare saknade fortfarande cykel. Tåget 
gick i anslutning till arbetsdagens början och slut 
men måndag-fredag också på middagsrasten. Det 
hade hållplatser i Björkhagen, vid ungkarlshotel
let och vid posten. 

Tåget kördes alltså av fabrikslok. Den första 
uppsättningen med tre vagnar var typiska hem-

Cellulosafabrikernas arbetartåg med den äldre uppsättningen vagnar på Lillängstorget senast i slutet av 1920-talet. 
Loket är troligen nr 10. Fotografen hette Nils Hagström. 

53 



byggen, flakvagnar som hade försetts med en en
kel påbyggnad (arbetet utfördes på ett stickspår 
som då fanns i Björkhagen). De förenades med 
stångkoppel. Efter en olycka där en passagerare 
fick en smäll i huvudet spikades dörrar och fönster 
igen på den sida där kontaktledningsstolparna 
satt. Det blev en standardhöjning när dessa vag
nar så småningom ersattes med fem vagnar från 
NKlJ, troligen de som tidigare hade gått i arbetar
tågen Skoghall-Karlstad. Vagnarna saknade dock 
fortfarande belysning och var ouppvärmda. Arbe
tarna tog för vana att medföra en filt eller upp
värmd brädbit, "rövlapp", att sitta på. 

På Lillängstorget skiftade loket ände på ett 
rundspår. De första åren stod tåget uppställt på 
ändhållplatsen över natten. Det kan nämnas att 
samhällsspåret i någon mån användes till att köra 
ut finkor med ved- 4 procent av de transporterna 
sköttes 1932 av tåg. 

lnternlok och -vagnar 
Härmed några uppgifter om de första årens rul
lande materiel på internspåren. Se i övrigt lok
listan på sidan 94. 

De kedjedrivna lådorna hade en särskild num
merserie. Att loket nummer 2 kom från Hagfors 
är belagt vilket inte gäller de andra två, men det 
säger sej självt att ettan följde med sågen från 
Munkfors och att trean följde sulfatfabriken från 
Stjärnsfors - det finns inga uppgifter om att Asea 
levererade något ackumulatorlok direkt till Skog-
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Instrumentering och övrig utrustning var enkel på den 
forsta uppsättningen lok men de fick så småningom 
vindrutetorkare. Föraren vid kontrollerveven är Ernst 
Lundvalljr. 

hall. Ettan tillhörde inledningsvis sågverket och 
användes alltså där. Det var ingen större skillnad 
lådorna sinsemellan, enligt förarna. 

Lok 2 i "huvudserien" hade elutrustning som 
kom från Asea men det övriga var tillverkat av 
Nydqvist & Holm. Loket hade levererats till Vat
tenfall och användes på den spårväg i Trollhättan 
som fanns under de år då kanalen byggdes ut. By
gelbocken, som fästes i längsgående plankor på 
loktaket, beställdes från Asea. Det saknade inled
ningsvis värme i hytten. 

Skoghallsverkens 
eget ånglok hade 
ett långt forfiutet i 
Stockholm innan 
det degraderades 
till industrilok och 
fick dra bland an
nat mesavagrzar. 
Det hölls som synes 
väl putsat ännu. 



NKIJ4Bengt 
Geijer var ett av 
de många hyrlok 
som användes på 
Skoghall genom 
åren. Flera äldre 
NKl]-lok fick 
namn efter be
märkta personer i 
Uddeholmsbo/,agets 
historia. 
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Det var inledningsvis en del problem med ack

umulatorerna till k+a-loken, delvis på grund av 
strejk hos leverantören Jungner, och fabriken 
tvingades hyra ånglok av SCG. 

Om lok 8 berättas att det väckte uppseende ge
nom sin styrka när det anlände 1921. 

Ångloket anges som inköpt av "sulfaten" vilket 
f"ar en att tro att det främst hade anskaffats för 
mesatippningen, men en del av kostnaden bok
fördes på elektrokemiska. Som SRJ 1 Stockholm 
hade det tillhört Stockholm-Rimbo järnvägs för
sta lokuppsättning. Det var högerstyrt och hade 
Adams slidstyrning. Den 2 augusti 1918 inregist
rerades det hos NKlJ (med nummer 26) som före
trädesvis använde det i den lätta tjänstgöringen 
mellan Sjögränd och Edebäck, men det torde ha 
överförts till Skoghall redan 1919 även om det 
inte inregistrerades där förrän 1924. Loket ändra
des 1921 av Wennbergs mekaniska verkstad i 
Karlstad: en kolbox byggdes på baktill medan kol
sidotankarna förlängdes framåt och blev vatten
tankar, vilket tillsammans med ramtanken gjorde 
att vattenförrådet räckte för en hel dags tjänst. 
Nätterna tillbringade loket i KSJ:s stall på statio
nen. Det tycks ha tjänstgjort till 1929 då det av
ställdes men skrotades först 1935. 

Skoghallsverken hyrde flera ånglok av NKlJ 
som hade gott om sådana efter elektrifieringen. 
UA har redan nämnts och det tjänstgjorde på 
Skoghall innan det 1919 fick en sejour i Stjärns-
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fors. Till de övriga hörde 5 Lovisa Tranaea och i 
synnerhet 4 Bengt Geijer. 

Bland de första vagnar som Skoghallsverken 
skaffade var 15 från sågverket i Munkfors. I fort
sättningen köptes en hel del begagnade vagnar 
från NKlJ, till exempel tio NN-vagnar 1922. 

Inför sulfitfabrikens start inköptes 1917 från 
Falun tolv massavedsvagnar, NN t utan broms 
med ett axelavstånd av 5 000 mm, en totallängd 
av 9 320 mm och tolv stolpar per vagn, som 1921 
kompletterades med tio likadana. Mellan 1924 
och 1931 köptes i princip fem massavedsvagnar 
om året, efterhand som ersättning för utslitna vag
nar som skrotades. Från 1928 minskades de be
ställda vagnarnas axelavstånd till 4 500 mm för att 
skona rälsen i kurvorna. Omkring 1930 förfogade 
man över drygt trettio massavedsvagnar. 

De tre första mesavagnarna hade träskrov. Sena
re skaffades tolv vagnar med järnskrov. Påfrest
ningarna på spår och vagnar var stora på grund av 
den stora rymden, 5 kubikmeter. 

Järnvägen växer 
När järnvägen från Karlstad projekterades och 
byggdes fanns det visserligen planer på men ännu 
inga beslut om cellulosafabriker på Skoghalls
udden. De fabrikerna innebar en stor expansion 
av produktionen, befolkningen och trafikuppgif
terna, och det torde vara skälet till att stationen så 
snabbt (1917-1920) behövde utvidgas. 
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Foto saknas på Vidö banvaktsstuga men ritningen vitt
nar om en viss, nationalromantisk elegans. Vad arkitek
ten hette är inte känt. 

Det gällde först och främst själva stationshuset 
som i de ursprungliga beskrivningarna hade ka
raktäriserats som en "banvaktsstuga med expedi
tion och väntsal". Väg- och vattens inspektör be
skriver stationshuset 1920 som "utvidgat" men 
det var i själva verket en ny byggnad med något 
förskjutet läge. Det nya huset var knappast vack
rare än det gamla men det var utrymme som be
hövdes, och bland annat inreddes överliggnings
rum åt åkande personal. Järnvägspersonalen in
rymdes annars i fyra fyrafamiljshus (av samma 
modell som Skoghallsverken hade använt bland 
annat i Kolonin) som uppfördes öster om statio
nen. Bostäder behövdes: personalen bestod så 
småningom av stationsmästare, tre kontorsbiträ
den, tre konduktörer, fyra stationskarlar och lok
putsare. Personalen var organiserad i Svenska 
Järnvägsmannaförbundets avdelning 240. År 
1929 var Skoghall NKlJ:s näst största station, ef
ter Hagfors. 

Vad lokstallet beträffar kan man däremot tala 
om utvidgning, från en stallplats till tre, vilket 
bland annat behövdes sedan Skoghallsverken 
skaffat sitt eget lok (som hade egen kolbox). 
Godsmagasinet förlängdes. 1918 tillkom en vagn
våg och 1920 en personplattform med stenkant. 
Däremot saknades vändskiva, då liksom senare. 
Stationen elanslöts, i likhet med den i Våxnäs, och 
pumpen i vattentornet blev eldriven. 
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Bangården fick nya spår i både öster och väster, 
totalt drygt fem hundra meter, och 1926 ännu ett 
spår längst i väster. Det hade tillhört brädgårds
banan som alltså fick maka på sej, med kontakt
ledning och allt. 

Som nämnts trafikerades Karlstad-Skoghalls 
järnväg från början av NKlJ, som arrenderade ba
nan från och med 1920 och införlivade den helt 
från den 1 oktober 1921. Sista året som KSJ redo
visades separat i den officiella statistiken, 1918, 
hade banan 150 godsvagnar, 21,5 årsanställda 
och en nettoinkomst av 28 000 kr. 14 

Lok och (motor)vagnar 
Skoghalls tredje stallplats användes normalt av 
NKlJ:s motorvagn nr 1. 

Det var ett intressant fordon, faktiskt Sveriges 
första förbränningsmotorvagn. Det hade 1911 le
vererats av Waggonfabriken i Arlöv till Karlstad
Munkfors järnväg. En sexcylindrig bensinmotor 
(av Westinghouses konstruktion, eventuellt till
verkad av De Dion) på 90 hästkrafter drev en 60 
hästkrafters generator som i sin tur drev två ban
motorer, placerade i den ena boggin. I den änden 
av vagnen (som vägde 25 ton), bakom det kombi
nerade motor- och resgodsrummet, fanns tredje
klassavdelningen och i den tystare delen den lilla 
andraklasskupen. Lokaltidningarna berömde så
väl motorvagnens driftsäkerhet som dess tysta och 
mjuka gång, och NKlJ skaffade följande år två till. 
Dessa båda byggdes om till kontaktledningsdrift 
inför elektrifieringen av huvudlinjen, men ettan 
förblev oförändrad eftersom den tydligen använ
des mellan Skoghall och Karlstad sedan persontra
fikens start. 15 

Motorvagnens driftsäkerhet höll inte i sej, en
ligt lokföraren Ernst Lundvall vars far Ernst Johan 
också var lokförare i Skoghall. Den krånglade 
ofta, och då fick man ta till loktåg. Sådana ordina
rie persontåg hade som mest tre vagnar. De sär
skilda arbetartågen med sin äldre materiel kunde 
ha ett par vagnar till. 

14. Därmed blev det svårare att fa fram specifika uppgif
ter om linjen Karlstad-Skoghall eftersom den inte sär
redovisades i den offentliga statistiken. Uppgifterna i 
NKlJ:s årsredovisningar om stationernas gods- och resan
detrafik är delvis svårtolkade. 
15. Ivan Norbäck berättar att motorvagnen kallades 
"Gula faran" av lokalbefolkningen i västra Karlstad. Hans 
uppgift att motorvagnen välte flera gånger och att resenä
rerna då gick ut och med förenade krafter vände den på 
rätt köl finns det emellertid anledning att betvivla. 



'Margaretas skolresa" står det på fotot från 1935, näst sista året som motorvagnen rulwie melum Skoghall och Karlstad. 

Godstågen Karlstad-Skoghall drog under mel
lankrigstiden i första hand av NKlJ-loken 23-25, 
som levererades i december 1918. Världskrigets 
höga kolpris bidrog till beslutet att utrusta dem 
med matarvattenförvärmare, men bränslebespa
ringen blev inte så stor som väntat, så förvärmarna 
monterades ner. Lok 25 såldes 1930 till Dala
Ockelbo-Norrsundets järnväg. Gamla Nordmark 
tycks ha avställts 1926. I april 1933 tände ett lok 
eld på skogen vid Zakrisdal. Militären fick rycka 
ut och förstärka brandkåren. 

Godstrafiken, en huvudsak 
I en annons 1930 gjorde Skoghalls blomsterhan
del reklam for sina kransar och buketter: "Synner
ligen bekvämt for orter, belägna vid Nordmark
Klarälvens järnväg." Det är okänt om blomster
handeln lyckades värva några kunder norr om 
Karlstad, och hur som helst har den godstrafik på 
linjen Karlstad-Skoghall som inte gällt Skoghalls
verken alltid varit obetydlig. Men banan byggdes 
primärt for industrins transportbehov, och godset 
dominerade i betydelse även när persontrafiken 
var som störst. 

Godstrafiken fluktuerade med konjunkturerna. 
Det fanns också årstidsvariationer, främst betinga
de av att Vänern var frusen och båttrafiken in-

ställd i fyra månader eller mer. Visserligen lagrades 
råvaror som kol eller salt och virke eller massa vid 
fabriken, men det fanns kunder som inte ville 
vänta. Framför allt Göteborgs hamn var destina
tion for vinterns exportprodukter. 

Bland annat brukstraditionen bidrog till att 
UHB strävade efter självforsörjning. När Skoghall 
behövde järnvaror kom de med tåg från bruken i 
norr, och de senare fick framför allt sågat virke i 
utbyte - i brädgården var ett särskilt arbetslag 
ständigt sysselsatt med att expediera bruksorder. 

En Skoghallsprodukt som ställde speciella 
transportkrav var den klorkalk som började till
verkas 1918. Billerudsbolagets fabrik i Edsvalla 
behövde klorkalk till sitt blekeri men låg vid den 
normalspåriga Bergslagsbanan som måste använ
das vintertid när sjöfarten var infrusen. Redan 
1916 hade KSJ sökt tillstånd att använda över
foringsvagnar men det gavs inte förrän 1919. För 
lastning och rampning byggdes ett kort normal
spår längst västerut på Anholmen. Mölnbacka
Trysils sulfitfabrik i Forshaga blev en annan kund 
men den låg vid NKlJ så den transporten gick lät
tare. UHB och MT delade på kostnaden for en 
ledning från Forshaga station till fabriken. 

Klorkalk transporterades även till Slottsbron, 
Segmon/Kyrkebyn och Säffie/Billerud. Rampning-
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Trähöijet var fyrkantigt men inuti fanns cylindriska stålbehålltzre for den flytande kloren. Det rör sej här om normal
spårsvagnar som ska till orter som Grycksbo och Vikmanshyttan. N.Klj 23 drog många tåg melltzn Skoghall och Karl
stad Foto Sveriges Järnvägsmuseum 

en skedde då i Deje för att NK.lJ skulle fa en större 
del av inkomsterna. Överföringsvagnarna skulle 
omges med skyddande finkor som barlastades 
med järntackor. För den externa klorkalkstrafiken 
köptes två vagnar 1922 och tre vagnar 1925. 

Vad som i relativt begränsad utsträckning kom 
med tåg till Skoghall var sågvirke och massaved. 
Sådant flottades. All skog låg visserligen inte vid 
flottled, men från 1925 kördes i mindre skala 
massaved till Skåre, SJ-stationen närmast norr om 
Karlstad, och stjälptes i älven där. 16 

Motsatt förhållandet på övriga NK.lJ var post
expeditionen skild från järnvägen i Skoghall, men 
under ett antal år skötte NK.lJ transporten av 
postförsändelser, för vilket ett särskilt utrymme 
iordningställdes i en godsfinka. På den sista 

16. År 1936 anlade UHB en spårslinga intill älven i Skåre 
och från flottningssäsongen 1937 hyrdes en lokomotor av 
SJ - UHB höll med förare. I början av 1940-talet tillkom 
ettväxlingsspel för tomvagnar och 1957 en avskjutnings
anordning. Mängden massaved som tippades i Skåre öka
de från cirka 50 000 ton om året före kriget till det dubbla 
kring 1960. Vedlossningen i Skåre upphörde 1963 vilket 
kanske hängde samman med att SJ begärde att UHB 
skulle medfinansiera en önskad anordning for frigöring av 
vagnstöttor. 

58 

sträckan, från stationen till postkontoret, utnytt
jades ursprungligen fabriksloken, men 1920 för
klarade UHB att de inte längre skulle hinna med 
detta på grund av åttatimmarsdagen. Den omfat
tande internposten mellan Uddeholm och Skog
hall gick till efter andra världskriget som dagligt 
fraktgods på NK.l J. 

Tre broar 
Det förekom under mellankrigstiden några bro
byggen som berörde järnvägen mellan Karlstad 
och Skoghall. Det första gällde SJ :s svängbro över 
Pråmkanalen i Karlstad som i februari 1925 byt
tes ut efter drygt ett års byggtid, under vilken tra
fiken delvis hade gått på en provisorisk bro. För
utom att den nya bron var starkare låg den två 
meter högre än den gamla för att ge plats åt väg
portar. 

På motsvarande sätt ersattes den svängbara 
järnvägsbron över västra älvgrenen som bland an
nat hindrade insättandet av tyngre lok på Nord
västra stambanan. På båda sidor av den gamla 
bron fanns plankorsningar, och Karlstads stad be
gärde enligt ett avtal från 1918 att en vägport 
skulle anläggas för Älvgatan i söder vid ett eventu-



ellt brobygge. Det innebar att såväl bron som 
båda tillfarterna måste höjas 2,8 meter, ett bety
dande arbete. Därmed blev det också utrymme 
för en vägport i norr, men det krävde förhandling
ar med två andra parter, Karlstads landsförsamling 
och NKlJ. Först 1928 kunde överenskommelse 
nås och arbetet inledas. Också här fanns under 
byggtiden en provisorisk bro där begagnade järn
överbyggnader vilade på sliperpallningar och pål
bockar, med hastigheten begränsad till 10 km/h. I 
augusti 1929 kunde den nya bron tas i anspråk. 

NKlJ fick bidra med 60 000 kr till den nya bron 
och hade även egna kostnader eftersom ingångs
linjen från Våxnäs fick höjas betydligt. Den nya 
anslutningskurvan ansågs vara otillräckligt dose
rad. En fördel var att skyddsväxeln och skyddsspå
ret kunde tas bort eftersom Skoghallsspåret steg 
kraftigt mot SJ-linjen, och en ännu större fördel 
att växeln från maj 1931 fjärrstyrdes från Karlstad 
C. Förut hade tåganmälan ratt göras från Våxnäs 
till Sjötullen. 

Ytterligare ett brobygge i närheten kom i slutet 
av 1930-talet. Det var västra infarten som leddes 
på en bro över NKlJ söder om Våxnäs station, 
som därmed slapp ansvaret för vägbevakningen. 
Vägtrafiken hade ökat och bommarna blev påkör
da flera gånger om året. I sitt remissvar om bron 
yrkade NKlJ på en fri höjd av 5,9 meter eftersom 
man använde överföringsvagnar och höll öppet 
för elektrifiering. 

Stationer och hållplatser 
Förutom den egna linjen Skoghall-Sjötullen tra
fikerade alltså KSJ-tågen SJ-sträckan vidare till 
Karlstad Ö, och vad godstågen beträffar faktiskt 
även KMJ :s koncessionerade hamnspår. 

Karlstad Ö var nordlig utgångspunkt för de 
flesta KSJ-tåg. Den var en SJ-station som anlagts 
vid KMJ:s tillkomst 1904. Bangården var origi
nellt utformad såtillvida att normalspåren fanns i 
söder och smalspåren/treskensspåren i norr med 
en plattformsö i vars ena ände stationshuset låg. I 
andra änden fanns omlastningsskjulet. I norr låg 
även omlastningsramp och KMJ :s lokstall med 
vattentorn som också KSJ utnyttjade. 

Treskensspåret till Karlstad "V'' tillkom som 
sagt 1914.17 KMJ/NKlJ-tågen terminerade nor-

17. Stationen fick den 15 maj 1926 det officiella namnet 
Karlstads central men kallades lokalt oftast "Karlstads väs
tra''. SJ började senare använda spåret för sin egen trafik 
och det utnyttjas än idag. 

malt på Karlstad Ö i början, men redan 1919 var 
det något som fortsatte till huvudstationen och 
KSJ:s persontåg gjorde uppehåll där. Omkring 
1929 byggdes i nordväst på NKlJ:s initiativ och 
bekostnad (23 000 kr) ett särskilt perrongspår för 
motorvagnen från Skoghall, på platsen för dagens 
spår 20. Intill sålde NKlJ biljetter från en egen ki
osk, vilket skulle vara billigare än att anlita SJ:s 
tjänster. 

Efter växeln vid Sjötullen (som också kallades 
Strand) kom tågen strax fram till Våxnäs station. 
Den blev aldrig särskilt stor, de lokalt genererade 
intäkterna var små och bemanningen utgjordes 
som mest av föreståndare och stationskarl. Men 
som vi sett utgick arbetartåg därifrån, och under 
vissa tidtabellsperioder förekom där också tågmö
ten. 

Halvannan kilometer därifrån låg Romstads 
hållplats med träplattform i öster och påstignings
märke, "plåtstins", i västra kanten av en villa
bebyggelse som hade börjat växa upp utmed äl
ven. Den anlades redan 1917, nedlades "tillfälligt" 
1930 men återuppstod. När sinnesslöanstalten 
Ulleberg byggdes 1920 utnyttjades järnvägen för 
transport av byggmaterial. 

Om hållplatsen Zakrisdal, vid en mindre väg
korsning en kilometer längre söderut, vet vi ännu 
mindre. Inte när den öppnades, bara att också den 
stängdes 1930 och att den enligt en intervjuad 
veteran var kortlivad. 18 

Nästa hållplats Knappstad, en och en halv kilo
meter längre bort, hade samma utrustning som 
Romstad, 1930 kompletterad med en hållplats
kur. Den låg i ett glesbefolkat landsbygdsområde, 
men bland annat en växande sommarstugebebyg
gelse skapade trafikunderlag och den levde lika 
länge som persontrafiken. Hållplatsen låg enligt 
uppgift intill en av banans båda banvaktsstugor 
och genom denna tycks lokal biljettförsäljning ha 
pågått under en period. 19 

18. Detta var en tid då många banor experimenterade 
med nya hållplatser, i samband med motorvagnsdrift 
(som gjorde tågstoppen billigare) och begynnande väg
busskonkurrens. NKlJ etablerade till exempel ett antal 
även på sträckan Karlstad-Forshaga. 
19. Knappstad var den enda av hållplatserna som annon
serades i Sveriges Kommunikationer. Zakrisdal förekom
mer inte alls i NKlJ:s egna tjänstetidtabeller och Vidön 
noteras ojämnt där. Liksom Romstad som är borta efter 
1930, trots att den markeras som hållplats på en karta 
från 1938 och omtalas i tidningsreportage från tidigt 
1950-tal. 
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Dingelsundet torde aldrig ha varit någon regul
jär hållplats men som vi redan sett gjorde tåg up
pehåll där för elever i den lokala skolan. 

Vidöns hållplats, en kilometer norr om Skog
halls station, kan ha öppnats i slutet av augusti 
1921. Efter läsåret 1920/21 vände elevströmmen 
riktning. UHB hade byggt en skola åt sin snabbt 
växande arbetarbefolkning på Vidön, Karlstads 

60 

Konsumbutiken på 
Vidön hade en 
egen lastkaj mot 
järnvägen. Väg
övergången på bil
den fick så små
ningom bommar, 
och bilden togs for
modligen vid det 
tillfallet. Notera 
dressinen! 

På mejeriets kaj 
lastades även klor
Jat, och den tycks 
en tid ha fungerat 
som perrong. 

landsförsamling beslöt att lägga ner den lilla sko
lan i Dingelsundet och i stället betala tågbiljetter 
från Knappstad till Vidön. Det meddelades att 
antalet hade pendlat mellan sju och nitton. För
äldrarna var inte nöjda med arrangemanget, sär
skilt inte efter en tragisk händelse då en åttaåring 
1929 funnit väntan på tåget lång och vandrat 
hemåt men fallit i älven från Dingelsundsbron 
och drunknat. 1931 fick även Vidön en kur. 
Ännu 1937 anges att tåg gör uppehåll i Vidön. 

Om Skoghalls station och dess utrustning har 
redan berättats. Tilläggas kan att det fanns en liten 
mellanplattform förutom stamplattformen. 

Stationen låg emellertid perifert i förhållande 
till bruksbebyggelsen, och därför började motor
vagnen köra in på industrispåret för att hämta och 
lämna passagerare på andra sidan älven. Ett foto 
styrker att detta förekom 1920, och det talas om 
att plattformen vid mejeriet användes. Men 1929 
säger NKlJ :s trafikchef Klas Pallin att resandet har 
fatt ett uppsving sedan tågen börjat köra ner till 
samhället, och samtidigt dyker "Hotellplatsen" 
upp som slutpunkt i tjänstetidtabellerna, som ti
digare inte har talat om någon trafik bortom sta
tionen. Handlar det om två olika perioder och 
kanske två olika plattformar? Var den första trafi
ken inofficiell och stoppades den efter myndig
heternas ingripande - de hade ju inte godtagit att 
godsmagasinet låg vid brukshotellet? Trafiken till 
Hotellplatsen tycks dock ha varit sanktionerad. 
En stationskarl åkte med på turerna dit för att ga
rantera säkerheten. 



Alll A113 G103 G107 G109 A114 A112 G102 G108 A114 A112 Gll0 
05.25 10.05 13.00 05.59 12.05 15.10 17.59 20.45 
05.40 10.20 13.15 18.45 t. Våxnäs fr. 05.45 11.50 14.55 17.45 20.30 

06.03 10.42 13.30 18.53 fr. Våxnäs t. 05.43 
18.30 I ~ l 

11.43 14.38 17.43 20.24 
06.08 I I 18.58 Karktad 05.38 I I 17.38 20.18 
06.14 10.55 13.43 19.05 Karlstad Ö 05.30 11.30 14.25 17.30 20.10 

A står för arbetanåg, G för godståg, men sannolikt kunde betalande allmänhet åka med i båda. Vi ser att loket 
övernattade i Skoghall och på morgonen gick upp till Våxnäs och hämtade ett arbetartåg som hade levererats dit av 
ett annat lok. 

Tio tågpar om dagen 
När allmän persontrafik inleddes på Karlstad
Skoghalls järnväg den 5 maj 1917 såg den första 
tidtabellen ut enligt ovan. 

Inga tåg var genomgående förbi Karlstad Ö ut 

på den övriga NKlJ-linjen även om godsvagnar 
var det och även vissa personvagnar. Det senare 
gällde inflyttade från Årås och Stjärnsfors som de 
första åren fick gratisresor till den gamla hembyg
den på veckosluten. 

Många både anläggnings- och fabriksarbetare 
bodde fortfarande i Karlstad och var beroende av 
tåg för sina arbetsresor. Det var vanligt att järn
vägsbolag satte in av sin äldre vagnmateriel i arbe
tartågen och det gjorde även NKlJ, men en lördag 
i januari 1919 fick Skoghallsarbetarna nog. De 
bojkottade både tåget och jobbet på grund av de 
gamla och smutsiga vagnarna som saknade upp
värmning, och där kondensen från utandnings
luften bildade is på bänkarna. Det hjälpte. Inför 
hotet att fabriken själv skulle hyra in vagnar och ta 
över arbetarresorna satte NKlJ snabbt in nya 
boggivagnar. De hade kaminer som under vinter
nätterna hölls varma av stallvakten i Skoghall. 

Olycka vid okänt 
tillfalle som av allt 
att döma inte vål
lade några större 
skador. 

Efter första världskriget fick järnvägen plötsligt 
ny konkurrens från den motoriserade vägtrafiken, 
i första hand från bussarna. En första busslinje 
mellan Skoghall och Karlstad startade i maj 1922, 
och fyra år senare började även NKlJ köra buss på 
sträckan och anlade 1927 ett garage med tre plat
ser vid lokstallet. En reporter fann att man satt 
bättre på bussens lädersäten än på tågens träbän
kar, och bussarna behövde ju inte som tågen an
passa sina tider till SJ:s. Men den första NKlJ-bus
sen hade bara 16 sittplatser - häradets vägstyrelse 
var missnöjd och hotade att tillstyrka trafiktill
stånd åt fler operatörer. I Skoghalls fall hämmades 
också bussarnas konkurrenskraft fram till 1929 av 
att de måste färjas över älven vid Orrholmen och 
att största tillåtna hastighet på Hammaröns svaga 
och smala vägar var 20 km/h. 

Så tills vidare byggdes tågtrafiken ut, trots att 
även den fick ta det lugnt och köra maximalt 30 
km/h, och trots att bussarna var lönsammare för 
NKlJ. Antalet tåg varierade påtagligt mellan tid
tabellsperioderna och man far intrycket att led
ningen prövade sej fram, men tendensen var länge 
stigande. Som mest omfattade trafiken tio tåg i 
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varje riktning vissa dagar. Vi exemplifierar nedan 
med den tidtabell som gällde från 15 maj 1933. 

I tabellen saknas Vidön men persontågen gjor
de förmodligen uppehåll där eftersom motsvaran
de stopp finns utsatta i den tidtabell som började 
gälla ett år senare. 

Den tabellen innehöll förändringen att bara två 
av de fortfarande tio tågen var persontåg och vän
de vid Hotellplatsen. De andra fyra persontågen 
hade ersatts med godståg som gick på order, men 
som innehöll personvagn. Två år senare var alla 
tågen godståg och Hotellplatsen därmed nedlagd. 
Tomt låg också Skoghallsspåret på centralstatio
nen efter endast fem år eftersom alla tåg fortsatte 
till Karlstad Ö.20 Vidön hade tågstopp bara som
marsöndagskvällar. Skoghallsborna hade trots 
järnvägens satsningar alltmer föredragit bussarna 
för sina resor till Karlstad - 1936 konstateras att 
biljettintäkterna vanliga vardagar inte ens täcker 
spåravgiften till SJ i Karlstad. Vid årsskiftet 1941 / 
42 nådde tågutbudet en bottennivå med bara ett 
tåg i varje riktning. Det skulle emellertid vända ett 
slag - se nedan. 

Motorvagnen såldes på våren 1937 till Lelång
enbanan (Uddevalla-Bengtsfors V) där den fick 
nr 11 och en ny, 240 hästkrafters motor, och se
dan ytterligare en motor. Problemen fortsatte 
emellertid och redan 1940 byggdes den om till 
personvagn. 

20. Uppehållen gjordes därmed i SJ:s "huvudspår", 
spår 1, som var det enda genomgående med tre skenor. 

Spårväg Haga-Klara? 
Hösten 1928 sade ett rykte på Skoghall att UHB 
tänkte anlägga ett järnbruk på brädgårdens plats 
och flytta brädgården till Gunnarskär dit det skul
le dras ett spår. Grundlöst, sade platschefen Hell
gren, men antydde möjligheten av ett spår på hu
vudvägen genom samhället ända fram till Lill
ängstorget. 

Bakom detta låg en utredning från NKlJ:s krea
tive trafikchef Pallin som han presenterade för sty
relsen i oktober 1927. Trafiken hade ökat på stam
banan så det var svårt för NKlJ att fa bra tåglägen, 
och det var trångt på Karlstad C. En ny linje mel
lan Våxnäs och centralstationen med egen bro 
över älven skulle kosta 450 000 kr plus dyr mark
lösen. Bussar bedömde han som otillräckligt efter
som det regelbundet förekom trafiktoppar med 
två-tre hundra resande. 

Hans föreslagna lösning var att inrätta spårvägs
trafik mellan Skoghall och Karlstad. Järnvägen 
från Skoghall skulle elektrifieras enligt samma sys
tem som transportbanan på Skoghallsverken, det 
vill säga med 5 50 volt likström. I Skoghall skulle 
spårvägen sträcka sej från stationen över till Ham
marösidan och österut till Haga, i kanten av en 
framväxande småhusbebyggelse, medan den i 
Karlstad skulle lämna järnvägen vid Våxnäs och 
följa älven fram till Västra brons norra landfäste i 
Klara. En grov kalkyl såg ut som så: 

Godstågen går som synes inte ner till Hotellp/,atsen och 
stannar inte heller i Knappstad 

G3201 P3209 P3211 G3203 P3213 P3215 G3205 P3217 G3207 P3219 
order dagl. dagl. dagl. dagl. dagl. vard. dagl. order lörd.* 

Hotellplatsen 07.15 08.20 13.10 14.41 17.45 21.25 
Skoghall 07.00 07.19 08.24 12.00 13.14 14.44 17.15 17.49 20.10 21.30 
Knappstad I X X I X X I X I X 

Våxnäs 07.21 07.35 08.40 12.17 13.30 15.01 17.32 18.05 20.26 21.46 
KarlstadC 07.26 07.40 08.45 12.23 13.35 15.06 17.38 18.10 20.31 21.51 
KarlstadÖ 07.30 12.27 17.42 20.35 

G3202 P3210 G3204 P3212 P3214 G3206 P3216 P3218 G3208 P3220 
order dagl. dagl. dagl. dagl. vard. dagl. dagl. order lörd.* 

KarlstadÖ 05.50 09.30 14.45 18.45 
Karlstad C 05.54 07.45 09.35 10.25 14.25 14.50 16.10 18.25 18.49 22.00 
Våxnäs 05.59 07.50 09.40 10.30 14.30 15.01 16.15 18.30 18.54 22.05 
Knappstad X I X I I X I X I X 

Skoghall 06.15 08.07 09.57 10.47 14.37 15.17 16.32 18.47 19.10 22.22 
Hotellplatsen 08.10 10.50 14.40 16.35 18.50 22.25 

* Även sön- och helgdagar 15.5-4.9. 
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Nya spår 
Kon taktledning 
Omformare 
Matarledning 
Vagndepå 
3 spårvagnar 
3 släpvagnar 

116 000 
110 000 
38 000 

8 000 
20 000 

144 000 
81 000 

520 000 

Så långt persontrafiken där tio dagliga dubbel
turer planerades. Godstrafiken kunde fortsätta att 
gå med ånga, men Pallin utredde också möjlig
heten att skaffa ett ellok, vilket han ansåg borde 
räcka. Asea hade angett ett pris av cirka 90 000 kr 
för ett lok "av samma typ som SJ har i Stadsgår
den". Linjens befintliga personvagnar, med totalt 
190 sittplatser, kunde nyttiggöras på övriga NKlJ 
och Pallin beräknade avkastningen på investering
en till 12,5 procent. Ännu gynnsammare blev den 
i en reviderad version som han framlade senare, 
där totalkostnaden (minus godstågslok) hade 
sjunkit till 500 000 kr trots att linjen i Karlstad 
tänktes förlängd till Stora torget. 2 1 

21. Pallins tankar låg i tiden. Vid både Gävle och Sunds
vall hade stora skogsindustrier som låg på ungefär samma 
avstånd från staden som Skoghall från Karlstad fatt eller 

Styrelsen tände inte på den djärva planen men 
ville inte helt slå igen dörren. Den gick därför med 
på att för alla eventualiteter lägga räls i den nya, 
fasta bro som var bestämd att anläggas mellan 
Vidön och Skoghall, och som stod klar 1929. 
Merkostnaden för den erforderliga förstärkningen 
uppgick till 1 800 kr. 

Åtstramning 
Det var inte läge för djärva satsningar på NKlJ. 
Man delade inte bara andra banors problem vid 
denna tid med begynnande vägtrafikkonkurrens 
och växlande konjunkturer, utan tyngdes också av 
de stora kostnaderna för elektrifieringen och de 
övertagna KMJ-aktierna. Några förlustår ledde 
till att ägande UHB beordrade investeringsstopp. 

År 1933 genomfördes en omfattande sparplan. 
För Skoghallslinjens del innebar det bland annat 
nedklassning med personalindragningar vid sta
tionerna i både Skoghall och Våxnäs - i Skoghall 
en halvering till stationsmästare, två kontorister 

var på väg att fa spårvägsförbindelse vid denna tid. - Skul
le godstrafiken skötas med eldrift krävdes att sträckan Sjö
tullen-Våxnäs fick treskensspår och att Våxnäs byggdes 
ut till överlämnings bangård mot SJ. 

När den gamla landsvägsbron över Skoghallsådran byttes ut kom de överasfalterade spårvägsrälerna i dagen en sista gång. 
I bakgrunden bangården med från höger järnvägens personalbostäder, lokstall och stationshus. Fotograf Rc,y Olsson. 

Skoghallsbron 
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och två stationskarlar. Banvaktstjänsten i Vidön 
försvann också och stugan stod tom några år inn
an den såldes till Skoghallsverken för att länge an
vändas som genomgångsbostad. Ambitionerna 
sänktes för banunderhållet, som på den aktuella 
sträckan fördyrades av att gruset redan 1919 hade 
tagit slut i täkten på Vidön. NKlJ hade inget grus 
närmare än i Ängfallsgropen nära Hagfors. KSJ-

64 

Vid trafiktoppar 
drog motorvagnen 
en personvagn. 
Topparna blev 
dock afft lägre och 
glesare på grund av 
konkurrensen från 
NK!J-s egna bussar. 

Många internspår 
fick normalspårs
skena i anslutning 
tiff NKfj-linjen. 

linjen hade först tillhört NKlJ:s banmästaravdel
ning 5 och sedan avdelning 4, men vid rationali
seringen halverades antalet och linjen kom till av
delning 2. Väg- och vattens inspektör anmärkte 
på dålig dikning och särskilt på alltför tunn bal
last, minst en decimeter för lite. Myndigheterna 
klagade också över gammal vagnmateriel. 

Inspektörerna fann även annat som de ogillade. 
Industrispåret stod i motsats till 
den koncessionerade järnvägen 
NKlJ utanför det mesta av regel
verket, och det var inte självklart 
för fabrikens förare att byta bete-

, ende när de kom in på stationens 
område. 1924 iakttogs hur ett fa
brikslok hade växlat på bangår
den utan att någon NKlJ-anställd 
var närvarande, och hur vagnar 
som inte var sammankopplade 
hade skjutits med hjälp av en 
handhållen bom. NKlJ och fa
briksledningen erkände felet men 
suckade att det inte var lätt att 
hålla uppsikt. 

UHB övertog 1940 NKlJ :s 
lokstall, vattentorn och personal
bostäder. De fortsatte att dispo
neras av NKlJ, inte minst för alla 
nya busschaufförer. 1948 över
gick de till Skoghallsverken. 

Tredje skenan 
Karlstad-Skoghalls Jarnväg var 
förberedd för normalspår. Det 
stod i koncessionen, till och med 



att ett initiativ till breddning kunde tas av Väg
och vatten, på grund av allmänintresset. Mark 
hade förvärvats för full bredd och både KSJ :s bro 
över Dingelsundsådran och fabrikens bro över 
Skoghallsådran var utförda med tillräckliga di
mensioner. Men det principiella investeringsstop
pet gjorde att beslutet dröjde, trots att förslag 
framlades både 1919 (när bristen på smalspårsvag
nar gjorde att fabriken tappade order) och 1929. 

1937 var dock tiden mogen. En utredning fann 
att man skulle spara minst 11 000 kr om året på 
ett treskensspår. Tio av NKlJ:s transportörer var 
för korta för SJ :s nya 0-vagnar och behövde by
tas, två man skulle bli obehövliga vid omlastnings
rampen på Karlstad Ö, transporterna till Göte
borgs hamn kunde gå på ett dygn, inte tre-fyra. 22 

Det var övertygande argument och i maj ansök
tes om att fa anlägga treskensspår Sjötullen-Skog
hall. Med billiga lösningar skulle kostnaden kun
na begränsas till drygt 274 000 kr. Det innebar 
bland annat 31 kilos begagnad räls och 2,5 meter 
långa syllar. På raksträckor behölls tills vidare var
annan av de bästa sliprarna för att bytas ut under 
en tid av sex år. På bangårdarna skulle man nöja 
sej med 25-kilosräls - fast på Skoghalls station vi
sade den sej snart för klen och byttes 1948 mot 
tyngre. Tillståndet kom i maj och ett år senare var 
anläggningen klar för besiktning. Besiktigades 
gjordes också fyra normalspåriga kopplingsvagnar 
med vilkas hjälp normal- och smalspåriga vagnar 
kunde framföras i samma tåg. 

Men skulle verkliga besparingar göras måste 
normalspårstågen kunna fortsätta in i fabriken. I 
första omgången beslöts om treskensspår ett 
stycke in i brädgården, till elektrokemiska, sågens 
timmerstjälp, sulfatmagasinet, pappersbrukets 
packsal och massamagasinet, snart nog även till 
kiskrossen och spritfabriken. Det innebar 
114 000 kr till, även om viss gammal utrustning 
kunde säljas. 

En hel del omlastning från smalspår till normal
spår flyttades över från Karlstad Ö till Skoghall. 
Ett behov av kopplingsvagnar uppstod genom 
blandningen av smal- och normalspår. NKIJ köp
te fyra begagnade normalspårsvagnar och byggde 
1937-38 om dem till kopplingsvagnar. En fick 
skrotas efter en olycka i september 1969. 

22. Utredningen gällde en breddning av hela NKlJ. Det 
stannade alltså vid Karlstad-Skoghall, men strax efter an
dra världskriget påbörjades - fast avbröts - breddnings
arbeten på sträckan Deje-Skived. 

Inte utan skäl kallades nya lok 9 "Fyrkanten': Vid hori
sonten skjuter samhällets vattentorn upp. -Av tryck
tekniska skäl kommer inte alla forgbilder i logisk foljd 

Växande produktion, nya spår 
Under mellankrigstiden försköts successivt balan
sen i UHB:s produktion från järn till trä och 
kemi, det vill säga till Skoghalls förmån. Sågen 
stagnerade men det övriga växte, som framgår av 
tabellen: 

1924 12.11 123..6 
Sågverk 20 21 20 stds 
Sulfatfabrik 30 43 50 ton 
Sulfitfabrik 17 34 42 ton 
Elektrokemiska 3 16 20 ton 
Pappersbruk 14 18 ton 

Expansionen ställde ökade krav på järnvägen. Tra
fiken ökade, spåren byggdes ut och den rullande 
materielen behövde kompletteras. 

Det gällde till exempel hanteringen av massa
ved. Den gamla vedgården räckte inte till. Som en 
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Nya vedgården hade ett annat kran.system än den gam/,a,. 

gardering för storbrand byggdes en andra vedgård 
på ny plats, på ett av gården Mörmons gärden, 
vilket innebar att spåret till vedspelet vid älven fick 
förlängas åt nordost. Denna gång valdes lintraver
ser med 250 m spännvidd för lossning och last
ning av ved till respektive från vagnar som ställdes 
på två parallella spår utmed de tjugo räckornas 
västra kortändar. Detta innebar ett ökat trafik
arbete för vedgårdsloken utöver det som produk
tionsökningen skapade. Ett sidomotiv för den nya 
vedgården var att öka lagerhållningen med tanke 
på de ofta förekommande arbetskonflikterna i 
skogen. 

Mellan vedspelet och nya vedgården anlades 
1932 en bränslevedgård med drygt två hundra 
meter spår. 

Massaved som kommit direkt på järnväg eller 
bara hade flottars en kort sträcka var svår att ren
göra i barktrummorna, och det var därför önsk
värt att den lagrades i vatten en tid. Bland annat 
hyrde UHB för ändamålet Mariebergsviken vid 
Karlstad. År 1939 anslogs medel till att flytta lag
ringen för Djupsundsviken och bygga ett 600 m 
långt spår till nya vedgården, men krigsutbrottet 
ändrade på de planerna. 

Mellankrigstidens viktigaste investering var 
pappersbruket för 
vilket utrymme var Längd Höjd- Kapaci-
reserverat från bör- skillnad tet, ton/h 

jan - en liten kar- 345 5 30 
tongmaskin fanns 265 10 5 
redan från 1922. I 650 5 50 
augusti 19 30 inled- 680 5 30 
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des produktionen vid PM II, en yankeemaskin 
vilket innebar att den hade en torkcylinder med 
mycket stor diameter. Tågtransporten av cylin
dern från tillverkaren, Karlstads mekaniska verk
stad, var komplicerad. På vissa elstolpar måste 
stöttor tas bort och strömmen fick brytas; cylin
dern drogs på dispens in i fabriken av ånglok med
an brandkåren postade, men sedan bogserades ång
loket ut av ellok (se sidan 42). Pappersbrukets till
komst innebar järnvägstransport av tillsatsmedel till 
holländeriet och framför allt uttransport av pap
persrullar, vilket skedde från ett takförsett lastspår. 

Brädgården fick 1935 tre gator till (med dubbla 
spår) vilket höjde kapaciteten med 12 procent. Ett 
försök med virkestork i brädgården 1929 miss
lyckades men 1932 byggdes i stället en tork på 
östra sidan av såghuset, dit vagnarna fördes på tra
vers, och i brädgården ett större magasin för tor
kat virke med två spår. 

Den volymmässigt största expansionen kom på 
elektrokemiska, först av klorkalk och från 1932 av 
flytande klor, med biprodukten natronlut. 

Inte bara tåg 
Flera stora norrländska cellulosaindustrier har 
saknat och saknar förbindelse med det allmänna 
järnvägsnätet, men utan internspår är det svårt att 
se hur sådana fabriker hade kunnat klara sej under 
1900-talets förra hälft. Det kan finnas anledning 
att stanna upp och peka på de andra transportme
del som Skoghallsverken hade till sitt förfogande. 

Som redan påpekats var vattnet viktigast. Såg
virke och massaved flottades till helt övervägande 
del, och för den hanteringen fanns redan tidigt 
fem ångbogserbåtar och ett antal motorbåtar. Kol 
och kalksten, glaubersalt och koksalt lossades 
medan sågat virke, pappersmassa och papper las
tades vid kajer med en sammanlagd längd av 
1 500 meter. Även kortväga uttransporter tog sjö
vägen, som i fallet med tankbåten Elektra som 
gick med klorkalk till Slottsbron och andra ham
nar vid Vänern med biflöden. 

Vägnätet var länge underutvecklat men UHB:s 
stora gårdar Mörmon och Vidön hade hästar som 

Nettolast Hastig- Transportuppgift 
kg/vagn hetm/min 

450 60 kalksten, svavel 
200 36 pappersmassa 
650 60 stenkol, sulfat 
650 60 kalksten, träflis 



Aven linbanor 
tvingades upp i 
höjden for att gå 
.fria .från kontakt
ledningarna. Här 
en massabal på väg 
mot magasinet. 
Den långa lin
banan .från sulfat
fabriken byggdes 
om när pappers
bruket tillkom. 

Sulfitfabrikens 
pappsal med 
massabals banan. 
Vagnarna vid 
denna maskin gick 
medsols. 

fabrikerna använde sej av. Snart nog uppträdde 
även lastbilar. 

Redan från början byggdes flera linbanor (se ta

den norra. Inför det hotande kriget etablerades i 
slutet av 1930-talet ett stenkolslager på ön Garpen 
mittemot kolkajen dit ännu en linbana förde. 

bellen). Men det- ,--~=~.......--- ...,...,,..~-- - ----------- -------

ta var bara de för
sta årens anlägg
ningar. Senare 
tillkom en lin
bana för massa
balar från den 
andra pappsalen 
och en från salt
kajen till kok
saltsmagasinet -
som lades om 
och kom in i ma
gasinet från mot
satt håll när en ny 
saltkaj 1948 an
lades på Anhol
mens andra sida, 
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Vid treaspelet rangerades vagnarna med ett 210 
meter långt spel. Men rangerspel fanns på flera 
andra håll: vid sågen, vid !uttappningen på elek
trokemiska, vid hyvleriet. 

Det fanns också andra spårsystem än det "sto
ra''. Från pannhuset drogs aska ut på vagnar. 
Ramsågar drogs för skärpning bort på en bana till 
den gamla sågverkssmedjan som låg på brand
säkert avstånd öster om såghuset. Vid var och en 
av de fyra torkmaskinerna (två i sulfaten, två i sul
fiten) fanns 750 mm-banor där vagnar drogs 
runt, runt mellan arkavläggare, våg och balpress. 

Nya lok 
År 1929 blev det en förändring i loklistan. Lok 4 
avställdes efter bara tolv års tjänst. Det torde ha 
varit slitet efter att på elektrokemiska ha hanterat 
tunga tankvagnar som delvis stod på transportö
rer. Enligt det ursprungliga beslutet skulle det fa 
överta motorn från femman som i sin tur skulle fa 
två begagnade 25-hkr motorer, men en månad se
nare beslöts i stället att köpa ett nytt lok. Avlösa
ren som fick överta nummer och bygeltorn var 
betydligt starkare men behövde ändå hämta hjälp 
utifrån då och då. Lok 5 fick i stället överta gamla 
fyrans motor. Det utrustades också med en bal-
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lastlåda, och alla träloken barlastades efterhand för 
att fa bättre dragkraft. 

Året därpå avställdes loket Skoghal!sverken, även 
om det som sagt inte skrotades förrän 1935. Det 
ersattes inte av något nytt eget ånglok utan sådana 
inhyrdes fortsättningsvis från NKlJ. Här var det 
åter ett nummer som gick i arv. Den nya nian 
hade liksom lok 2 en bakgrund på Vattenfalls an
läggningsarbeten i Trollhättan och hade förmodli
gen stått overksamt sedan omkring 1920. Inköps
priset var blygsamma tusen kronor, fast därutöver 
fick ett bygeltorn beställas från Asea. Det hade bli
vit mer att göra i såg och brädgårdar i och med 
utbyggnaden och virkestorken. 

I och med de nya spåren i bland annat brädgår
den och till den nya vedgården kom internspårens 
sammanlagda längd upp i cirka 40 kilometer. Den 
trånga sektorn fanns utanför hotellet där bräd
gårdståg, arbetartåg, massavedståg och övriga tåg 
skulle samsas. De två första kategorierna hade fast 
tidtabell som fabriksloken fick anpassa sej till. 
Man körde på förmans order och med uppsikt 
över växlar och övergångar, och det inträffade en 
del sammanstötningar, främst i "förvaltarkurvan" 
mellan mejeriet och brukshotellet med dess be
gränsade sikt. 

När elektrokemiska 
fick väganslutning 
på 1930-talet blev 
det egna arbetar
tågets vagnar sysslo
lösa men behölls 
ännu en tid Det 
halvt skymda, loket 
är formodligen nya 
lok 4. 



Anordningarna för reparationer och under
håll var fortfarande högst primitiva. Reparatio
nerna gjordes i regel utomhus - det fanns en 
smörjgrop och en intilliggande uppehålls- och 
verktygskur. Vid större åtgärder fick tornet lyf
tas av (med hjälp avvedspelskranen), och sedan 
centralverkstaden hade byggts 1938 kunde ett 
tomlöst lok bogseras in i den. Urspåringar var 
inte allför ovanliga men det fanns god rutin på 
att få upp lok och vagnar på rälsen igen. Kon
taktledningen sicksackade inte tillräckligt och 
orsakade onödigt slitage, enligt förarna. Det 
blev emellertid bättre efter det att aluminium
byglarna hade bytts ut mot kolslitskenor. Själva 
kontakdedningen underhölls inte av banavdel
ningen utan av elektriker från kraftcentralen. 

Flera skift 
På sommaren kördes vedgårdsloken numera i tre 
skift, annars i två, och om vintern fick de regel
bundet rycka in och hjälpa till med andra trans
porter. 

På 1930-talet fick också ett fabrikslok börja gå 
nattskift. Det handlade mest om att förbereda av
gående godståg och hämta klorvagnar. På dagen 
var det mer att göra. Oskar Wennerström (växlare 
1925-37, fast som förare till 1958, lokreparatör 
till pensioneringen 1968) redogjorde för ett nor
malt eftermiddagsskift på 1930-calet: 

Lok 11, som var Skoghalls första normalspåriga, visas 
här i sitt första utseende. Det var populärt hos persona
len. Kvasten behövdes for att sopa snö från växlar. 

Tolvan under sin tid som kontaktledningslok utanför 
1950-talsrenseriet. 
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En första körning med pappersvagnar från pappers
bruket eller pappersmassevagnar från massamagasi
net till stationen, där godståget skulle avgå 16 eller 
16.30. Sedan arbetartåget från fabriksporten 16.35 
med återkomst strax före 17. Därefter hämta vagnar 
med klorkalk, alltid två, på elektrokemiska och läm
na dem vid sulfatens eller sulfitens blekeri. Sist en tur 
med kvistmassa ur bassängerna ut till någon töm
ningsplats. 

Elektrifiering 
I januari 1937 elektrifierades Nordvästra starnba
nan förbi Karlstad och elvarningsskyltar fick sättas 
upp på de lok som trafikerade linjen Karlstad
Skoghall. Fem år senare, den 3 januari 1942, var 
det klart med eldrift även till Skoghall. 

Tidigare förslag hade inte saknats men de hade 
alla stupat på kostnaden - 1925 beräknades den
na till 255 000 kr, och tio år senare visade kalky
lerna på en inte obetydlig årlig förlust. Men nu 
var det krig och svårt att fa bränsle till ång- och 
motorlok. Stolpar (av amerikansk Batestyp) och 
kontaktledning hämtades från linjen Sjögränd
Edebäcksom NKlJ hade lagt ner i maj 1939, men 
det räckte inte utan 2,5 kilometer ledning och 
motsvarande antal stolpar fick köpas till. 23 NKlJ 
hade velat nöja sej med 70 meters stolpavstånd 
men SJ krävde 60 meter. Ledningen låg på 5,6 
meters höjd utom under viadukten vid Våxnäs 
där den var något lägre. Den var centrerad med 
tanke på de smalspåriga NKlJ-loken men kunde 
utnyttjas även av SJ :s normalspårslok, av vilka 

23. Viss trafik på linjen återuppstod på grund av kriget 
men med ångdrift. 

Brobyrån godkände typerna D, Hb och Ub för 
trafik på linjen. Televerket hade flyttat ut sin led
ning för att slippa störningar. NKlJ trafikerade 
Skoghallslinjen med de AEG-lok som blivit an
skaffade kring 1920. 

Ursprungligen planerades att lägga en jordkabel 
från Karlstad Ö till Våxnäs för att kunna köra på 
UHB-ström, men beslutet blev att välja en billiga
re lösning och köpa strömmen från SJ (inmatning 
i Kil), inte från NKlJ. 24 Den hade därför SJ:s peri
odtal 16 2/3 Hz, inte 25 som övriga NKlJ behöll 
till 1947. NKlJ :s AEG-lok försågs med omställare 
för att kunna gå in på SJ och Skoghallslinjen. 
Kostnaden för elektrifieringen tycks ha stannat 
under 70 000 kr, vilket gjorde att den var betald 
på två år. 

En komplikation med att bangården i Skoghall 
elektrifierades var att fabriksloken med deras höga 
torn inte längre kunde gå in för ackumulator och 
växla. Först ersattes de med ånglok från NKlJ, 
men förhållandet bidrog nog till att man 1942 
köpte lok nr 11, en normalspårig bjurströmsloko
motor. Men man utnyttjade också möjligheten 
till slängskjuts, det vill säga att ge vagnarna en 
knuff och sedan låta växlaren styra dem rätt och fa 
stopp på dem med hjälp av bromssko. 

Andra världskriget 
Liksom på många andra håll innebar andra världs
krigets utbrott ökade arbetsuppgifter för järn
vägen. Förutom restriktionerna för vägtrafiken 

24. Det var inte direkt köp utan avräkning eftersom UHB 
via Vattenfall levererade el till SJ i Kil. 

Sedan Skoghallslinjen hade ekktrifierats gästades den ibland av NKl,J-s ursprungligen självgående elrevisionsmotorvagn 
'1tafia': här fotograferad vid vägövergången utanfor Gruvlyckan i Karlstad 
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handlade det om att mindre gods lämnade Skog
hallsverken sjövägen och mer tog tåget när till
verkningen lades om till produkter med inhemsk 
avsättning såsom fodercellulosa. En uppmärk
sammad transport var när tyskarna köpte plank 
för anläggning av startbanor på norska flygfält. 
Uppmärksamhet väckte också en ny transport av 
yankeecylinder till pappersbruket 1944. Vissa 
stolpar på den nu elektrifierade NKlJ-sträckan 
fick skäras ner. 

Vid Zakrisdal anlades en ammunitionsfabrik 
1940-41. Med tanke på rådande restriktioner 
och att järnvägen löpte intill byggplatsen kunde 
man ha väntat sej att den användes för transport 
av personer och gods men så blev inte fallet, trots 
att fabriken som mest hade tusentalet anställda 
och att det växte upp en ny stadsdel intill järnvä
gen. Mark köptes in för ett industrispår men det 
kom aldrig till utförande, trots att Skoghallsver
ken efter kriget skaffade ett normalspårslok som 
skulle kunna utföra växlingen där. Fast om fabri
ken behövde evakueras i ett krisläge skulle det ske 
med linjelastade tåg, och under kriget genomför
des en sådan utrymningsövning. 

Den gamla vägövergången vid Zakrisdal fick 
lov att breddas. NKlJ ville flytta den söderut så att 
det kunde bli en frisiktskorsning eller fa en via
dukt byggd, men Armeförvaltningen vägrade 
med hänvisning till den planerade nya vägen mel
lan Skoghall och Karlstad. I stället fick den bekosta 
en bevakad korsning med svängbommar och bom
kur. Bommarna och kuren fick följa med när väg
korsningen flyttades hundra meter norrut 1946. 

Persontrafiken fick naturligt nog ett uppsving, 
och 1944-1946 registrerades närmare 40 000 re
senärer om året från Skoghall, vilket var i nivå 
med de bästa tidigare noteringarna. 1942 var det 
år som vägtrafiken hade störst problem (bussarna 
gick med gengas och en bod för gengaskol upp
fördes vid stationen), och då insattes från den 12 
januari tre persontågspar vid sidan av de två gods
tågsparen som oftast medförde tre personvagnar.25 

De särskilda persontågen drogs emellertid åter 
in från den 1 november ( utom ett som under vissa 
perioder ersatte ett godståg sön- och helgdagar), 
vilket ställde till problem för somliga resenärer. 
Elever från Knappstad fick inte längre följa med 

25. Nordin uppger att NKlJ:s motorvagn nr 3, som hade 
byggts om från bensinelektrisk till kontakcledningsdrifc 
1924 flyttades till Skoghallslinjen 1941. Det framgår 
dock ej av offentliga och interna tidtabeller. 

Janne Larsson tittar framåt ur lok 11 :s ombyggda hytt. 

morgontåget till Karlstad därför att det innehöll 
fyllda klorvagnar - från och med 1940 tilläts inte 
klorvagnar gå i personförande tåg, och den trafik
bil som hade satts in som ersättning räckte inte 
till. NKlJ ställde upp och försökte beveka myn
digheterna, genom att bland annat beskriva de be
gränsade riskerna med klor och förklara sej villigt 
att stänga en av personvagnarna så att även den 
blev skyddsvagn, men det hjälpte inte. 26 Busslin
jen från Zakrisdal utsträcktes visserligen men bara 
vintertid. 

Den växande trafiken och elektrifieringen gjor
de att bangården fick breddas med två spår i väs
ter. Under spåren fylldes med mesa. Utanför dem 
uppfördes först ett och sedan ännu ett tvåspårigt 
reservmagasin för i första hand koksalt. Ar 1945 
utlades ett treskensspår till det reservmagasin för i 
första hand papper och pappersmassa som två år 
tidigare hade byggts knappt en kilometer norr om 
stationen. Växlingen dit sköttes av fabrikens föra
re med motorlok på kvällen när huvudspåret var 
fritt. Man gick oftast ut med två lok, ett som häm
tade och ett som lämnade vagnar. 

26. Efterfrågan på klor ökade, bland annat för framställ
ning av silkesmassa, och NKlJ hade tidigare förgäves be
gärt att fä transportera fem och inte bara två klorvagnar 
per tåg. 
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I I I 
Utsnitt ur UHB:s karta över Skoghallsverken 1951 ut
ifrån 1919 års grundkarta. Några namn har fortydli
gats på grund av minskad skala. 

VIDÖN 

Reservmagasin 
. ·, på Vidön 

Transformatorstation 
vid Dingelsundet 



Lastbryggan på Flackmossen. Loket har dragi,t upp ett femvagnssätt vars innehåll tippas ner i gengasbilens lastbehållare. 

Torvmossen 
När stenkolsirnporten stramades åt under andra 
världskriget fick även Skoghallsverken bränslepro
blem. 

Det tycks ha varit sommaren 1941 som man 
beslöt att etablera en egen torvtäkt. Till chef for 
projektet sattes sulfofabrikens avgående chef 
Christian Geijer. Bland de platser som utreddes 
var en mosse norr om Skattkärr och en söder om 
Geijersdals station på BJ men valet föll på Flack
mossen i Sörrnoskogen tio kilometer väster om 
Karlstad där 37 hektar mark köptes in. I septem
ber inleddes röjning och stubbrytning. Traktorer 
for frästorvsberedning anskaffades, sedan man 
övervägt men förkastat ett förslag från Geijer om 
eldrivna fräsmaskiner, och 1942 köptes två 600 
mm-lok från Bergbolagen i Lindesberg, medan 
45 tippvagnar inhandlades från Agab. 

Sommaren 1942 var produktionen tydligen 
mindre än beräknat på grund av mycket stubbar 
och dåligt väder, men 1943 gick det bättre. I ett 
reportage berättade Geijer att man tänkte bryta 
90 000 ton, motsvarande 9 000 ton stenkol. 
Bandtraktorer drog fräsen som myllade upp ett 
lager frästorv, som när det efter vändning torkat 
rnakades samman av andra maskiner till det 4,5 
kilometer långa järnvägsspår som löpte utmed 
mossens kant. Med skopa lastades vagnarna som 
drogs av loken till en uppbyggd plattform där de 
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tippades i bilar. Somliga bilar körde direkt till 
Skoghall men de flesta bara till Våxnäs station, där 
de tippades i järnvägsvagnar från en annan last
brygga vid ett nytt utdragsspår i bangårdens nord
västra hörn, uppförd 1942 med NKlJ :s träkols
bryggor som mönster (man hade först övervägt 
pråm transport från en brygga vid Drevviken) . 
Loken hade först utrustats med gengasaggregat 
men så småningom erhölls tillstånd att driva såväl 
dem som maskinerna på mossen med fabrikens 
egen sulfosprit. Större reparationer på torvloken 
utfördes i centralverkstaden på Skoghall. 

Man korn aldrig upp i 90 000 ton. Enligt gods
statistik fraktades 1944 20 000 ton vagnlastgods 
från Våxnäs till Skoghall, väl huvudsakligen 
torv. 27 På Skoghallsverken kördes vagnarna med 
torv, liksom de med andra nödbränslen såsom 
halm och vass, medsols i en slinga genom tvära 
kurvor. 

I och med freden och de återupptagna kolleve
ranserna minskade snabbt behovet av torv. 1947 
var den sista produktionssornrnaren, men lager 
fanns kvar så pannhuset mottog torvvagnar från 
Våxnäs även följande år. Huruvida de båda loken 
fick någon annan användning är okänt, men i alla 
fall inte i Skoghall. De hade krävt rätt mycket re-

27. Vissa år kördes dock även avsevärda mängder grus 
från Våxnäs till Skoghall, hämtat i Sörmoskogen där 
UHB hade ett grustag. 



parationer och det fanns många begagnade decau
villelok när en mängd torvindustrier avvecklades 
efter kriget. 

En höjdpunkt 
Den närmaste tiden efter krigsslutet innebar en 
höjdpunkt för Skoghallsverkens internspårstrafik. 
Vi återger ännu en typisk arbetsdag, den 6 juli 
1945, för "nya stora loket", det vill säga nr 12: 

7-8 rangering på stationen 
8-8.30 tomvagnar från station till massamagasin, las

tade vagnar från fabriken till stationen och elek
trokemiska 

8.30-9 från stationen till elektrokemiska för att lämna 
och hämta vagnar 

9-10.15 med vagnar från stationen till fabriken, sam
manväxling av avgående tågsätt och transport av 
detta till stationen 

10. 15-10.45 hämtning av avgående vagnar från elek-
trokemiska 

12-13 ( dessförinnan rast) rangering på stationen 
13-13.30 lämna och hämta vagnar vid elektrokemiska 
13.30-15.45 med vagnar från stationen och elektro-

kemiska till fabriken, sammanväxling av avgående 
tågsätt och transport av detta till stationen, inväx
ling på avgående tågspår 

15.45-16.15 hämta vagnar på elektrokemiska, växla in 
dem på avgående tågspår 

I december samma år rapporteras att vedgårds
loken 7 och 8 gör tre skift på sommaren och ett på 
vintern, att lok 5 går dagskift för massamagasin 
och pappersbruk, att lok 6 under sina två skift 
växlar på fabriken, drar morgonens arbetartåg, 

gör turer till stationen och bland annat hämtar 
vagnar med bränsle till pannhuset. Lok 10 gör tre 
skift: mesatippning, småväxling och arbetartåg på 
förmiddagen, klor-, klorkalks-, lut- och mesavag
nar på eftermiddagen samt klorkalk, lut och 
bränsle på natten. Lok 11 (bjurströmmaren) las
tar och lossar styckegods på fabriksområdet med
an lok 12 opererar ungefär enligt ovanstående be
skrivning. Ett inhyrt ånglok från NKlJ sköter un
der dagtid transporten mellan stationen och 
Vidömagasinet. Två lådor har sitt vanliga att göra 
med vagnar till renseriet medan den tredje lådan 
av någon anledning är ur tjänst och ersatt av ännu 
ett ånglok 

Sågverket organiserar alltså arbetet för lok 1-3 
och 9, och det noteras att det sköter transporterna 
av brännved till bränslevedgården, medan ved
gårdsloken ombesörjer motsvarande trafik för ved 
som Statens Bränslekommission har upplagd i 
gamla brädgården. 

Vid samma tidpunkt finns 62 massavedsvagnar, 
48 P-vagnar varav 7 för slagg, 30 N-vagnar, 13 
mesavagnar, 5 personvagnar för arbetartågen och 
5 kopplingsvagnar (varav en för vedinfrakten). 
Elektrokemiska hade 1946 9 klorvagnar, 11 klor
kalksvagnar och 26 vagnar för natronlut (det skul
le snart bli fler). Därtill kom sågverkets över fyra 
hundra vagnar - se nedan. På 1940-talet anskaffa
des också en snöplog som NKlJ hyrde vid behov 
eftersom man inte hade någon särskild plog för 
Skoghallslinjen. I början av 1950-talet tillkom en 
snöslunga. 

Ursprungligen torkades som ovan beskrivits allt sågvirke i en öppen brädgård som så småningom hade 21 spårgator. 
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Stångkopp/,ade virkesvagnar inväntar transport från sågverket till brädgården och de efter 1947 års brand byggda maga
sinen på andra sidan vattnet. Framfar magasinen syns ett antal pråmar for bland annat överforing av virke till ång
fartyg på redden. I forgrunden skymtar spårporten där det tidigare drogs massaved från vedgård till renseri. 

"Full drift i fabrikerna, forcerad utlastning av 
produkter som ofta finns lagrade i magasin på 
Vidön, men kristidsföreteelser kvar som ved, 
halm, spån, torv, ribb. Olidligt för de interna 
transporterna'', skriver växlingsförmannen Clas 
Larsson något tidigare, och man utreder möjlig
heten till dubbelspår från stationen till bruks
hotellet. Men i stället väljer man att reducera järn-
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vägstrafiken. Följande år övertas sryckegodstrans
porterna från stationen till fabriken av en paket
bil. Ute i samhället fanns andra sryckegodskunder 
ännu, och 1943 uppfördes ett nytt godsmagasin. 

Förnyelse i brädgården 
År 1943 byggdes en snickerifabrik väster om hyv
leriet. Två spår ledde in och ett fanns utanför för 

_, 

En travers forenade 
de många spåren i 
anslutning till den 
nya virkestorken. 



Elektrokemiska fa
brikens produktion 
ökade successivt 
och den egna tank
vagnsflottan växte. 
I vänster bildkant 
lokstallet, vid tåg
sättets bakände 
boden till den 
flyttade vagn
vågen. Loket är 
nya.fyran. 

spånfinkorna som skulle till pannhuset. Eftersom 
fabriken så småningom fick sitt mesta virke ut
ifrån innebar dess tillkomst ökade frakter mellan 
Karlstad och Skoghall. 

Fyra år senare brann brädgården. "Hettan var 
fruktansvärd. Järnvägsskenorna sprang av med 
skarpa knallar", berättade en reporter. Totalt 14,4 
kilometer spår med hundra växlar förstördes lik
som 430 trästolpar och 31 fackverksstolpar med 
1,6 kilometer kontakdedning samt lokens repara
tionsskjul. Vagnar och lok förstördes eller skada
des till ett värde av drygt 50 000 kr, ett sliperlager 
värt 13 000 kr brann upp. Det var 93 vagnar som 
hade satts ur spel och branden var ett svårt av
bräck eftersom efterfrågan på sågat virke var stor i 
återuppbyggnadens Europa. 25 vagnar köptes 
snabbt från Stugsund och ytterligare 50 hyrdes 
från Kramfors. 

Liksom vid 1923 års brand fanns det försäk
ringar som täckte värdet av det brunna, men såg
virkesproduktionen förändrades och brädgården 
återuppbyggdes efter delvis nya principer, även 
om en plan att flytta hela sågen dit förkastades. I 
det stora torkhus som uppfördes väster om sågen 
fanns dels en förtork där totalt 78 vagnar rymdes 
på 26 spår, dels lika många torkkanaler där 286 

vagnar fick plats. Vagnarna överfördes från sorte
ringsplanet med en travers och spelades in och ut 
på torkspåren. Totalt fem hundra vagnar beställ
des. Överbliven räls från brädgården kom till an
vändning. 

I den fria delen av brädgården skulle nu bara 
finnas 7 000 standards utmed de sex dubbelspårs
gator i öster som återuppbyggdes medan lika 
mycket artificiellt torkat, bundagt virke skulle för
varas i två stora magasin, uppförda i betong och 
färdigbyggda 1949. De från virkestorken kom
mande torkhusvagnarna växlades in i magasinens 
sidoskepp och lossades i en remtransportör. Ut
lastningen sköttes med hjälp av travers, men fort
farande fraktades spån från kapverken bort med 
godsfinkor. Ett särskilt bruksordermagasin med 
treskensspår uppfördes också. 

Innan de nya torkhusvagnarna hunnit levereras 
visade en inventering att sågens vagnbestånd ut
gjordes av 234 sågtrallor i driften, 18 trasiga såg
trallor, 110 torkhusvagnar, två reparationsvagnar 
och sex vedfinkor. 

Ännu 1977-78 gjordes stora investeringar i så
gen med bland annat en automatisk ströläggare. 
Inga lok behövdes men virket torkades på vagnar 
och sorterades i 26 dimensioner och kvaliteter. 
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Cellulosa.fabrikernas arbetartåg gör skäl for sitt namn på bilden med de ursprungliga särkupevagnarna. 

Seglivat arbetartåg 
År 1947 spårade arbetartåget ur i den skarpa kur
va vid Björkhagen som kallades Muskröken. Lok 
och vagnar välte men ingen människa skadades 
allvarligt. 

Trafiken växte på huvudvägen genom samhället 
så omkring 1930 hade samhällsspåret kortats av 
till att sluta på vägens norra sida, i Kolonin. Där 
fanns inget rundspår utan bara en förgrening, så 
loket skiftade ände i tågsättet genom att från ena 
spåret, via en vajer lagd runt "hönan'', spela upp 
vagnsättet på det andra spåret. Växlaren stängde 
vagnarna på det något lutande spåret med en trä
stång och kunde därför inte lägga om växeln utan 
föraren körde upp den. Väg
och vattens inspektör var inte 
glad åt det riskabla arrange
manget och efterlyste rund
spår, men till ett sådant sakna
des utrymme. På nätterna kör
des vagnarna numera in i den 
låsbara bränslevedgården efter
som de annars riskerade att 
vandaliseras. I eftermiddagstå
get medfördes ofta en NN-vagn 
eftersom loket sedan skulle 
hämta klor på elektrokemiska. 

Maximalt hundrafemti men 
normalt hundra personer upp
gavs resa med arbetartåget. Det 
innebar att i princip alla hade 
sittplats eftersom de fyra vag
narna hade 24 platser var. I , 
stort sett alla resenärer hade in- ~ 
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officiellt fasta platser som inte fick beläggas ens 
om innehavaren var sjuk. Enligt en räkning 1938 
steg en femtedel av vid posten, en tiondel vid 
ungkarlshotellet och en femtedel i Björkhagen 
medan resten följde med hela vägen. Alla for inte 
hem på middagsrasten så den turen var glesare be
satt. Kritiken från resenärerna var hård om förarna 
inte höll tiden. På vintern körde man ibland med 
dubbla lok för att inte resan skulle gå för långsamt. 

De fore detta NK/J-vagnarna innebar en komfort
höjning trots sin åUer. I forhåHande till bi/,den på sidtzn 
53 har linjen kortats och ändhållp!Atsen flyttats från 
Lillängstorget till Kolonin, men loket är forifarande nr 
10. Fotot kommer från en film om SkoghalL 



Lok 16 och 17 
.från Kvarntorp 
fick strömavtagar
torn när de över
togs av Skoghall 
Aren 1963-64 
byggdes de om tiff 
dieselelektrisk drift 
och fick en asym
metrisk profil (se 
sidan 88). ¼zg
narna i bakgrun
den har massaved 
med utfallande 
lä,ngd tiff skiffnad 
.från senare tre
metersbitar. Foto 
Lars Olov Karlsson 
1964. 

Efter haveriet 1947 ville ledningen ta bort arbe
tartåget men facket höll på avtalet, så spåret i 
Björkhagen och Kolonin rustades upp och i okto
ber återupptogs trafiken. Det blev emellertid för
ändringar. Två vagnar dömdes ut och i deras ställe 
vikarierade begagnade vagnar från Vikbolands
banan. De var längre och hade i motsats till de 
gamla elljus. Största tillåtna hastighet bestämdes 
till 20 km/h och vid fyra övergångar gällde 10. 
Påpekas kan att loken saknade hastighetsmätare. 

Så rullade det på till ett nytt stopp på hösten 
1955. Vid inspektion befanns att vagnarna var all
mänt bristfälliga och i behov av genomgripande 
reparation. Fabriksledningen beräknade årskost
naden för arbetartåget till 12 000 kr och dess
utom behövde vägkorsningen vid vedspelet byg
gas om.28 VoV-inspektören krävde att någon sorts 
vagnbroms skulle anskaffas och menade att banan 
borde kortas ytterligare, till ungkarlshotellet, var
vid tåget knappast hade varit till någon glädje för 
arbetare i Lillängen. 

28. "Vagnarna byggdes 1893 och äro förmodligen de 
äldsta som for närvarande användas for persontrafik i vårt 
land", skrev platschefen Arne Waller i december 1955. 
Det stämde nog men tjänsten var inte särskilt påfrestan
de: 12 kilometer om dagen och högst 20 km/h. 

I stället blev det nedläggning den 31 mars 1956 
trots fackets fortsatta motstånd. Kjell Söderberg 
körde det sista tåget. Inga ceremonier ägde rum 
utom att hans svägerska i Björkhagen kom ut med 
blommor. 

Nya lok igen 
Den växande trafiken ( under andra halvåret 1942 
omsattes på bangården 6 115 smalspåriga och 
11 405 normalspåriga vagnar) krävde fler och 
starkare lok. När nu Skoghalls bangård och vä
sentliga spår i fabriken hade fatt treskensspår 
fanns det anledning att köpa normalspårigt. Lok 
12 anlände 1943. Dess strömavtagare placerades 
asymmetriskt för att passa den smalspårsoriente
rade kontakdedningen. I och med att det kunde 
ta längre tågsätt behövdes normalt två växlare. 

"Vi lägger upp en serie av diesellok", förklarade 
växlingsförmannen i februari 1948. Han hade fatt 
låna och höll på att prova den lokomotor av Z4-
typ som Munkfors järnverk hade köpt från Kal
mar mekaniska verkstad. Provet utföll till belåten
het men Skoghall ville ha ett normalspårigt lok, 
för att undvika sneddragning av normalspåriga 
vagnsätt. Tvekan rådde inför hjulbasen 4 000 
mm med tanke på Skoghalls snäva kurvor, men 
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en provkörning i Kalmar visade att en åttimeters
kurva klarades bra (Skoghalls snävaste hade 85 
meters radie). Det blev alltså affär. NKlJ ville att 
Skoghallsverken skulle skaffa ett diesellok som 
kunde sköta växling till ammunitionsfabriken, 
men spåret dit blev som nämnts aldrig byggt. 

Lokbeståndet förändrades genom nästa an
skaffning, från Oskarshamns Varv 1956-57, som 
handlade om ersättning för lok som skulle slopas. 
Brädgårdsloket nr 3 ersattes med ett smalspårigt 
Oskarshamnslok och bjurströmmaren, som nu
mera hade nummer 13, fick en normalspårig av
lösare som så småningom stationerades på elek
trokemiska. År 1960 inhandlades förmodligen 
billigt, två begagnade normalspåriga Asealok från 
det nedlagda skifferoljeverket i Kvarntorp. De 
kom att användas relativt lite. Normalspårsloken 
fick dubbla koppel för att även kunna dra 
smalspårsvagnar. Strömavtagaren placerades 
asymmetriskt av hänsyn till den smalspårsoriente
rade kontaktledningen. 

Ibland räckte inte den egna lokparken till utan 
lokomotorer hyrdes från både SJ och Nora Bergs
lags järnväg. 

En viktig förändring på 1950-talet var att tågen 
fick radio. Tågledningen fanns på stationen. 

Successiv avveckling 
År 1951 startades driften i ett nytt renseri, intill 
den järnbod som var början till verksamheten på 
Skoghallsudden. Kranen lastade massaved i blöt
lådorna direkt ur sjön eller från järnvägsvagnar el-
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Sedermera 
dieselloket nr 
15, tillverkat 
Oskarshamns 
¼zrv, ingick i 

fornyelsen av 
lokparken. 

ler lastbilar på kajen undertill. Därmed kunde 
gamla vedgården avvecklas liksom elackumulator
loken (som emellertid fanns kvar i några år). Med 
de nya, effektivare blekningsmetoderna var det 
inte lika nödvändigt att veden hartsmognade. 
Drygt tio år senare kunde också nya vedgården 
stängas när man övergick till sjölagring av massa
ved. 

I renseriet inrymdes äntligen i en ordentlig lok
verkstad med två treskensspår. 

Renseriet ingick i en rad stora investeringspro
gram mellan 1945 och 1970. Bådesulfat-ochsul
fitfabrik byggdes ut med förstärkta kokerier och 
blekerier. Pappersbruket fick en fjärde maskin. En 
sodapanna tillkom varje decennium. I slutet av 
1960-talet fick sulfatfabriken en kontinuerlig ko
kare, en femte pappersmaskin tillkom i gamla 
vedgården och redan 1970 ersattes renseriet med 
ett nytt som låg nära hotellplatsen och dit ved
tågen hade en kort väg från stationen (lokverk
staden flyttade till den nu nedlagda snickerifabri
ken). Spåren hade plats för 40-vagnståg. Sam
manfattningsvis: 

1945 1972 
Trävaror 20000 35 000 seds 
Sulfitmassa 50 000 80 000 ton 
Sulfatmassa 50 000 250 000 ton 
Papper 30 000 190 000 ton 
Klor 15 000 80 000 ton 

År 1955 startade en brännugn för mesaåtervin
ning: där försvann mesafrakterna. Truckar ersatte 
många spårbundna småtransporter. Inga fat med 



klorkalk behövde längre hämtas på elektrokemi
ska sedan en ledningsbrygga hade byggts över äl
ven. Personalbostäderna eldades inte längre med 
ved: bränslevedgården bort. Hyvleriet försvann 
och sågverket övergick till truckhantering. Cellu
losafabrikernas in- och utskeppning koncentrera
des 197 4 till Vänerterminalen i Karlstads hamn, 
och transporterna dit gick med bil. 

Under 1960-talet avvecklades eldriften på in
ternspåren. Sist, till 1968, fanns den kvar i bräd
gården, och dit överfördes två år tidigare lok 7 och 
8 sedan de försetts med högre strömavtagartorn. 
Ett par stabbläggningskranar fanns också kvar till 
slutet. De smalspår som inte skulle trafikeras med 
NKlJ-vagnar försvann undan för undan. Ännu i 
början av 1980-talet torde dock smalspåriga 0-
vagnar ha utnyttjats för tillfällig lagring av massa
ved. Den sista användningen av smalspårsmateriel 
tycks ha gällt de trallor som användes i virkestor
ken. De fyra nyaste kontaktledningsloken bygg
des om till dieselelektrisk drift medan de gaml~ 

loken såldes till Nejmans i Trollhättan för skrot
ning. Järnvägsavdelningen gick upp i en allmän 
transportavdelning. Men det tillkom faktiskt in
terna järnvägstransporter. Den CMC-fabrik som 
på 1950-talet byggdes i gamla vedgården fick en 
av sina råvaror i tankvagn från spritfabriken ända 
tills att denna lades ner 1987. 

I slutet av decenniet mer än fördubblades pap
persproduktionen genom en säckpappersmaskin 
som byggdes i gamla vedgården. Spåret dit kom 
till användning för intransport av extern massa 
och utfrakt av färdiga produkter. 

Sista tåget 
Våren 1954 såg jag en notis i en lokaltidning om 
att persontrafiken Skoghall-Karlstad skulle upp
höra. Jag bodde i andra änden av samhället och 
hade ingen relation till järnvägen men beslöt att 
pröva äventyret och lockade med min vän Ingvar. 
Expeditören på stationen verkade ovan vid önske
målet om biljetter och hänvisade oss till konduk-

I nya renseriet från början av 1950-talet kunde kranen lyfta ved antingen ur vattnet eller från järnvägsvagn och 
lägga i blötlå,dorna. I renseribyggnaden inrymdes också en lokverkstad 
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Skoghalls bangård i dess hittills största utsträckning med upp till sju spår i bredd. 

rören, som hade samma sorts öresstämplade kom
binationsbiljetter som vi kände igen från NKlJ:s 
bussar. Vi var ensamma passagerare i den enda 
personvagnen framför den långa raden med gods
vagnar, fast i Knappstad steg ännu en resande på. 
På Karlstad C kopplades godsvagnarna av och lo
ket fortsatte med personvagnen till Karlstad Ö. 
Ingvar och jag trodde upprymt att den utflykten 
gjordes bara för vår skull, men jag har senare insett 
att det inte var så. 

Ja, persontrafiken på Skoghallslinjen var nume
ra en marginell företeelse. NKlJ hade visserligen i 
mars 1945 begärt att fa köra persontåg där med 
60 km/h, och efter förlängning av vägsignalernas 
spårledningssträckor och inläggning av urspår
ingsräler på Dingelsundsbron beviljades detta på 
sommaren samma år, men det utnyttjades alltså 
normalt bara för ett tågpar i veckan (som avverka
de sträckan Skoghall-Våxnäs på åtta minuter mot 
annars sexton), och redan 1947 föreslogs nedlägg
ning av persontrafiken. Dock gick åter arbetartåg 
under några år närmast efter kriget. Elektrokemi
ska hade många dagarbetare och tjänstemän som 
bodde i Karlstad, och de hade 1942 fatt gratisbil
jetter till tåget under vintersäsongen främst på 

Våxnäs när det ännu var en bangård och inte bara ett 
genomfartsspår. Stationshuset hade dock rivits. ]ord
källaren är kvar ännu 2004 liksom ett kort treskensspår 
om än utan växelforbindelse med huvudspåret. 

/ 
I 

---------' 
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grund av bristen på cykeldäck. Freden kom och 
med den gummiimporten men systemet förläng
des som det verkar slentrianmässigt till våren 
1952. Måndag till fredag utnyttjades de ordinarie 
godstågen med deras medföljande personvagnar, 
men på lördagarna slutade de anställda tidigare 
och då fick ett särskilt tåg sättas in. Det drogs nor
malt av ånglok. År 1946 var det cirka 70 personer 
som åkte med, på slutet hade antalet sjunkit till 
30. Antalet "riktiga'' passagerare sjönk mot slutet 
till mindre än en om dagen. 

Semaforen i Våxnäs byttes mot ljussignal och 
det tillkom 1948 ett stickspår till UHB:s nya 
transformatorstation vid Dingelsundet, dimen
sionerat för SJ:s transformatorvagnar littera Q23. 
Vid växeln uppsattes en semafor av 1870-talstyp 
som NKlJ hade haft liggande; det var sällan efter 
öppnandet som spåret behövde användas, och då 
ryckte ett lok från Skoghallsverken ut. 29 

Sista tåget med ordinarie personvagn Skoghall
Karlstad gick 9 maj 1954, utan ceremonier. 

29. Den sista transporten på spåret torde ha skete 1983. 
Det var förse planerat att placera ställverket på Vidön, väs
ter om järnvägen, men man ville inre acc marken där skul
le styckas av etc spår eftersom man tänkte sej en utbygg
nad med nya anläggningar söder om Dingelsundsådran. 
På platsen för ställverket norr om ådran hade några år 
tidigare avvägningar gjorts för den cellullsfabrik som i 
stället hamnade i Älvenäs. 



NKl]'s godståg till 
Skoghall var oftast 
så tunga att de 
drogs av dubbla 
AEG-lok, här nr 
33 foljt av nr 45. 
Foto utanfor 
Gruvlyckan i Karl
stad någon gång 
vid 1960-talets 
början Erik Sjö
holm. 

En godsbana 
Linjen Karlstad-Skoghall var åter vad den hade 
varit inledningsvis, en godsbana. SJ :s godstaxa 
gällde, till skillnad mot på övriga NKlJ. Utflykts
tåg med passagerare kunde dock förekomma och 
det hände att Värmlands regemente övade militär 
tågtransport på sträckan Våxnäs-Skoghall. 

NKlJ började från 1960 byta ut sina ursprung
ligen femton AEG-lok mot sex lok som tillverkats 
av Falun. Ett av dem (Falun 1545, NKlJ 103) fick 
namnet Skoghall. Ett AEG-lok på väg mot Skog
hall observerades dock så sent som i december 
1967. Länge gick normalt tre tågpar om dagen 
Karlstad-Skoghall varav två kördes av NKlJ och 

Asea-loken (här nr 
106 Storfars) som 
avlöste loken från 
AEG var starkare 
så det räckte med 
ett trots att massa
vedstågen från 
Musjöheden utan
for Hagfors var 
långa och tunga. 
Tåget mot Skoghall 
passerar här västra 
änden av ban
gården på Karlstad 
C Foto på 1970-
talet Erik Sjöholm. 

___ ... 

ett av SJ (oftast med D-lok). NKlJ höll ett lok på 
Karlstad Ö för de två turerna till Skoghall. År 
1960 hade den länge planerade vägen till fastlan
det blivit klar och förstärkt lastbilarnas konkur
rensförmåga gentemot järnvägen. En annan väg
utbyggnad, E 18 genom Karlstad, gjorde att Skog
hallsbanans växel mot stambanan fick flyttas tio 
meter norrut 1966. 

Konkurrensen från vägtrafiken hade allvarligt 
börjat påverka NKlJ :s ekonomi i stort, och 
UHB:s ledning uppmanade de olika produk
tionsenheterna att gynna bolagets egen järnväg. 
NKlJ hade ett särskilt gott öga till alla transporter 
med järnvägsvirke som gick till Skåre, omkring 
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120 000 kubikmeter 1952 (upp till 150 vagnar 
om dagen), inte minst från Nässundets station på 
sydligaste Inlandsbanan där virke lastades från 
Storfors revir. Men Skoghall, som tog emot 
35 000 kubikmeter järnvägsved vid samma tid, 
värjde sej för att ersätta Skåre. Det skulle betyda 
ytterligare 50- 80 normalspårsvagnar per dag un-
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Lok 18, här upp
enbarligen nyleve
rerat, skymmer 
Skoghalls statiom
hus men det gör 
inte så mycket for 
huset är inte sär
skilt vackert. Den 
låga perrongkanten 
är kvar som ett 
minne av person
trafiken. 

der säsongen, och för det räckte inte bangården. 
Eftersom virket måste blötläggas för att renseriet 
skulle kunna fa bort barken behövdes en ny vir
kesstjälp i Skoghall, och för det fanns inte utrym
me på fabriksområdet utan spår fick dras till an
nan plats. Ett nytt växellok skulle också behövas. 
Dessutom fanns det ett klart uttalat UHB-intresse 

Bygget av den nya 
järnvägsbron över 
Skoghallsådran 
1972 och spåret till 
det nya{ste) reme
riet i söder krävde 
omfattande pål
ning, men så håller 
den också for 30 
tons axellast. Till 
höger syns den 
gamla bron. 



att utestänga konkurrerande skogsbolag från Skå
re station. 

Vid treskensspårets tillkomst 1938 hade vagn
vågen byggts ut. Omkring 1950 övertog Skog
hallsverken vågen från NKl J. 

Under 1964-65 upprustades spåret på Skog
hallslinjen, med makadamisering och byte till 41-
kilosräls. Därmed erhölls åter tillstånd till 50 km/h 
(senare sänkt till 40), 900 tons tågvikt och 20 tons 
axeltryck, även om Dingelsundsbron förblev en 
svag punkt där farten fick sänkas. En annan pro
blematisk bro var den över Skoghallsådran där 
man 1970 upptäckte sprickor i först den ena och 
sedan den andra betonghuvudbalken. Balkarna 
förstärktes och bron fick trafikeras i 20 km/h men 
skulle besiktigas varje vecka. Två år senare bygg
des en ny järnvägsbro något nedströms medan 
den gamla blev gång- och cykelbro. 1961 stäng
des och igenfylldes koporten vid Dingelsundet 
som inte hade använts på omkring 25 år. 

Ungefär samtidigt erhölls tillstånd att framföra 
tågen som enbemannade vagnuttagningar. År 
1969 hade NKlJ fortfarande åtta man kvar på sta
tionen i Skoghall, varav en i godsmagasinet, men i 
april 1970 överflyttades styckegodset till landsväg 
och antalet reducerades successivt. 1977 fanns det 
bara en NKlJ-are på stationen. Skoghallsverkens 
lokförare fick Kl 6-nyckel och tillstånd att köra in 
till Karlstad sedan de testats i SJ :s säkerhets
ordning. Bland 
annat utnyttja
des vändskivan i 

Kollisionen på 
Skoghalls bangård 
1966 vållade åt
skilliga materiella 
skador men det av
görande var att 
klorvagrzarna höll. 
Som synes kompli
cerades spårväx
larna av de tre ske
norna. 

Karlstad for att vända lok vars hjulringar slets 
ojämnt i växlingen mellan elektrokemiska och sta
tionen. I Våxnäs blev det ett uppsving när telever
ket etablerade ett spåranslutet lager där och ban
gården förlängdes. Dessutom användes både Våx
näs och Skoghall for uppställning av vagnar när 
det var fullt i Karlstad. Formellt fanns det nu tre 
"stationer" i Skoghall eftersom cellulosafabrikerna 
och elektrokemiska räknades som särskilda taxe
punkter med beteckningen Skoghalls södra res
pektive västra. Under toppår omsattes cirka 
40 000 vagnar utöver systemtågen. 

Mot slutet av 1960-talet inleddes en annan för
ändring. Flottningen var nu nerlagd i Uvåns vat
tensystem och UHB satsade på tåg. NKlJ skaffade 
hundra Qp-virkesvagnar och startade ett effektivt 
transportupplägg med ibland tre tåg om dagen 
och där tomtågen från Skoghall kunde räkna 70 
vagnar. De virkestransporterna pågick till 1979 då 
de nedlades av orsaker som vi återkommer till. 

Ett markant inslag på stationen var från 1970-
talets mitt till 2003 de gamla lutvagnar som hade 
ställts upp vinkelrätt mot spåren som behållare for 
bland annat spillolja och trikloretylen. 

Nya olyckor 
Vid 22-tiden den 25 augusti 1950 lämnade en 
NKlJ-buss järnvägsstationen for att köra till Karl
stad. Först skulle den dock upp till stora fabriks-
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Gösta Byström och hans volvotaxi var välkända for 
äldre skoghallsbor. Denna gång hade han inte observerat 
lok nr 6 (?) vid korsningen utanfor brukskontoret och 
porten. 

porten för att hämta eventuella resenärer. Framme 
hos föraren satt bussens båda passagerare. Vid pas
sagen av järnvägsspåret utanför hotellet kom tre 
herrelösa vagnar med sur massaved i full fart på 
det sluttande spåret. Bussen kastades iväg 25 me
ter, passagerarna dödades och föraren skadades. 
Om inte kollisionen inträffat hade vagnarna fort
satt till vedspelet där arbete pågick. 

Vagnarna kom från gamla vedgården. En låda 
hade hämtat två vagnar i ett sätt med fem för att 
köra till renseriet. De tre övriga hade som vanligt 
inte säkrats eftersom spårgatan var plan. Enligt 
polisutredningen hade troligen en buffert hängt 
sej på den bakre av de hämtade vagnarna för att 
sedan lossna och trycka iväg de tre andra. Portvak
ten vid spåret hade försökt stoppa vagnarna med 
en bromssko men de hade för hög fart. Efter 
olyckan kom en föreskrift om att vagnar skulle 
säkras med en planka i korsande kranspår. Det 
sattes också upp en urspåringsspärr vid spårporten 
som sköttes av portvakten. 

I januari 1952 var det en taxichaufför som inte 
såg upp utan kolliderade med ett tåg utanför hu
vudkontoret. 

I september 1964 krockade i jämnhöjd med 
ammunitionsfabriken ett Falulokdraget tåg på väg 
till Televerkets förråd på Våxnäs station med ett 
sydgående tåg som hade NKlJ:s AEG-lok nr 38 i 
spetsen - SJ växlade inte till Våxnäs utan vagnar 
dit måste ta omvägen om Skoghall. Föraren och 
de båda växlarna på det förra loket hann hoppa 
medan det andra lokets förare blev fastklämd i sin 
hytt och fick de svåraste skadorna. Stora kabel-

Banarbete i södra änden av Skoghalls bangård. Loket på bilden levererades från Kalmar verkstad 1951. 
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järnvägspersonalen uppställd framfar arbetartåget och 
lok 13 fd 11 efter tusen olycks.fria arbetsdagar en 
vacker dag i början av 1950-talet. 

Identifierade personer 
(enligt Hammarö 
hembygdsforening): 
I Sven Johansson 
2 Janne Karlsson 
3 Karl Dahlin 
4 Kjell Söderberg 
5 Lars Andren 
6 Jan-Erik West!und 
JO Finth 
11 Erik Svensson 
13 Gösta Öhman 
14 Axel Karlsson 
16 Clas Larsson 
17 Hult 
18 Oskar Wenner

ström 
19 Abraham Wallin 
20 Gunnar Wider-

ström 
21 Torp 
22 Finth 
23 Va/frid Olsson 
25 Ernst Båth 
26 Gunnar Persson 
27 Ernst Lundvall 
28 Nordström 

trummor brakade in i skogen. 
AEG-loket antändes av en 
svetslåga när det skulle bärgas 
och skadades så svårt att det 
måste skrotas. 

År 1965 måste lok 6 skrotas 
sedan det hade klämts mellan 
sju tankvagnar och tågsätt med 
pappersmassa. 

I november 1966 fick ett 
massavedståg som drogs av 106 
Storfors på ingående norrifrån 
till Skoghalls bangård fel på 
bromsarna och törnade mot 
sex klorvagnar av vilka en spå-

rade ur. Ingen person skadades och vagnarna höll 
men olyckan blev mycket uppmärksammad på 
grund av de stora potentiella riskerna. 

Nästa större olycka gällde åter korsningen vid 
brukshotellet. Det var i februari 1975 som ett tåg
sätt med tomvagnar träffades av tankbil som kör
de mot rött i den nu ljus- och ljudreglerade kors
ningen. Fem av vagnarna spårade ur och loket (nr 
12) hamnade i en rabatt tjugo meter från olycks
platsen. Bilen var lastad med grönlut men bara 
små mängder rann ut. 

I januari 1983 blev det fyra dagars driftstopp 
efter en urspåring vid Zakrisdal. 

"Lastbilschauffören stannade inte vid stopp
skylten utan chansade på att hinna före tågsättet." 
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Loket var nr 18. Åter en typisk olycka, denna 
gång i november 1990. Enligt en mätning under 
tjugo veckor 1954 förekom det en rödljuskörning 
minst varannan dag vid järnvägskorsningen intill 
Brukshotellet. 

Exit Uddeholmsbolaget 
I mitten av 1970-talet gick Uddeholmsbolaget 
plötsligt in i en djup kris. Den drabbade både stål
och skogssidan, men förvärrades i det senare fallet 
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Lok 19(AGV 
95511984 typ 
RT 40) är det sista 
loket hittills i Skog
halls nummerserie. 
Förutom tjänst
göring på industri
spåren drog det ett 
och annat godståg 
till Karlstad Foto 
Bo Gyllenberg 5 
maj 1990. 

Lok 16 i ursprungligt utförande med kontaktlednings
drift. I bakgrunden lok 10. 

av fördyrad investering i Skoghall och utdragna 
problem vid inkörning av den kartongmaskin, 
KM 7, som stod i centrum för satsningarna. Slutet 
blev, sommaren 1978, att Skoghall övertogs av Bil
lerud, det andra stora skogsförädlingsbolaget i 
Värmland. Sex år senare var det dags för nästa fu
sion när Billerud uppgick i Storakoncernen, och 
1998 slogs Stora samman med ett finskt storbolag 
till Stora Enso. Det blev bland annat till att byta 
dekaler på lok 18 som hade förvärvats 1966 och 
ännu har överlevt alla fusioner. År 1990 sålde Sto
ra sin kemirörelse inklusive Skoghalls elektro
kemiska till Eka Nobel, som fyra år senare blev 
Akzo Nobel Base Chemicals. På andra sidan älven 
etablerade Metsä-Serla, Pacsac och Tetra Pak egna 
verksamheter, och i den mån de behövde tågtjäns
ter köpte de dem liksom Eka/ Akzo från cellulosa
fabriken. 

En konsekvens av den första fusionen var att 
sågen och därmed alla smalspåriga torkhusvagnar 
försvann - Billerud hade andra sågverk och valde 
att satsa på dem. En annan att massavedstågen på 
NK.lJ försvann eftersom de inte passade in i 
Billeruds logistiska tänkande. Bidragande orsak 
var att massaveden inte längre levererades i utfall
ande längd utan i tremetersbitar vilket gynnade 
biltransporterna. Men 1991 upphörde flott
ningen även på Klarälven, och fyra år senare bör
jade det köras vedtåg från älvens norska trakter via 
Kongsvinger. Något senare startade en massaveds
pendel runt Vänern som ger Skoghall råvara från 
bland annat Västergötland. 



NKlJ lade ner sin sista trafik 1990, men redan i 
augusti 1979 inställdes godstrafiken Deje-Karl
stad Ö och därmed möjligheten att köra genom
gående till Skoghall. Ett sista smalspårståg dit gick 
dock i början av augusti 1980. SJ drev på för upp
rivning av smalspårsskenan i sitt spår eftersom den 
komplicerade den ATC-utbyggnad som förestod. 
SJ:s normalspårstrafik blev alltså allenarådande, 
från 1999 med Green Cargos märkning på loken. 
Den 1 november förstatligades Skoghallslinjen 
genom att Banverket övertog banan, och den 3 
mars 1997 tog Stora hand om växlingstjänsten på 
Skoghalls station. 

Spårstandarden mellan Karlstad och Skoghall 
var ett växande problem. I mitten av 1990-talet 
utredde Banverket på SJ:s uppdrag kostnaderna 
för en upprustning och fann dem ligga mellan 6,5 
och 22,5 miljoner, beroende på vilken kvalitet 
som eftersträvades. 30 

Entusiasterna upptäcker Skoghallstågen 
I slutet av 1950-talet organiserades den svenska 
järnvägshobbyn på allvar. Entusiaster for landet 
runt, besökte arkiv, åkte tåg, studerade trafik, 
samlade bilder och fotograferade själva, utbytte 
erfarenheter i tidningar och på möten, började 

30. Det vore intressant att läsa utredningen från en kon
sult, men Banverket har inte lyckats spåra den i sitt arkiv. 

---

bygga upp lokala järnvägsmuseer - NKlJ fick så 
småningom ett eget litet museum i Hagfors. In
tresset riktade sej mot både "riktiga'' järnvägar och 
industribanor. 

NKlJ blev mål för många studiebesök, inte minst 
på grund av dess intressanta lokpark, och de besö
ken inkluderade ofta Skoghall. Tågpersonalen där 
tycks gärna ha stått till hands med uppgifter och vid 
organiserade studiebesök (som när ett extratåg från 
Svenska Järnvägsklubben för första gången gästade 
Skoghall 1973) drogs lok fram för fotografering. 
Tåghobbyn har också gjort att något av den rul
lande materielen från Skoghallsverken blivit beva
rad. Lok 12 skänktes 1994 till JÅÅJ i Åmål och lok 
15 till Ångrike i Oleby 2001. 

Men den mest heroiska bevarandeaktionen 
gällde två av arbetartågets vagnskorgar. Att gamla 
vagnskorgar rar en ny funktion är inte ovanligt. 
När arbetartåget lades ner 1956 inköptes dess fem 
vagnar av en lokförare. Två blev redskapsbodar 
medan de tre övriga hamnade vid hans sommar
stuga på Korsön. År 1980 nådde ryktet om 
vagnskorgarna museiföreningen Anten-Gräfsnäs 
järnväg utanför Alingsås. En utsänd expedition 

Fortsättning på sidan 92. 

Lok 17 efter ombyggrzad (jämfor sitUJ,n 78). Utsocknes 
tågentusiast bakom loket. Märk de dubb/,a kopplen. Foto 
Bo Gyllenberg 1971. 

I 
-----------------:__ _ 
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Skoghallstågen och andra tåg - några jämforelser 
Inledningsvis nämndes ett par industrihane
system som har tillhört landets största när det gäl
ler både banlängd och antal lokindivider. Det 
finns också andra system som säkert eller troligt 
överträffar Skoghallsverken. Jag vågar emellertid 
påstå att Skoghall leder när det gäller svenska 
skogsindustrier, åtminstone vad lokmängden be
träffar, även om SJK Småbaneavdelnings kart
läggning ännu inte har nått de stora sågverken 
och cellulosafabrikerna från Medelpad och norrut 
utmed kusten. Kombinerar man sedan spårvidder 
och framdrivning far man en mångfald där kan
ske bara Kiruna ligger före, och spektrumet bred
das ytterligare genom Skoghalls relativt många 
linbanor. Att studera Skoghall är helt klart intres
sant ur järnvägshistoriskt perspektiv, vid sidan av 
hembygdsintresset och det allmänna transport
och industrihistoriska intresset. 

Mängden och mångfalden är delvis ett resultat 
av Skoghallsverkens relativt långa livslängd, men 
flera stora skogindustrier är betydligt äldre. I själva 
verket byggdes storindustrin i Skoghall upp så 
sent att likströmsdriften, med Asea som ledande 
svensk tillverkare, var en väl etablerad och mogen 
teknik Det bidrog till att ångdriften betydde 
mindre än på många andra håll och att Skoghall 
nöjde sej med ett enda eget ånglok, även om man 
kunde räkna med att fa hyra sådana från 
Uddeholmsbolagets järnväg NKlJ. När sedan 
likströmsdriften avvecklades vid 1960-talets mitt 
skedde det ungefär samtidigt som på ett par andra 
stora system. Nu var det dieseldriften som var en 
mogen och mer ekonomisk teknik Men som vi 
sett reducerades samtidigt behovet av interna 
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järnvägstransporter starkt. Arne Waller, platschef 
1953-1971, bedömde Skoghalls järnvägssystem 
som allmänt orationellt. 

Asea var dominerande leverantör av ellok till 
Skoghall. Man kan konstatera att spridningen var 
betydligt större när det gäller forbränningsmotor
loken, som kom från fem olika tillverkare. 

Det mest utmärkande och iögonenfallande 
med Skoghallsverkens järnvägssystem var förstås 
att kontakdedningen låg på 8-10 meters höjd, 
vilket vi har trott oss kunna förklara med de krav 
som stabbläggningskranarna ställde. Andra stora 
sågverk valde andra metoder for staplingen, och 
det är inte säkert att Skoghalls var det mest ratio
nella när man ser till de konsekvenser som det fick 
for systemet i stort. Men nog är det synd att inte ett 
lok och en spårkran kunde sparas åt eftervärlden. 

Karlstad-Skoghalls järnväg var ett sent och rela
tivt isolerat inslag i NKlJ-systemet. Det är beteck
nande att Industri- och järnvägsmuseet i Hagfors 
har mycket lite material från Skoghall trots att sta
tionen där var NKlJ:s näst största. Genomgående 
godsvagnar fanns ju men genomgående godståg 
var ovanliga före de systemtåg med massaved som 
avlöste Uvåflottningen, och de reguljära person
tågen från Skoghall kom aldrig längre än till Karl
stad Ö. Skoghallsbanans särprägel förstärktes na
turligtvis av treskensspåret, som vid sin tillkomst 
var landets längsta, av att periodtalet avvek från 
det hos övriga NKlJ under eldriftens sex första år 
och av samtrafi.keringen med SJ. Skoghalls sta
tionshus liknade inte de andra på banan. Den av
görande skillnaden var förstås att Skoghallslinjen i 
motsats till NKlJ i övrigt var lönsam in i det sista 

Skoghalls forsta, 
kortlivade stations
hus hade en elegant 
veranda. Vid se
nare utbyggnad 
sprängdes det mesta 
av berget på 
Killingön bort. Vid 
loket NKlj 6 E. G. 
Danielsson står 
tåg-, ban- och 
stationspersonal 



Karlstad-Skoghalls järnväg var en liten men viktig del 
av N.Klj-nätet. Ur Svenska Järn vägsföreningen 187 6-
1926, 1926del3. 

och därmed också har blivit den ärevördiga 
privatbanans enda överlevande del. 

Sju stationer och hållplatser på lika många kilo
meter är inget svenskt rekord men kanske ett 
värmländskt. Linjens bensinelektriska motorvagn 

En sådan fråga är alltså hållplatserna. Under 
vilka perioder fungerade Romstad, Vidön och 
Zakrisdal? Hotellplatsen låg rimligen vid sido
spåret mittemot brukshotellet och posten, på 
platsen for det underkända godsmagasinet, men 
den hade tydligen en föregångare vid mejeriet. 
Den senare var uppenbarligen oannonserad men 
hade den något inofficiellt NKlJ-namn? Och var 
det vid Dingelsundet som skoltågen stannade 
även sedan elevströmmen hade vänt söderut? 

Banbevakningen är en annan oklar sak. Arkiv
materialet om NKlJ:s banvaktsstugor är mycket 
knapphändigt. Norbäck anger att det fanns en 
(bevarad men ombyggd) banvaktsstuga i Knapp
stad - var det därifrån som banbevakningen sköt
tes sedan banvaktstjänsten på Vidön hade dragits 
in? Den fanns inte vid slutinspektionen och de 
årliga Vo V-inspektionerna eller styrelse
berättelserna nämner heller inget om den. Våx:näs 
benämndes till en början banvaktsstuga, fanns där 
en banvakt då? 

Det har heller inte gått att hitta uppgifter om 
vem som ritade järnvägsbyggnaderna mellan Karl
stad och Skoghall. De är inte utan en viss finess. 

Inklusive sågverkstrallorna - och varför skulle 
man inte inkludera dem? - torde Skoghall ha haft 
närmare tusentalet järnvägsvagnar. Elektrokemi
ska fabrikens smal- och normalspåriga vagnar är 
väl kartlagda men det är sämre med sågens, 
cellulosafabrikernas och torvmossens. 

Elektrokemiska fabriken, nuvarande AkzoNobel har 
haft en mångskiftande tankvagnsjlotta, totalt betydligt 
över hundra vagnar som finns hyggligt registrerade. 

var ett unikum sedan syster- ~------------------------~ 

fordonen hade byggts om. Ame
rikanska kontaktledningsstolpar 
fanns kvar långt senare än på an
dra håll. 

Olösta frågor 
Den som forskar om Udde
holmsbolaget, NKlJ och Skog
hallsverken har det relativt väl för
spänt framför allt genom det om
fattande arkivmaterialet hos 
Värmlandsarkiv. Vissa frågor har 
dock inte kunnat lösas inom ra
men för den här artikeln. För
hoppningsvis kan kommande un
dersökningar kasta ljus över dem. 

91 



I 
/ 

Fortsättning.från sidan 89. 
bekräftade existensen, och den kom i grevens tid: 
det var meningen att två korgar skulle slås sönder 
och förstörelsearbetet hade redan inletts på den 
ena - den tredje var hopbyggd med sommarstu
gan. Ägaren (förarens son) lokaliserades och var 
villig att skänka de före detta vagnarna till fören
ingen. Sedan de baxats ner till stranden hämtades 
de året efter med en pontonkran och lyftes upp på 
land med hjälp av vedspelskranen. 

AGJ har för övrigt också det gamla NKlJ
ångloket nr 25 som tjänstgjorde många år på 
Skoghallslinjen. 

Skoghallstågen idag 
Som nämndes inledningsvis är Skoghallsverken 
en i högsta grad levande industri. Just nu genom
för Stora Enso ett investeringsprogram om 1,3 
miljarder kronor som bland annat omfattar en ny 
sodapanna. Numera produceras varje år upp till 
665 000 ton kartong av olika kvaliteter- produk
tionen har alltså renodlats starkt. Också kemin på 
Skoghallsådrans andra strand har tills vidare häl
san med sin årliga produktion av bland annat 
80 000 ton klor, 90 000 ton lut och 30 000 ton 
saltsyra. 
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Tågab är en av de godsoperatörer som trafikerar Skog
hall 2002 körde man dock även ett persontåg, år 
Svenska järnvägsklubben. Den ovanliga målningen be
rodde på att loket hade använts i en filminspelning. Foto 
Jan Lindahl. 

Skoghallsbanan var alltså nedsliten men det be
slöts om upprustning. Banverket fyllde 2002 på 
makadam, bytte ut de återstående kontakded
ningsstolparna från 1910-talet och rustade spåret 
så att det kunde bära och rymma Secu-lådor eller 
"Storaboxar" - Stora Enso som koncern satsar på 
järnvägstransporter - men för att den trafiken ska 
kunna påbörjas krävs även investeringar i fabriken 
till vilka medel saknas ännu. Dock har de aktuella 
internspåren, inklusive bron över Skoghallsådran, 
av Järnvägsinspektionen godkänts för 30 tons ax
eltryck. År 2003 byttes överbyggnaden på Ding
elsundsbron. Hösten 2004 pågår en förlängning 
av Skoghalls bangård för att kunna rangera längre 
tåg. 

Järnvägens avreglering sätter sina spår. De 
norska loken och tågen har nämnts. Ett slag körde 
godsentreprenören Falköping Terminal massaved 
till Skoghall, och sedan 2004 kommer Tågab med 
pappersmassa från koncernens finska anlägg
ningar från Västerviks hamn. Eftersom Tågab an-



Skoghalls bangård for/ängs for att ge pltits åt längre tåg. 
Banverket använder nyaste teknik med makadamballtist 
och Pandrolbef dstning på betongsliprarna. Aven virkes
vagnarna är av modernaste sltig. 

Brof dstena och bropeltirna .från 1914 används ännu, 
men 2003 byttes stålöverbyggnaden på bron över Ding
elsundsådran. Gunnar Dahlgren tog bådd bilderna i 
september 2004. 

vänder (begagnade danska) diesellok körs de 
transporterna direkt in i fabriken. 

Lok 18 står i reserv men f'ar rycka in flera gånger 
i veckan och det fungerar trots att de 38 åren har 
satt sina spår. Det är numera det enda loket med 
lokal ägare. Sedan 1996 hyrs av TGO J dess VI 0 
704, Kålmasken, ett radiostyrt diesellok från 
Henschel med 360 hästkrafter. Kan det inte 
tjänstgöra håller TGO J med ersättningslok. 

Uppgifterna för de båda loken är primärt väx
ling på Skoghalls bangård samt dragning av ved
vagnar till och från renseriet och av tankvagnar åt 
AkzoNobel. Varje söndag avgår ett rent klortåg. 

I nittio år har Skoghallstågen rullat och det blir 
alltså en fortsättning. 

Gamla, järnvägsbron i Skoghall används numera av fot
gängare och cyklister, men veven till vridmaskineriet är 
kvar ännu. Foto 2004 Leif Ägren, aktiv i Hammarö 
hembygdsforening, som varit till mycket stor hjälp vid 
.framtagning av bilder och på många andra sätt. 

1. 
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Skoghallsverkens lok 
Listan upptar bara Skoghallsverkens egna lok, inga inlånade eller leasade. Några sådana nämns i texten. 

Nr År Tillverkare/ nr Drift Motor Vikt Anmärkning 

Motorlok 600 mm 
1942 Bergbolagen 1637 bm 20 skrot? 
1942 Bergbolagen 1638 bm 20 skrot? 

Ellok 891 mm 
1' 1912 Asea 44 a 20 3 600 från Munkfors, skrot e1953 
2' 1912 Asea 48 a 20 3 870 från Hagfors, skrot el953 
3' 1911 Asea40 a 20 3 500 från Stjärnsfors, skrot el953 

1 1915 Asea 62 k 2x25 6 300 skrot 1968 
2 1906 Asea/Nohab 22/E3 k 2x20 från Trollhättan 1915, skrot 1966 
3 1916 Asea 74 k 20 6 315 slopat cl 956, skrot 1966 
4 1916 Asea 75 k 20 6 315 skrot 1931 
4' 1930 Asea 187 k 2x30 7 000 skrot cl970 
5 1919 Asea 130 k+a 2x20 7 800 skrot? 
6 1917 Asea 107 k 2x30 6725 skrot 1965, efter kollision 
7 1917 Asea 96 k+a 2x30 9 800 skrot 1968 
8 1921 Asea 150 k+a 2x30 10 000 skrot 1968 
9' 1908 Nya Förenade El k 9 000 från Trollhättan 1935, skrot cl970 

10 1928 Asea 171 k+a 2x30 10 000 skrot cl970 

Änglok 891 mm 
9 1884 Nohab 193 å, 1B från SRJ 1918, skrot 1935 

Motorlok 891 mm 
14 1956 Oskarshamn 34 de c27 9 600 skrot e1970 

Ellok 1435 mm 
12 1943 Asea 291 k 2x68 25 000 ombyggt till de 1965 (2x85 hkr) 
15 1957 Oskarshamn 35 k+a c80 28 000 ombyggt till de 1962 (220 hkr) 
16 1947 Asea 301 k 2xll 1 25 000 ombyggt till de 1963 (2x85 hkr), skrot 1989 
17 1947 Asea 302 k 2xll 1 25 000 ombyggt till de 1964 (2x85 hkr) , skrot 1989 

Motorlok 1435 mm 
11/13 1929 Slipmaterial 58 bm 31 8 000 till Skoghall 1942, slopat cl 956 
11 1949 Kalmar Verkstad 68 dm 200 16 000 ombyggd till kopplingsvagn 1977, skrot 1980 
18 1966 Falun 788 de 2x180 36000 
19 1984 AGV955 dh 28 000 sålt Ekefors, skrot 2001 

a = elackumulator, bm = bensinmekanisk, de= dieselelektrisk, dh = dieselhydraulisk, dm= dieselmekanisk, 
k = kontakdedning, å = ånga, 1 B = löpaxel + 2 drivaxlar. Motoreffekt anges i hästkrafter. 

600-loken var av typ BMH och drevs åtminstone under krigsåren med sulfitsprit. 
Lok 1 helt ombyggt 1952, ny vikt 10 ton. Det hade ursprungligen dubbla kon taktskenor. 
När lok 4 skrotades fick lok 5 överta motorn, i samband med att dess ram förlängdes och vikten ökades 

till 7,8 (med barlast 9) ton. 
Lok 6 fick sedermera starkare motorer, 2x45 hkr. Det avställdes efter krock 1959. 
Lok 9 f.d. SRJ 1 Stockholm, omdöpt till Skoghallsverken. 
Lok 9' kallades "Fyrkanten" av personalen. 
Lok 11 f.d. SJ Zm 17, två motorbyten i Skoghall, den sista motorn på 80 hkr. Som kopplingsvagn på 

NK.lJ fick den nr 690. 
Lok 11 och 13 fick 1949 byta nummer med varandra på grund av "vidskeplig transportförman". 
Lok 12 skänkt till Jär~vägssäl~skapet Åmål-Årjäng 1994. 
Lok 15 skänkt 2001 ull Angnke 1 Oleby. 
Lok 16 och 17 f.d. Svenska Skifferolje AB, Kvarntorp, till Skoghall 1960. 
Av de sex brädgårdskranarna levererades nr 1 och 2 1913, nr 3 och 4 1914, nr 5 1915 och nr 6 1916. 
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Lok 18, här på Skoghalfs station, är inte omärkt av de 38 åren men tjänstgör fortfarande regelbundet i växlingen. På 
grund av industrins ägarbyten har märkningen på hyttsidan fatt ändrats flera gånger. Vtirningsljusen, ''saftbland
arna" på taket visar att loket numera är radiostyrt. Foto på denna sida i oktober 2004 Gunnar Dahlgren. 

Henschelloket utför i dag det mesta av växlingsarbetet i Skoghall Det leasas från TGOJ, vilket framgår av front
loggan, och är därmed inte inordnat i Skoghalls lokserie. Skoghall är dock dess fasta punkt i tillvaron och det har fatt 
namnet Kålmasken efter en tävling i personaltidningen. TGOJ har aviserat att man ska sluta med lokuthyrning, så 
vi far se hur framtiden blir for Vi 0 704. 
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Karl-Gösta Alvfors 

Volrad von der Lancken och debatten 

omkring 1890 om Sveriges förbindelser med 
kontinenten 

Vem skulle nu kunna föreställa sig att en hamn i 
Hörte, ett par kilometer väster om Abbekås på 
den skånska sydkusten, har varit tänkt som en 
svensk port mot kontinenten? Men sådana tankar 
framfördes år 1890 i en 60-sidig debattskrift: Vår 
samfardsel med Central-Europa och nödvändiga 
åtgärder till denna samfardsels forbättrande. Några 
statssocialistiska betraktelser af en i Tyskland bosatt 
svensk. 

Skriften är daterad B-t i Tyskland i december 
1889 och undertecknad med signaturen -k-. Av 
en insändare i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
den 16 juli 1891, "Våra postförbindelser med 
kontinenten'', av V von der Lancken, daterad 
Ballenstedt i Anhalt den 10 juli 1891, kan man 
dra slutsatsen att bakom B-t och -k- döljer sig 
Volrad von der Lancken, skribent i kommuni
kationsfrågor. 

Volrad Gottlieb von der Lancken föddes 1838 i 
Malmö, där fadern var ryttmästare. Han genom
gick krigshögskolan och utnämndes till kapten i 
Väg- och vattenbyggnadskåren. År 1860 anställ
des han vid SJ och uppnådde 1874 befattningen 
som överdirektörsassistent vid SJ :s banavdelning, 
men lämnade sin tjänst vid SJ 1887 och var åren 
kring 1890 bosatt i Anhalt. 

Direkt till Tyskland 
Bakgrunden till von der Lanckens inlägg i de
batten om sjöförbindelsen med kontinenten var 
Tysklands ökande roll för Sveriges ekonomi och 
kulturliv under 1800-talets sena årtionden. Tysk
lands snabba industrialisering och utveckling mot 
en ekonomisk stormaktsställning, i förening med 
den industriella utvecklingen i Sverige, ledde till 
ett intensivare handelsutbyte med kontinenten. 
Detta, tillsammans med livligare kontakter på det 
kulturella området, gjorde att tiden var mogen för 

Sverige att skaffa en egen, tidsenlig och direkt sjö
förbindelse med Tyskland och slippa beroendet av 
vägen över Danmark. En snabb och reguljär per
son- och postförbindelse borde bli första steget. 
På riksplanet diskuterades valet av hamn och i 
Skåne uppstod en tävlan mellan Malmö, Trelle
borg och Ystad om vilken av dessa hamnar som 
borde fa ta hand om kontinenttrafiken. 

Låt oss se hur von der Lancken 1889 tog ställ
ning till dessa problem och vilka lösningar han 
rekommenderade. Han framhöll hur man i 
Danmark, på stadigt och enskilt initiativ, genom 
ångfärje- och ångbåtsförbindelser med järnvägs
anslutningar hade minskat olägenheterna med de 
insulära förhållandena och gett Köpenhamn och 
landet i övrigt goda kommunikationer med kon
tinenten. Den svenska staten kritiserade han däre
mot för att inte sedan 1860-talet ha gjort något 
väsentligt för att förbättra kontakten med konti
nenten. De kurirtåg som några år tidigare hade 
inrättats under sommarmånaderna mellan Stock
holm och Malmö, underlättade endast förbindel
serna mellan Stockholm och Berlin men inte mel
lan norra Sverige och Hamburg eller mellan väst
ra Sverige och Norge å ena sidan, Berlin och 
Hamburg å den andra. 

De otidsenliga kommunikationerna kunde 
emellertid förbättras genom ett par inte alltför ge
nomgripande åtgärder: inrättandet av en direkt 
ångbåtslinje mellan Malmö och Warnemi.inde 
samt av nattåg på stambanan och på banorna 
mellan Malmö och Göteborg med anslutning till 
ångbåtarna i Malmö. Om man ville nå Berlin 
eller Hamburg talade, enligt von der Lanckens 
beräkningar, mycket för att sjöleden Malmö
Warnemi.inde var överlägsen de existerande 
routerna. Hamnarna i Malmö och Warnemi.inde 
var i stort sett isfria året om och erforderliga järn-
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vägar fanns redan på såväl svensk som tysk sida. 
Överlägsenheten gällde främst jämfört med vägen 
över Köpenhamn-Gedser, med flera tidsödande 
överfarter med ångfärjor och ångbåtar, men även 
gentemot leden Malmö-Stralsund, som var ett 
par mil kortare än den till Warnemiinde. 

Von der Lancken opponerade sig mot påstå
endet, att det var for fa resande mellan Sverige och 
utlandet for att det skulle vara motiverat att satsa 
på kostsamma åtgärder. Det var inte bara turister 
som reste utan affärsmän och andra, som bland 
annat av rent ekonomiska skäl var tvungna att 
färdas mellan länderna. För dem gällde att tid är 
pengar. Och en snabb och effektiv postgång var 
viktig for att industri och handel i ett perifert land 
som Sverige skulle stå sig i konkurrensen med 
andra länder. von der Lancken menade även att 
det inte var så fa som reste mellan Sverige och Ty
skland, som man ville tro. Han beräknade att 
antalet transitresenärer uppgick till cirka 22 000 
per år. Efter en i början ringa trafik brukade dess
utom förbättrade kommunikationer följas av en 
stark och välståndsskapande trafikökning. 

Men viktigast av allt: det gällde att göra oss fria 
från "vårt lilla grannlands förmyndarskap och 
tributtagande". Våra statsmakter hade "handlat 
såsom en oförståndig, fattig fader, den där skickar 
sina barn att köpa sill i boden, i stället for vid 
hamnen, eller, hvad ännu värre är, gifva kakor till 
sin rike grannes barn, medan han låter sina egna 
svälta'' . Det vill säga, Sverige förlorade årligen 
stora summor på att låta Danmark vara 
mellanhand i vår handel med och förmedla vår 
persontrafik med Centraleuropa. 

Von der Lancken trodde inte mycket på nyttan 
av den beslutade ångfärjeforbindelsen mellan 
Helsingborg och Helsingör som en länk i 
godstrafikleden mellan Sverige och kontinenten 
över de danska öarna. Dessutom skulle stats
banorna förlora mycken trafik, som skulle söka 
sig till Köpenhamn över Helsingborg i stället for 
att fortsätta på stambanan till Malmö. 

En snabb båtförbindelse mellan Malmö och 
Warnemiinde for person- och posttransporter 
skulle emellertid inte helt avhjälpa de rådande 
missförhållandena. Man skulle inte fa en för
bindelse, som var lämplig for all slags trafik. En 
200 kilometer lång ångfärjelinje skulle utan tve
kan ge ett mycket dåligt ekonomiska resultat. 
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Och den långa vägen i öppen sjö var ett hinder for 
att göra routen populär. Det skulle dessutom bli 
svårt att samordna tidtabellen for de postforande 
tågen for att nå en tillfredsställande postgång med 
utlandet. Man kunde inte heller vänta sig att man 
i Tyskland för vår skull skulle kunna anpassa sina 
posttider, som var beroende av de stora post
förbindelserna på kontinenten. 

En varaktig lösning 
En förbindelse mellan Malmö och Warnemiinde 
var en förträfflig provisorisk åtgärd for att 
avhjälpa de värsta felen, men von der Lancken såg 
det inte som en definitiv lösning. Det fordrades 
kraftigare åtgärder från statens sida, och därvid 
kommer Hörte in i bilden. von der Lancken för
utspår stora förändringar, som kommer att rubba 
kommunikations- och handelsforhållandena i 
Europa: 

• Segelfartygen undanträngs av ångfartyg, som 
kommer att byggas större och större. 
• Nord-Östersjökanalen beräknas vara färdig år 
1894. 
• Berlin och Hamburg kommer att växa oerhört. 
• Köpenhamn befaras gå tillbaka. 

Framtida fartyg, som passerar världshaven och går 
genom till exempel Nord-Östersjökanalen, 
kommer säkerligen att ha ett djupgående på nio 
meter. När kanalen öppnas kommer Skåne nä
stan hundra mil närmare Atlanten, men ham
narna i Malmö, Landskrona och Helsingborg är 
då inte tillräckligt djupa for de stora fartygen och 
Drogden och Flintrännan i Öresund är for 
grunda for att släppa igenom dem. Förr eller se
nare måste en hamn for Skåne och södra Sverige 
med nio meters djup anläggas någonstans på Skå
nes sydkust. 

Efter kanalens fullbordan kommer Köpen
hamn att ligga i en återvändsgränd, avsides från 
en av världshandelns största stråkvägar, och börjar 
ovillkorligen att gå tillbaka. Hamburg däremot 
kommer att ligga snart sagt vid Östersjön. Det 
gäller då for Sverige att skapa bästa möjliga för
bindelse med den stora handelsstaden, som även 
kan tjäna som mellanhand i vår utrikeshandel på 
betydligt billigare villkor än Köpenhamn. 

Enligt von der Lancken hade Hamburg störst 
betydelse for Sverige, men man fick inte under-



Tj örnarp, Järnvägsstationen. 

Tjörnarp var tänkbart som avgreningftån stambanan for von der Lanckens genande järnväg till Hörte, 
även om han foredrog Sösdala,. Fotot är .från 1900-talets tidigaste år då dubbelspåret hade nått Tjörnarps 
station som då också hade fltt ett särskilt ställverkshus. 

skatta Berlin, som utvecklades snabbt och om 
några decennier kunde ha tre miljoner invånare, 
och andra befolkningscentra, såsom Leipzig, 
Magdeburg och Hannover. Med bättre kommu
nikationer skulle de bli ypperliga avsättningsorter 
for en stor del av våra produkter. 

Ny hamn, nya banor 
Detta var, i korta drag, von der Lanckens bedöm
ning 1889 av den framtida situationen i området 
kring västra delen av Östersjön, och med dessa 
premisser gav han sina rekommendationer hur 
kommunikationerna med kontinenten bäst 
kunde lösas: 

• På statens bekostnad skulle en tidsenlig hamn 
anläggas på Sveriges sydkust och en järnväg byg
gas från denna hamn till Södra stambanan. 
• På statens bekostnad skulle även övriga 
järnvägar byggas, som behövdes for att dra full 
nytta av den nya hamnen. 
• Staten skulle nationalisera eller arrendera de 
järnvägar som förenade den nya hamnen med 
Göteborg och Malmö. 
• Staten skulle inrätta en tidsenlig ångbåts- och 
ångfärjeforbindelse mellan den nya hamnen och 

lämplig hamn på den tyska sidan och upprätthålla 
trafiken på de nya land- och sjötrafik.lederna. 

Ingen av sydkusthamnarna, Ystad och Trelleborg, 
var lämplig. Vattendjupet var blott 4,8 meter. Det 
skulle möta stora svårigheter att skapa ett djup på 
9 meter, vilket kom att krävas. Trelleborg ansågs 
dessutom ligga for långt västerut från Sassnitz, 
den preussiska nordbanans ändpunkt. Den rätta 
platsen var Hörte udde eller, "såsom uddens 
namn merendels skrifves, Abbekås-udde". En 
hamn där kunde lätt angöras av fartyg på den bli
vande storrouten Kiel-Reval [Tallinn], och 
sträckan Abbekås-Sassnitz gav den kortast möj
liga ångfärjeforbindelsen med Tyskland. Det 
gällde även om nordbanan förlängdes till Arkona. 
Naturförhållandena vid Hörte var gynnsamma 
for att anlägga en hamn med tillräckligt vatten
djup. Dessutom skulle uddarna vid Östra Torp 
och Sandhammaren i viss mån minska den ofta 
starka sjögången. 

En stambanelinje kunde dras från hamnen i 
någorlunda rak riktning till lämplig punkt på 
stambanan, så att avståndet från Stockholm till 
Abbekås inte blev mycket längre än till Malmö. 
Tjörnarps och Sösdala stationer var tänkbara, 
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På Rydsgårds station sammanstrålade Malmö-Ystads och Trelleborg-Rydsgårds järnväg. På fotots fjrtågs
möte syns M}J-tågen till höger. Banan till Hörte skulle emellertid korsa Rydsgård planskilt vilket torde ha 
krävt omfattande jordarbeten. Vykortet är ftån forra sekelskiftet. 

men den senare var lättast att utvidga och valdes. 
Den 77 km långa järnvägen Abbekås-Sösdala 
skulle byggas med samma soliditet som övriga 
statsbanor och helst ledas över eller under de skä
rande privatbanorna vid Rydsgård, Bjärsjölagård 
och Hörby, men med föreningsspår och med 
trappor vid dessa stationer för att skapa förbin
delse mellan banorna. 

En 28 kilometer lång järnväg från hamnen till 
Holmeja på Lund-Trelleborgsbanan skulle dels 
ge en bekväm förbindelse över Börringe till 
Malmö, dels skapa en tämligen rak förbindelse 
mallan Abbekås och Göteborg via Lund-Tecko
matorp--Ängelholm-Halmstad. 

Kostnaderna beräknades approximativt till: 
hamnanläggningen 3 230 000 kr 
järnvägen Abbekås-Sösdala 6 160 000 kr 
järnvägen Abbekås-Holmeja 1 540 000 kr 

De beskrivna åtgärderna räckte emellertid inte för 
att definitivt ordna postgången med kontinenten. 
Restiden mellan Stockholm och Abbekås be
hövde reduceras ytterligare för att nå kontinuitet 
mellan de svenska posttågen och de tåg som på 
tyska sidan upprätthöll förbindelserna med Berlin 
och Hamburg. Problemet löstes bäst om en ny, 
statlig järnväg, en förkortningslinje med snabb
tågskapacitet, byggdes från Gnesta via Stigtomta 
till Norrköping. lnvesteringskostnaden skulle vis
serligen bli hög, cirka 6,4 miljoner kronor, men 
von der Lancken ansåg den motiverad med tanke 
även på de positiva effekterna inom landet. Ge
nom den betydligt förkortade restiden mellan 
Stockholm och Malmö skulle hela Skåne med 
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dess vittförgrenade privatbanenät knytas närmare 
huvudstaden. Dessutom hade Stockholm och 
Norrköping och området mellan Gnesta och 
Norrköping mycket att vinna. 

Här bör nämnas att Birger Stafsing, kapten i 
Väg- och vattenbyggnadskåren, år 1898 presente
rade ett järnvägsförslag, som skulle förkorta av
ståndet mellan Norrköping och Stockholm. Pro
jektet löpte från Norrköping via Gnesta till Sö
dertälje och vidare över Mälaröarna till Tomte
boda. Banan var tänkt att fortsätta till Kapellskär. 
Därifrån skulle snabba ångfartyg förbättra förbin
delsen med Finland. Linjedragningen mellan 
Norrköping och Gnesta överensstämmer på ett 
slående sätt med von der Lanckens från år 1889. 

Statssocialism 
Ägarförhållandena var ett viktigt led i von der 
Lanckens vittfamnande planer. De nya banor han 
föreslog skulle alla vara statsägda och av stam
banestandard. Men i Skåne och på västkusten be
rördes en rad privatbanor av hans trafikstrategi, 
vilket han såg som ett svårt hinder för att ta 
tillvara landets intressen i trafiken med konti
nenten. Han ansåg att de aktuella banorna måste 
vara i statens hand. Bland annat betonade han 
Danmarks roll som mellanhand i vår utrikeshan
del och menade att rivaliteten mellan de skånska 
hamnstäderna, som ville dra Köpenhamns
trafiken till sig, hade lett till att de skånska privat
banorna trafikerades mera i danskt än i svenskt 
intresse. 

De främsta betingelserna för en nationell 
järnvägspolitik var, enligt von der Lancken, att 



järnvägsverksamheten, som betydde så mycket 
for landets hela ekonomi, ordnades i landets egna 
intressen. Och en sådan politik kunde endast 
staten själv fora. Staten hade också en plikt att 
skydda statsbanan mot den enskilda konkurrens
en. Han gav en utförlig motivering for stats
inlösen av privatbanor. Ett for Sverige särskilt vik
tigt skäl var, att man några årtionden in på 1900-
talet kunde emotse en oerhörd taxenedsättning 
nästan överallt i Europa, när järnvägsanläggnings
kapitalet där hade hunnit amorteras. Om vi i 
Sverige då ännu hade ett stort enskilt järnvägsnät 
med delvis oamorterat anläggningskapital, skulle 
vi tvingas bibehålla våra högre fraktsatser. Våra 
varor skulle därigenom fördyras och vår förmåga 
att konkurrera med andra länder äventyras. Det 
var mycket som talade för att staten så fort som 
möjligt grep sig an med förstatligande av privat
banor. 

Argumentationen utmynnade i ett förslag att, i 
förening med den planerade järnvägen Abbekås
Holmeja, skapa stambanor från den tänkta stor
hamnen vid Hörte till Malmö och Göteborg ge
nom förstatligande av Malmö-Ystads järnväg och 
hela komplexet av privatbanor genom Skåne och 
Halland till Göteborg, från Lund-Trelleborgs 
järnväg i söder till Göteborg-Hallands i norr, in
alles 465 kilometer. Utan tvekan skulle detta leda 
till att Sverige kunde gå segrande ur striden med 
Danmark om trafiken mellan Hamburg och 
Västsverige samt stora delar av Norge. Även sjö
trafiken mellan Abbekås och Sassnitz borde för
valtas av Järnvägsstyrelsen. 

Västkusttågen mot konti
nenten skulle vika av .från 
Lund-Trelleborgs järnväg 
på den lil/,a stationen i 
Ho/meja. 

En helhetslösning 
von der Lanckens omfattande och djuplodande 
debattinlägg f"ar ses som ett väl genomarbetat 
förslag till en helhetslösning av kommunikations
problemen med kontinenten. Han byggde sina 
resonemang och slutsatser på en noggrann analys 
av den förväntade utvecklingen inom näringslivet 
och på kommunikationsområdet, på utförliga 
statistiska jämförelser mellan olika trafikleder be
träffande väglängder och restider och slutligen 
omfattande tidtabellsberäkningar. De rekom
menderade åtgärderna präglades av hans syn på 
statens roll och hans inställning till järnvägs
förstatligande. 

Bland övriga svenska debattörer är det fa, om 
ens någon, som bearbetat tysklandsfi-ågan så grund
ligt och så tidigt som von der Lancken. Orsaken 
kan förmodas vara att han som bosatt i Anhalt, 
cirka tjugo mil sydöst om Hamburg och nära 
Elbe, ryggraden i stadens bakland, och dess-utom 
med storstäderna Berlin och Leipzig och andra på 
nära håll, mycket påtagligt upplevde den stegrade 
industrialiseringstakten och urbaniseringen i 
Tyskland. Han insåg tidigt samfärdselproblemets 
vidd med tanke på Sveriges möjligheter att hävda 
sig i konkurrensen på den växande tyska markna
den. Eftersom han var bosatt inom Hamburgs 
uppland, är det naturligt att han var fokuserad på 
dess roll i större utsträckning än Berlins. 

von der Lanckens utpräglat positiva inställ
ningen till statsbanedrift och järnvägsförstatligan
den hade naturligtvis påverkats av de tyska förhål
landen som han hade kommit i direktkontakt 
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Börringe Station. 

Börringe var den andra MY]-station som skulle korsas p/,anskilt av von der Lanckens skånska snabbanor. 

med och som han, med mångårig tjänst inom SJ 
som bakgrund, haft stora förutsättningar att ut
värdera. Han hänvisade i många sammanhang till 
sina erfarenheter i Preussen. 

I flertalet europeiska stater hade strävanden att 
göra de enskilda järnvägarna till statsegendom bli
vit alltmer framträdande i och med att man fim
nit, att järnvägarna spelade en så ingripande roll i 
såväl den enskildes som statens hushållning. Det 
var i Preussen som statsbaneiden nått sin största 
utbredning. Från början hade den preussiska sta
ten gynnat anläggningen av enskilda järnvägar. 
De missförhållanden som den privata verksamhe
ten framkallade och det sätt på vilket bolagen ut
nyttjade sina privilegier, ledde emellertid till att 
man slog in på en ny järnvägspolitik. En viktig 
orsak till kursändringen var också att staten i 
tullskyddssystemets intresse behövde ha tillräck
ligt inflytande över utlandstrafiken. 

År 1879 tog den preussiska lantdagen beslut 
om ett omfattande förstatligande och processen 
framskred hastigt under de närmaste åren. Redan 
1886 var förstatligandet i stor utsträckning ge
nomfört. Resultatet hade snabbt visat sig förmån
ligt for det allmänna, och det preussiska järnvägs
förstatligandet blev kraftigt impulsskapande for 
det övriga Europa. 
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Ett modifierat förslag 
Det är nu dags att uppmärksamma, att sedan det 
framgått att vederbörande svenska myndigheter 
tagit ställning for Trelleborg-Sassnitzrouten och 
underkänt Ystad som lämplig överfartsort till 
Tyskland, agiterade " en aktad insändare" i Ystads
Posten den 25 november 1890 for att en bana 
skulle byggas i det närmaste fagelvägen och direkt 
från Hässleholm till Ystad. Den skulle ge Ystad 
företräde före Trelleborg genom tjugo kilometer 
kortare väglängd och en tidsvinst på 28 minuter 
for kurirtågen från Stockholm. Banan skulle an
läggas och ägas av staten, eftersom förbindelsen 
mellan huvudstaden och det svenska järnvägs
nätets viktigaste ändpunkt mot kontinenten 
måste vara fullständigt i statens hand. 

I von der Lanckens val av hamn på sydkusten 
var, som vi sett, varken Ystad eller Trelleborg 
lämpliga på grund av djupförhållandena, men 
däremot en ny hamn vid Hörte. Och Trelleborg 
låg for långt åt väster i förhållande till Sassnitz. I 
det aktuella läget bör von der Lancken ha föredra
git Ystad. Man kan bakom "en aktad insändare" 
se von der Lanckens hand. Hörte hamn och de 
tilltänkta statsjärnvägarna därifrån till stambanan 
och västkusten har han fatt överge. Men med en 
statlig stambanegren Hässleholm-Ystad fortlever 



en viktig del i den övergripande ide han lanserade 
i december 1889. 

Då von der Lancken återkom i debatten i juni 
1891, var kontinentenfrågan inne i ett intensivt 
skede med starka meningsbrytningar om vilken 
hamn som borde väljas for post- och person
trafiken med Tyskland. Det bör då ha stått helt 
klart att det politiskt inte skulle gå att fa gehör for 
någon ny statsbana från stambanan till en hamn 
på sydkusten. Därmed föll Sassnitzrouten bort 
från von der Lanckens koncept. 

Inom de kretsar som pläderade for Ystad som 
överfartsort kalkylerade man emellertid med en 
tidsbesparande förbindelse från stambanan vid 
Höör till Ystad via Höör-Hörbybanan, en ny 
linje Hörby-Bjärsjölagård och vidare på Ystad
Eslövs järnväg. Men det arangemanget under
kändes av von der Lancken, även om han ansåg 
Ystads hamn ha företräde framför Trelleborgs. 
Stockholms framåtskridande skulle inte gynnas 
nämnvärt och Göteborg och Malmö skulle tvär
säkert skadas. Dessutom fick staten köpa eller ar
rendera de klent utrustade järnvägarna mellan 
Höör och Ystad, vilka inte hade stambane
karaktär. von der Lancken hade visserligen inget 
emot förstatliganden, men i detta fall ansåg han 
att det skulle bli statsfinansiellt alltför oför
delaktigt. Återstod for honom Malmö-Warne
mi.inde som enda tänkbara förbindelse att satsa 
på. 

Malmö, med en god och utvecklingsbar hamn, 
var på grund av sitt läge den enda ort i Sverige, där 
man enligt von der Lancken framgångsrikt kunde 
utkämpa kampen mot det danska handelsfor
trycket. Malmö-Warnemi.indelinjen var under 
rådande förhållanden den som bäst kunde till
fredsställa landets verkliga behov. Närmare per
sonliga kontakter mellan tyska och svenska köp
män skulle inte längre hindras av usla kommuni
kationer. Persontrafiken mellan Sverige och 
Hamburg förutspåddes öka på ett sätt som man 
inte kunde föreställa sig, och följden skulle bli de 
stegrade handelsforbindelser som von der 
Lancken verkade for. 

Systemskiftets möjligheter 
Vi har följt von der Lanckens intentioner och för
slag från slutet av år 1889 till sommaren 1891 och 
sett hur han steg for steg fick backa från iden om 

en vittfamnande lösning på kontinentproblemet 
till blott den förbindelseled, som han redan från 
början såg som den mest angelägna, den mellan 
Malmö och Warnemi.inde. Kan han ha förväntat 
sig ett stadigt engagemang i den 1889 skisserade 
lösningen med båtförbindelse, hamnplaner, nya 
stambanelinjer och förstatligande av ett bety
dande antal privatbanor? Var det meningsfullt att 
gå ut så storstilat? 

I en motion till 1885 års riksdag hade föresla
gits att stambanesystemet skulle byggas ut genom 
inköp av privatbanor samt anläggning av nya ba
nor. Motionen uttryckte misstro mot enskildas 
sätt att sköta verksamheten och hänvisade till för
statliganden i andra länder. Motionen avslogs. 
Året därpå var 1886 års ekonomiska kommitte i 
sitt betänkande särskilt positiv till utvecklingen i 
Tyskland, men kommitteforslaget om ett omfat
tande järnvägsforstadigande möttes av en kraftig 
opposition och frågan skrinlades. Man hade inte 
väntat sig ett förslag om allmänt förstatligande av 
landets viktigaste järnvägar. I och med det tull
politiska systemskiftet 1888 syntes emellertid ut
sikterna i slutet av 1880-talet ljusare for en rege
ringsaktivitet i forstatligandefrågan, och bland fö
respråkarna åberopades Preussen som förebild. 
von der Lanckens ide om förstatligande av 
västkustbanorna och vissa skånska banor kan mot 
den bakgrunden te sig välgrundad. 

Den svenska opinionen visade sig emellertid 
ännu inte mogen for ett genomgripande förstatli
gande eller for anläggning av nya stambanegrenar. 
Åren 1873-1890 var det statliga järnvägs
byggandet av mycket ringa omfattning, om man 
undantar satsningarna i Norrland. Och 1881 
hade statsutskottet, som svar på den halländske 
lantmannapolitikern Carl Ifvarssons motion om 
att staten skulle bygga den planerade banan 
genom Halland ( det vill säga den blivande 
Västkustbanan), uttalat sig mot en utvidgning av 
stambanenätet i södra Sverige. 

Förslaget till en hamn vid Hörte med anslu
tande stambanelinjer måste ses som överoptimis
tiskt, liksom senare en stambanegren från Hässle
holm till Ystad. Detta bekräftas ytterligare av att 
inte heller Carl Robert Troilius bok Staten och 

jernvägarne från 1890 ledde till något konkret re
sultat. Troilius hade varit sekreterare i järnvägsav
delningen i 1886 års ekonomiska kommitte. Han 
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För att snuva danskarna på den inbringande transittrafiken forespråkade von der Lancken en tåg
farjeforbindelse från Malmö hamn till Warnemunde. 

försökte nu åter, men förgäves, propagera för sin 
och kommittens ideer. Troilius påpekade att våra 
järnvägar var betydligt yngre än de flesta övriga 
kulturländers. Det såg han som en förklaring till 
att många problem, som redan var lösta i dessa 
länder, "här endast kunna svagt skymtas". Men 
man fick anta att det, när tiden var inne, även här 
skulle uppstå en lika allvarlig strid mellan staten 
och privatintresset på järnvägens område. 

Vision och verklighet 
Hur kom då den framtida bilden att te sig jäm
förd med von der Lanckens förslag 1889? Som ny 
förbindelse till Tyskland valdes Trelleborg
Sassnitz (öppnad 1896), det vill säga det alterna
tiv han varit mest kritisk till. Malmöaktörer gick 
på von der Lanckens linje och verkade för 
Warnemunderouten, men utan framgång då de 
danska och svenska myndigheterna gick in för 
ångfärjeförbindelser över Öresund. 

Med förstatligandefrågan kom det dock att för
hålla sig annorlunda. Till 1893 års riksdag lämna
des en motion, som uttryckte oro över att privat
banelinjer av stambanenatur hade skapats genom 
sammanslutningar av järnvägar, som ursprungli
gen endast varit lokalbanor. De inte bara kon
kurrerade med stambanor utan förmedlade dess-
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utom internationell trafik, som undandrogs sta
tens kontroll. Motionärerna syftade på de banor, 
som bildade en genomgående trafikled mellan 
Göteborg och Malmö (Göteborg-Hallands, Mel
lersta Hallands och Skåne-Hallands järnvägar 
samt Landskrona-Ängelholms och Malmö
Billesholms järnvägar). Genom ångfärjeförbin
delsen mellan Helsingborg och Helsingör, som 
startade 1892, hade de aktuella banornas bety
delse för utrikestrafiken blivit särskilt påtaglig. 
Man befarade att speciellt danska handels- och 
sjöfartskretsar skulle skaffa sig inflytande över och 
förmåner på banorna. Dessa synpunkter har an
setts som då alldeles nya för Sveriges vidkom
mande och satts i samband med den protek
tionistiska tullpolitikens segrar 1888 och 1892. 
Vi finner slående likheter med von der Lanckens 
reflexioner år 1889. Jag vill här också citera några 
rader av Sverker Oredsson: "Protektionismen var 
ett av de främsta uttrycken för den nya nationalis
men. I särskilt Preussen kan denna handelspolitik 
och statsbaneiden ses som olika uttryck för en all
män trend att i ökad grad vilja hävda den egna 
statens intressen. Järnvägspolitiken ställdes i 
handelspolitikens tjänst." 

I den fortsatta debatten poängterades att ett 
förstatligande av de nämnda banorna skulle bli än 



mer angeläget, med tanke på att det med säkerhet 
kom att skapas ångfärjeförbindelse även mellan 
Malmö och Köpenhamn (öppnad 1895), och när 
sjöförbindelsen mellan Skånes sydkust och Tysk
land inrättats. I proposition till 1894 års riksdag 
föreslog regeringen att banorna skulle inlösas. 
Statsutskottet underkände emellertid de anförda 
skälen, och dess ordförande varnade for att slå in 
på en ny väg i järnvägspolitiken. Vid gemensam 
omröstning i kamrarna avslogs regeringens för
slag med 182 röster mot 168, således ett ganska 
jämnt resultat. Vid riksdagen 1895 hade 
opinionsläget förskjutits, och beslut om förstatli
gande kunde tas, även då vid gemensam votering, 
med den betryggande övervikten 203 röster mot 
159. Ett tungt argument var att då Sverige över
gått till ett protektionistiskt handelssystem, borde 
en för utrikeshandeln så viktig järnväg vara i sta
tens hand. Man var äntligen mogen att anamma 
en viktig del av von der Lanckens tänkesätt, men 
beroendet av vägen över Danmark hade man inte 
haft ambitionen att frigöra sig från. 

Förvaltningsreform 
I december 1893 och januari 1894 - det vill säga 
då frågan om förstatligande av västkustbanorna 
bearbetades av riksdag och regering - uttryckte 
von der Lancken i Skånska Aftonbladet sin syn på 
skötseln av statens järnvägar och de privata 
banornas ekonomiska förutsättningar. Han kom 
även in på förstatligandet av banorna mellan 
Malmö och Göteborg. Han var mycket kritisk till 
hur verksamheten sköttes vid statsbanorna. I 
jämförelse med statsjärnvägar i andra länder, och 
då främst i Preussen, förvaltades våra mycket oe
konomiskt. Det ledde till höga taxor som 
verkade hämmande på näringslivet. Han efter
lyste införandet av en ny forvaltningsform som 
skulle garantera en mera ekonomisk skötsel, vil
ket var en viktig förutsättning for landets hela 
ekonomiska utveckling. 

Även de privata banornas driftresultat beskrevs 
som mycket otillfredsställande, om än av andra 
orsaker än vid statsbanorna. I och med att de olika 
privata bolagens linjelängd i medeltal uppgick till 
knappt 60 kilometer, kom de att belastas med 
oproportionerligt höga fasta kostnader, vilket 
ledde till hög taxesättning. För att driftkostnader
na skulle kunna närma sig minimum, borde 

huvudlinjens längd uppgå till 3--400 kilometer. 
Det var egentligen bara Bergslagernas Järnvägar 
som nådde dit. 

Att de preussiska statsbanorna uppvisade glän
sande resultat tillskrev han till stor del förstat
ligandet av privatbanorna. Det hade gett möjlig
het att gruppera bansträckor till långa, samman
hängande huvudlinjer. De svårtrafikerade gren
banornas antal hade därmed minskats. 

von der Lancken frågade sig varför Sverige inte 
skulle kunna tillgodogöra sig utlandets erfarenhe
ter. Han menade att kommitten, vars uppgift var 
att ge förslag om en statsbana Malmö-Göteborg, 
"med beröring af den vigtiga punkten Helsing
borg", borde ha grundligt studerat prisskillnaden 
mellan trafikering av huvudlinjer och grenbanor. 
Kommittens förslag innebar inlösen av privat
banor till en längd av 351 km, och att staten, för
utom huvudlinjen Malmö-Göteborg, tvangs tra
fikera grenbanorna Helsingborg-Ängelholm och 
Landskrona-Billesholms gruva, tillsammans 53 
kilometer. Enligt von der Lancken hade prob
lemet lösts enklare, om kommitten förordat in
köp av den 243 km långa Västkustbanan ( Göte
borg-Helsingborg) samt de tillsammans blott 39 
km långa banorna Lund-Kävlinge och Bille
berga-Helsingborg samt byggande av en ny 
foreningslinje på 12-13 km mellan Kävlinge och 
Billeberga. Den nya huvudlinjen Malmö-Göte
borg skulle då bli 311-312 km (däri ingick stam
banedelen Malmö-Lund), och all trafik av gren
banor undvikas. 

von der Lancken menade att denna lösning 
skulle minska den ur nationell synpunkt fördärv
liga konkurrensen mellan städerna Malmö och 
Helsingborg, som möjligen skulle förbytas "till ett 
gemensamt sträfvande att ordna Södra Sveriges 
affärs- och samfärdselforhållanden på ett sätt, som 
mera tillfredsställde svenska och danska anspråk''. 
Han höll fortfarande fast vid Malmö--Warne
miinderouten som en möjlighet att göra Sverige 
fritt från den danska mellanhandeln. Han ut
tryckte nu inget krav på att förbindelsen borde 
drivas i stadig regi, men han såg gärna att den sub
ventionerades av staten. 

År 1896 förstatligades de järnvägar mellan 
Malmö och Göteborg, som motionärerna före
slagit 1893; således ej med de modifieringar von 
der Lancken rekommenderat. 
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Återstår så förslaget att bygga en ny järnväg från 
Gnesta över Stigtomta till Norrköping. Här fick 
von der Lancken i princip se sitt förslag genom
fört, även om den statsbanelinje som beslutades år 
1907 kom att bli drygt tre mil längre än han tänkt 
sig. Den utgick från Järna och drogs över Nykö
ping. Bland motiven fanns önskan om att fa till 
stånd snabbare och billigare såväl post- som per
son- och godsbefordran mellan Stockholm och 
norra Sverige å ena sidan, södra Sverige och konti
nenten å den andra. 

I nationell anda 
Det har tydligt framgått att Volrad von der 
Lancken strävade efter att värna Sveriges natio
nella intressen, då kommunikationerna med kon
tinenten blev ett för landet allt viktigare problem. 
Hans inställning färgades starkt av de preussiska 
förhållanden, som rådde sedan lantdagens beslut 
1879 om ett allmänt järnvägsförstatligande i stort 
sett genomförts på några fa år. Endast i statens 
hand kunde den för landet så viktiga järnvägs
verksamheten drivas med hela nationens bästa för 
ögonen. Den svenska staten måste därför äga de 
befintliga eller nya banor, som skulle anknyta till 
planerade sjöförbindelser med kontinenten. 

I sann nationalistisk anda verkade von der 
Lancken för att skydda Sverige mot "boven i dra
mat", Danmark, som enligt hans mening skodde 
sig på Sveriges bekostnad. Transitotrafiken genom 
Danmark skulle i möjligaste mån elimineras och 
genom förstatliganden skulle danskt inflytande 
över transporter på svenska järnvägar undvikas. 

von der Lancken utformade sina förslag till 
kontinentalförbindelser efter dessa ledmotiv, men 
den svenska opinionen var 1890 föga mottaglig 
för sådana ideer. En debatt om järnvägsförstat
ligande hade visserligen förts på 1880-talet men 
gav inget resultat, och propåer i början av 1890-
talet om statsinlösen av banorna mellan Malmö 
och Göteborg avvisades. Vad som mot mitten av 
1890-talet starkt bidrog till att skapa förutsätt
ningar för ett nytänkande i von der Lanckens 
anda var det protektionistiska genombrottet i 
Sverige. Det blev särskilt angeläget att staten i 
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utrikeshandelns intresse hade transportapparaten 
i sin hand, manifesterat i beslutet om förstatli
gande av Västkustbanan. 

I vad mån von der Lanckens debattinlägg kan 
ha bidragit till denna opinionsförskjutning är na
turligtvis svårt att bedöma. Man far under alla 
förhållanden se honom som en intressant innova
tör och impulsgivare; en man som, med sina iakt
tagelser från ett land med längre erfarenhet, tycks 
ha haft svårt att i Sverige fa gehör för sina i många 
stycken väl avancerade ideer. 

Källor och litteratur 
Alberty, M., Der Obergang zum Staatsbahnsystem in Preus
sen, Jena 1911. 
Alvfors, K.-G., Skånska "tankebanor': järnvägs-
projekteringar 1850-1913, Hässleholm 2003. 
Beskow, A.B., P. Blix & V.M. Fredericia, Nordisk 
jernbane-kalender 1877, Stockholm 1877. 
Betänkande I. Den 19 november 1886 af Komiten för 
afgifvande af förslag till åtgärder i syfte att upphjälpa den 
ekonomiska ställningen i landet . . . Stockholm 1886 ( cic. 
1886 års ekonomiska kommicce). 
[von der Lancken, V.], Vår samfordsel med Central-Europa 
och nödvändiga åtgärder till denna samfordsels forbätt
rande. Några statssocialistiska betraktelser af en i Tysk/,a,nd 
bosatt svensk, Stockholm 1890. 
von der Lancken, V., "Våra postförbindelser med konti
nenten", Sydsvenska Dagbhdet Snällposten 1891-07-16. 
von der Lancken, V., Några ord om statsbaneindustrin. 
Aftryck ur artik/,a,r i "SkånskaAftonb/,a,det" under december 
1893 och januari 1894, Malmö 1894. 
Lilienberg, A., Statens ställning till järnvägarna i Sverige 
med särskild hänsyn till inlösningsftågan, SOU 1923:49. 
Mayers Konversations-Lexikon, band 14, Leipzig & Wien 
1897. 
Oredsson, S., järnvägarna och det allmänna. Svensk 
järnvägspolitik fram till 1890, Lund 1969. 
"Postförbindelsen mellan Sverige och Tyskland", Sydsven
ska Dagb/,a,det Snällposten 1890-11-11. 
Sannel, B. & S. Svallhammar, "Jante i Roslagen eller Var
för fick Väddö ingen järnväg?", Spår 2002. 
Statens järnvägar 1906-1931, del I, Stockholm 1931. 
Sveriges Statskalender, årgångarna 1884-1887. 
"Trelleborg eller Ystad?", Ystads-Posten 1891-07-16. 
Troilius, C.R., Staten och jernvägarne. En studie utgiften 
på bekostnad af allmänna medel, Stockholm 1890. 
Uppgifter om V. von der Lancken har erhållits från Stock
holms stadsarkiv och Malmö stadsarkiv. 



Erik Sundström 

Det första ånglokomotivet två hundra år 

Atmosfäriska ångmaskiner 
Ångmaskinens utveckling var inte en enda upp
finning av en enda uppfinnare. Den innefattade 
så många komponenter som inte hade funnits ti
digare och skedde i så många steg, att det behöv
des flera decennier av uppfinningar, experiment 
och försök innan man hade något som fungerade. 

Den första kända ångmaskinen byggdes 1712 
av Thomas Newcomen för länspumpning av en 
gruva vid Dudley Castle. Ångpannan var en slu
ten vattengryta ovanför en koleldstad. Man ko
kade vattnet vid 100°C utan övertryck. Pannor 
med övertryck hade man ingen erfarenhet av, och 
man hade nog varit rädd för att de skulle explo
dera. Ångan leddes in i och fyllde ena sidan av en 
cylinder, där en kolv drogs undan av en tvärbalk. 
När kolven nått sitt ändläge stängdes ångröret 
och man sprutade in kallt vatten i cylindern så att 
ångan kondenserades och det blev ett undertryck 
som sög tillbaka kolven. Genom tvärbalken drev 
man då gruvans länspump. Eftersom ångtrycket 
inte var större än lufttrycket kallades denna typ av 
ångmaskin "atmosfärisk". 

Genom att ångan vid varje pumpslag gick in i 
en nyss avkyld cylinder kondenserade en stor del 
av den direkt innan den hade fyllt cylindern, och 
det krävdes mycket bränsle för att bilda tillräckligt 
mycket ånga. Närmaste förbättring kom 1769 
när James Watt införde en separat kondensor med 
kallt vatten som vid kolvens ändläge sattes i för
bindelse med cylindern så att denna hela tiden 
kunde hållas varm, och så att det ljumma 
kondensvattnet samlades upp i kondensorn och 
senare kunde användas i ångpannan. Hans ång
maskin behövde bara en tredjedel så mycket 
bränsle som Newcomens, men var långsam då 
man måste vänta tills ångan hunnit lämna 
cylindern och kondenserats. Cylindern utfördes 
därefter med verkan i bägge riktningarna vilket 
ökade hastigheten. Watt fick patent på ångma
skin med kondensor och rätt att av användarna 
kräva en royaltyavgift som motsvarade en tredje
del av bränslebesparingen. 

Mårten Triewald hade 1728 utan framgång 
provat en maskin av Newcomens typ vid Danne
mora gruva, och den ersattes 1805 av en maskin 
från James Watt som monterades av Samuel 
Owen, sedermera grundare av en ångmaskins
fabrik på Kungsholmen i Stockholm. 

Vid denna tid hade tanke på ångtraktorer 
väckts hos några uppfinnare men givit negativa 
försöksresultat hos Murdoch i Cornwall och 
Cugnot i Frankrike. Mycket tyder också på att 
Karl Högström med anknytning till Nasafjälls sil
vergruva hade liknande tankar. 

Ångpannor med övertryck 
Richard Trevithick föddes 1771, växte upp vid 
tenn- och koppargruvorna i Cornwall och gifte 
sig med dottern till en verkstadsägare som tillver
kade pumpar till gruvorna. Han började 1797 ex
perimentera med ångpannor som hade övertryck, 
där ångan skulle skjuta undan kolven redan när 

Richard Trevithick 
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Världens forsta lok, byggt 1804 

den började fylla cylindern. Pannan kunde tåla 
övertryck av flera bar (atö = kp/ cm2

) genom at 
den gjordes med starka väggar liksom pumparna. 

Ursprungligen räknade han med att använda 
kondensor liksom Watt, men denne vägrade ge 
tillstånd med hänvisning till sitt patent, då han 
såg Trevithick som en farlig konkurrent. 
Trevithick blev då tvungen att släppa in ångan 
under tryck, men kom på att göra det i skorstenen 
så att draget i eldstaden förbättrades, och den 
minskade effekten uppvägdes av att man slapp 
kondensor, blåsbälg, tvärbalk och vissa ventiler. 
Maskinen blev då billigare, snabbare och mer 
ekonomisk. 

Trevithicks ångtraktor och ånglok 
Redan 1797 byggde Trevithick en liten försöks
modell till ångtraktor som skulle kunna köra på 
landsväg, och 1801 provade han en fullstor trak
tor, men efter en kort tid körde den i diket och 
förstördes. Efter en olycka 1803, när en av 
Trevithicks vattenpumpmaskiner exploderade, 
försökte den arge konkurrenten Watt avråda från 
användning av maskiner med övertryck, men 
Trevithick uppfann då flera typer av säkerhets
ventiler och säkerhetspluggar. Jämfört med senare 
tiders ånglok var trycket ändå så lågt att pannan 
och cylindrarna måste göras stora och tunga. 

Därefter byggde Trevithick det första ångloket, 
som skulle köra på en bana med gjutjärnsräls och 
13 72 mm spårvidd vid järnverket Penydarren i 
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Wales. Loket hade en enda horisontell cylinder 
som drev ett stort svänghjul och därifrån med 
kugghjul de två drivaxlarna. Drivhjulen var släta, 
och Trevithick hade i förväg kontrollerat att frik
tionen skulle vara tillräcklig genom att veva hju
len på en hästvagn. Rälsen hade fläns på utsidan 
så hjulen behövde inga flänsar. Ångpannan hade 
en rörformad eldstad, där rökgaserna gick tillbaka 
i en grov tub parallellt med eldstaden till skorste
nen, som var placerad intill eldstadsluckan. 
Cylindern var också infälld i pannan så att den var 
varm och inte fick kondensering av ångan. Den 
var av samma typ som användes i pump
maskinerna, alltså med ångkraft bara i ena rikt
ningen, och med ångfyllning under hela slag
längden. Största hastigheten var ungefär 8 km/h. 

Loket provkördes första gången den 13 februari 
1804, och den 21 februari drog det ett fem 
vagnars tåg lastat med tio ton järn och sjuttio 
man. I mars drog det 25 ton järn, men när man 
sedan försökte öka lokvikten med ballast för att 
kunna dra ännu tyngre tåg märkte man att rälsen 
bröts sönder. Då loket ändå närmast räknades 
som ett experiment tog man bort hjulen och an
vände det som stationär ångmaskin i järnverket. 

Följande år, 1805, byggdes i Gateshead ett nå
got mindre lok av Trevithicks modell men med 
större svänghjul för en bana i Coalbrookdale som 
bara hade träräls och 915 mm spårvidd, men det 
kunde inte användas där eftersom rälsen helt 
bröts sönder av tyngden. Ett sista försök att visa 



TREVITHICKS., 
t»ORTA.BLE STEAM ENGI1'TE. 

Catchmewbocan. 

M<"c-hanic:-al Yower Suhduing 
Animal Sp~<-d . 

Ovan: Catch me who can-rundan i London. 

Till vänster: En bevarad biljett for att åka med 
Catch me who can. 

möjligheterna med ånglok gjordes 1808 när 
Trevithick byggde loket Catch me who can, som 
vid en marknad på Torrington Square i London 
körde besökare runt, runt på en liten cirkelbana. 
Namnet syftade på att den var snabbare än drag
hästar. Även här fick man sluta efter rälsbrott. 

Ånglok var bara en av de många maskiner som 
Trevithick byggde för gruvor och järnverk, och 
han byggde därefter inga fler ånglok utan engage
rade sig i försök att bygga en tunnel under 
Themsen i London och därefter i sydamerikanska 
gruvor i Peru, Costa Rica och Colombia tills han 
utfattig kom tillbaka till England 1827. Han bör
jade återigen bygga ångmaskiner för industrin, 
och han arbetade med en metod att lyfta skepps
vrak genom att låta dykare fylla vraket med plåt-
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cisterner som man sedan genom slang fyllde med 
luft tills vraket flöt upp till ytan, och med en me
tod att borra djupa hål i kalksten genom rote
rande borrar med spiralspår för att fa upp stoftet 
till ytan. 

Han försökte fa royaltyvillkor för användare av 
hans ångmaskiner liknande vad Watt hade fatt, 
alltså en del av besparingen i bränslekostnad jäm
fört med de tidigare atmosfäriska ångmaskinerna, 
men misslyckades. Ett av hans sista projekt var att 
undersöka om man kunde bygga kylskåp och 
livsmedelslager kylda med isblock som skulle 
hämtas med fartyg från Norra ishavet. Han dog 
1833 efter en kort sjukdom. 

Tankarna på ångtraktorer och ånglok utveckla
des vidare av andra uppfinnare, tills omkring 
1820 man hade lyckats anpassa lokets vikt till 
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spårets hållfasthet. I Sverige diskuterades ånglok 
och ångtraktorer av Bergskollegiet 1827. Efter 
ånglokstävlingen vid Rainhill 1829 som vanns av 
George Stephenson var det ingen tvekan om att 
tåg dragna av ånglok på räls av järn var framtidens 
transportmedel, och det var framför allt 
Stephensons ideer som blev tongivande i 
lokomotivfabrikerna. 
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Martin Ekman 

Sjöjärnvägsleden i Värmland 
Gustaf Ek.man och uppkomsten av en originell historisk transportled 

Ar 1847 inleddes ungefär samtidigt förarbetena 
till de två första järnvägsbyggena i Sverige, båda i 
Värmland och till en början avsedda för tåg 
dragna med hästar. Det ena var järnvägen mellan 
Fryksta (vid Frykensjöarna) och Lyckan (vid Klar
älven). Idegivaren till den var lantmätaren Lars 
Gustaf Örn. Det andra var järnvägen mellan Kris
tinehamn och Sjöändan. Den blev färdig strax ef
ter, men var bara inledningen på en betydligt 
längre och märkligare transportled. Denna trans
portled var en kombination av järnvägar och sjö
leder, en internationellt sett originell skapelse. 
Människan bakom den var i första hand bruks
patronen Gustaf Ekman på Lesjöfors och Lång
banshyttans järnbruk, delvis med kraftigt stöd av 
bergmästaren Franz von Scheele i Filipstad. Bak
grunden till och uppkomsten av denna sjö
järnvägsled har hittills varit tämligen okänd; den 
här uppsatsen är tänkt att sprida lite ljus över sa
ken. 

Sjöjärnvägsledens sträckning 
Sjöjärnvägsleden, som till sina huvuddelar till
kom under åren 1847-1854, var över tio mil 
lång. Den sträckte sig genom östra Värmland från 
Lesjöfors vid Lesjön i norr till Kristinehamn vid 
Vänern i söder. Höjdskillnaden från Lesjön ner 
till Vänern är nära två hundra meter. Hela leden 
bestod av växelvis järnvägar med hästdragna tåg 
och bådeder med speciella farkoster; se tabell 1 
och figur 1. En kanal med slussar ingick också. 
Till märkvärdigheterna längs leden hörde en spe
cialbyggd järnvägsdel med nästan 30 graders lut
ning längs en bergvägg samt båtar med ovanliga 
drivmetoder. 

Ändamålet med sjöjärnvägsleden var framför 
allt att transportera malm från gruvorna, järn från 
hyttorna och andra tunga produkter ner till Vä
nern, både för försäljning inom landet och för ex
port utomlands. Leden var mot avgifter öppen för 
alla. Dittills hade sådana tunga transporter mest 
bara kunnat ske på vintern när marken var frusen. 

Nu kunde man transportera gods året runt, och 
på ett sätt som var lättare för både människor och 
djur. Vid behov kunde också stora mängder ut
säde eller spannmål på kort tid transporteras på 
leden norrut och därmed minska risken för hung
ersnöd. Dessutom kunde personer medfölja, till 
och med en och annan turist som ville uppleva 
märkvärdigheterna. 

Vem var då den Gustaf Ekman som stod 
bakom dessa nymodigheter i en glesbebyggd 
skogstrakt? 

Gustaf Elonan - vetenskapsman och samhälls
byggare 
GustafEkman (1804-1876) var utbildad till me
tallurg, hade gjort studieresor i England, och drev 
större delen av sitt liv Lesjöfors och Långbans
hyttans järnbruk i Värmland. Där uppfann han 
bland annat den så kallade Ekmans vällugn, som 
innehöll den första gasgeneratorn. Den fick avgö
rande betydelse för Sveriges och flera andra län
ders järnhantering och var dessutom mycket en
ergibesparande. Till följd av detta blev han, på 
förslag av kemisten Jacob Berzelius, invald i 
Kungl. Vetenskapsakademien. (Hans gasgenera
tor kom långt senare även till användning i de 
gengasaggregat som bilarna använde under andra 
världskrigets bränslebrist, och en besläktad vari
ant av gasgeneratorn används idag i små raket
motorer.) Ekman var allmänt sysselsatt med 
bränslebesparande uppfinningar och värmeåter
vinning. Han var dessutom pionjär när det gällde 
långsiktig skogsvård. 

Till bilden av Gustaf Ekman hör också hans 
kulturella och sociala insatser. Alla barn i Lesjö
fors och Långbanshyttan fick undervisning i sko
lor som Ekman hade inrättat och där han själv 
försökte se till att ta bra lärare. Alla arbetare och 
deras familjer fick enklare sjukvård av hans hustru 
Carolina Ekman. Arbetarna fick också möjlighet 
att ta pension enligt ett av honom utarbetat pen
sionssystem, som tog särskild hänsyn till männis-
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kor med små ekonomiska möjligheter. Karaktä
ristiskt för honom var att han istället för att ge 
befallningar försökte övertyga sina anställda ge
nom logiska resonemang. 

En läkare som en längre tid bodde hos familjen 
skildrar Gustaf Ekman på följande sätt i ett brev: 
"Ekman har jag lärt skatta som en högst utmärkt 
och owanlig menniska, med ett stilla, godt och 
fridfullt lynne, enkel och anspråkslös, arbetsam 
med kunskaper i många ämnen; dertill högst libe
ral." Enligt en kollega till honom "hade G. Ek
man ett omättligt kunskapsbegär, och vid sam
qvämen i hans hem utgjorde derföre föredrag ur 
populärt vetenskapliga arbeten en väsentlig del, 
men som ej många av grannarna delade hans 
smak, blef Ekmans umgängeskrets ganska be
gränsad". 

Ek.mans tidiga arbeten med järn och 
järnvägsmateriel 
Efter sin utbildning gjorde Gustaf Ekman 1828 
en resa till England för att studera järnhantering
ens utveckling där. Bland mycket annat gjorde 
han då ett besök hos George Stephenson i dennes 
lokverkstad i Newcastle. Stephenson hade tre år 
tidigare byggt världens första järnväg för allmän 
trafik, Stockton-Darlington, och var nu sysselsatt 
med konstruktion av förelöpare till sitt senare så 
berömda lok (Rocket). Med Stephenson diskute
rade Ekman tillverkningen av järnvägshjul, hjul
axlar och annat. Han studerade även hur man till
verkade järnvägsräls genom valsning och skriver: 
"Dessa [valsade] railvägar kosta mindre än de van
liga af tackjern, ehuru de öfver dessa i alla 
afseenden hafva företrädet. Vanligen föres på 
dessa af en häst 10, stundom 15 tons." 

Senare företog Ekman flera resor till England. 
Under 1831 och 1833 års resor gjorde han ytterli
gare iakttagelser om järnvägars konstruktion vid 
den nyanlagda järnvägen Liverpool-Manchester, 
där Stephensons lok segrat i den berömda täv
lingen: "Erfarenheten af rail-vägen mellan Liver
pool och Manchester har nyligen gjort det till 
grundsats, att endast fjäder-åkdon böra passera på 
rail-vägar af mera betydenhet." Han studerade 
även tillverkningen av stålfjädrar i järnvägens 
verkstäder. 

Hemma i Sverige satte så Ekman igång med ett 
vetenskapligt arbete som skulle omdana järn-
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hanteringen. I England hade man, som Ekman 
observerat, lärt sig att framställa ett järn som gick 
att valsa istället för att smida och därmed blev 
mycket användbart, exempelvis för järnvägsdelar. 
Denna metod att framställa järn krävde stenkol 
att elda med. I Norden hade vi istället mest träkol 
eller ved och det visade sig inte fungera. Under 
åren 1830-1843 lyckades då Ekman konstruera 
en ugn, "Ekmans väll ugn", för att framställa 
valsbart järn även med träkol eller ved. Det mest 
nyskapande i denna var gasgeneratorn. Den inne
bar att man i stället för att elda det fasta bränslet, 
som kunde vara av olika slag, först använde detta 
för att framställa en brännbar gas (generatorgas 
eller "gengas"), och sedan eldade man gasen. Gas
generatorn fick senare en vidsträckt användning, 
men det omedelbara resultatet blev att man 
kunde framställa ett valsbart järn av mycket hög 
kvalitet. Samtidigt var konstruktionen mycket 
energibesparande; det krävdes bara hälften så 
mycket bränsle som tidigare. 

Vid Lesjöfors bruk kunde nu Ekman från 18 50 
som den förste i Norden tillverka valsade kvali
tetsprodukter av järn och stål: verktyg av olika 
slag, linor, fjädrar etc. Han fick snabbt efterföl
jare, först av dem hans bror Carl vid Finspångs 
bruk. Ekman och hans bror blev därmed pionjä
rer när det gällde att framställa valsade produkter 
för järnvägar, såsom räls, vagnshjul med axlar, och 
vagnsfjädrar. 

Redan omkring 1830 var alltså Gustaf Ekman 
väl insatt i järnvägars konstruktion och omkring 
1850 redo att med egna metoder framställa 
järnvägsmateriel. Hans kunskaper om värme 
gjorde honom också intresserad av metoder för 
pråmars framdrivning. Ekmans uppfinningar 
inom järnhantering och energibesparing, i kom
bination med hans strävan att skapa ett väl fung
erande samhälle, bildar bakgrunden till hans en
gagemang för sjöjärnvägsleden. 

Sjöjärnvägsledens tillkomst och uppbyggnad 
Huvudpersonerna vid sjöjärnvägsledens tillkomst 
och uppbyggnad var, förutom Gustaf Ekman 
själv, Franz von Scheele samt Carl Edvard Nor
ström och Claes Adelsköld. Scheele var gruvex
pert i Filipstad, intresserad av kommunikationer 
och bekant till Ekman. Norström och Adelsköld 
blev i och med händelsernas utveckling järnvägs-



byggare; dessa två hade Ekman lärt känna i sam
band med vägbyggen. Men låt oss ta det hela från 
början. 

Ar 1847 bildades på initiativ av Franz von 
Scheele och Gustaf Ekman samt Kristinehamns 
borgmästare Elis Wahlund ett bolag för att an
lägga en hästjärnväg mellan Sjöändan och Kristi
nehamn (senare Christinehamns Jernvägs Bolag) . 
Bolaget var det första järnvägsbolaget i Sverige. 
Detta var den sydligaste delen i den blivande sjö
järnvägsleden; se tabell 1. Att Ekman redan från 
början hade en stark tro på projektet framskymtar 
i ett brev där han 1848 skriver: "Till den lilla 
jernbanan wid Christinehamn tro wi ändock att 
[stats]lån ej wägras och skulle det inträffa, så 
måste wi likafullt företaga arbetet." Planlägg
ningen för järnvägsbygget utfördes huvudsakli
gen av kanal- och vägbyggaren Carl Edvard Nor
ström 1848; vissa förberedande arbeten hade 
dock gjorts redan tidigare. Efter den utrikes stu
dieresa Norström företog (se nedan), sattes 
järnvägsbyggandet igång 1849 under ledning av 
hans medarbetare August Nordenankar, och det 
blev färdigt året därpå, 1850. Spårvidden sattes på 
förslag av Norström till 44 ½ svenska (verk)tum = 
1101 mm. Räls av valsat järn införskaffades från 
England av handelsfirman Ekman & Co. i Göte
borg, grundad av Gustaf Ekmans far och nu ledd 
av Gustafs bror Janne; Gustaf själv var delägare i 
firman. 

När Sveriges två första hästjärnvägar -
Kristinehamnsbanan och dess "släkting" Fryksta
banan - skulle byggas, rådde osäkerhet framför 
allt om vilken sorts räls man skulle ha. Ett preli
minärt förslag hade framlagts av den bereste in
genjören Georg Chiewitz (tidvis lierad med järn
vägsentusiasten Adolf von Rosen). Han förordade 
träräls med tunna, smidda järnskenor ovanpå 
(samt vagnar utan fjädring). Som vi sett var dock 
Ekman med sina kunskaper om både järn och 
järnvägar sedan länge på det klara med att räls av 
valsat järn var överlägsen (samt att järnvägsvagnar 
behövde stålfjädrar). Den tilltänkte järnvägs
byggaren Norström sändes nu på en studieresa till 
Amerika, en resa som gjordes 1848 gemensamt 
för Kristinehamns- och Frykstabanorna. Han 
återkom därifrån med samma åsikter som Ek
man. Såväl vid avresan som vid återkomsten hade 
Norström kontakt med Ekman & Co. i Göte
borg, bland annat om räls från England. Att Sve
riges första järnvägar konstruerades med hållbar 
räls av valsat järn var av allt att döma en följd av 
ett samspel mellan GustafEkman, Ekman & Co. 
och Carl Edvard Norström. Av Kungl. Majt be
viljades Ekman & Co. tullfrihet på importen av 
räls. 

Samma år som järnvägen Sjöändan-Kristine
hamn blev färdig, alltså 1850, tog Gustaf Ekman 
initiativ till ett bolag för en hästjärnväg mellan 
Södra Långbanshyttan och Lervik (Lerviks Jern-

Tabell 1. Översikt över Ekmans sjöjärnvägsled, anlagd omkring 1850. Kolumnerna anger 
först järnvägssträcka eller sjö, sedan transportmetod och sist ungefärlig längd i km. 

Lesjöfors-Blockenhus Hästjärnväg 3 
Bredreven Lokomobilbåt 3 
Franstorp--Långbansände Hästjärnväg 6 
Långban Varmlufts båt 10 
Södra Långbanshyttan-Lervik Hästjärnväg 3 
Yngen Pråm 9 
Pers berg-Filipstad Hästjärnväg med bergbana 7 
Daglösen Pråm 13 
Bjurbäcks kanal Pråmled med slussar 3 
Lungen Pråm 11 

Gammalkroppa-Nykroppa Hästjärnväg 9 
Östersjön Pråm 9 
Storfors-Lillfors Hästjärnväg 2 

Öjevettern Pråm 16 
Sjöändan-Kristinehamn Hästjärnväg, senare lokjärnväg 11 
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vägs Bolag). Ekman hade anlitat Nor
ström for planläggning av järnvägs
bygget redan 1848 i samband med hans 
förarbeten till Sjöändan-Kristinehamn. 
Byggandet av järnvägen leddes av Claes 
Adelsköld, tidigare medarbetare till 
Norström, och utfördes som helhet 
18 51. Räls skaffades även denna gång 
från England med hjälp av Ekman & 
Co. Spårvidden bestämdes av Ekman i 
samråd med Adelsköld till 28 svenska 
(verk)tum = 693 mm (ej andra värden 
som Adelsköld uppger). Denna spår
vidd var sannolikt inspirerad av Ek
mans iakttagelser i västra England, 
bland annat i Coalbrookdale; den ligger 
nästan mitt emellan de två spårvidder 
som användes där. 

Den ganska unge Claes Adelsköld 
stod 1850 egentligen beredd att söka 
sin lycka i Amerika. Ekman fick honom 
då att ändra sig genom att erbjuda ho
nom arbete som järnvägsbyggare till en 
hel serie tänkta järnvägar i Värmland, 
den blivande sjöjärnvägsleden. Ekmans 
erbjudande blev en vändpunkt for 
Adelsköld; han blev med tiden känd 
som en av landets främsta byggare av 
privat-ägda järnvägar. Banan Södra 
Långbanshyttan-Lervik kom i viss mån 
att fungera som ett prov inför de kom
mande. Det utföll till allas belåtenhet. 
Dess spårvidd blev nu standard for de 
följande sjöjärnvägarna i leden. 

Samma år som denna järnväg blev 
färdig, alltså 18 51, tog Ekman och 
Scheele initiativ till nästa bolag for en 
hästjärnväg, nu mellan Persberg och 
Filipstad (Yngs-Daglöse Jernvägs Bo
lag). Vissa förarbeten hade man låtit 
Norström göra redan året innan. Plan
läggningen, som gjordes 1852, anfört
roddes som utlovat åt Adelsköld. Han 

Karta över sjöjärnvägs/eden. (Från Bodstedt.) 
ledde även själva byggandet, som i sin 

helhet genomfördes 1853. Räls togs sannolikt 
även här från England. Denna järnväg innehöll 
en uppmärksammad bergbana med stållinor ut
formad av Ekman och Adelsköld; vi återkommer 
till den i ett separat avsnitt. 
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järnvägsvagn från sjöjärnvägs/eden, sannolikt Nordens äldsta bevarade godsvagn, nu i Järnvägsmuseet. 
(Tillverkad 1854, åtminstone delvis vid Ekmans bruk i Långbanshyttan/Lesjöfors.) 

Om/,astningspkitsen pråm/järnväg 
vid Sjöändan. (Teckning av okänd 
konstnär omkring 1860.) 

Från 1853 kunde man nu transportera gods på 
järnvägar och båtar i stort sett från Långbans
hyttan via Persberg och Filipstad ner till Kristine
hamn vid Vänern. Vid Persberg och Långbans
hyttan fanns viktiga gruvor och i Långbanshyttan 
dessutom ett av Ekmans båda järnbruk. Bibanor 
från andra järnbruk tillkom snart (Storbro
hyttan-Filipstad och Saxåhyttan-Lervik). 

.. ... ~ 

Söder om Filipstad vid Bjurbäcken fanns en 
knepig passage mellan två sjöar där Scheele länge 
hade verkat for att bygga en kanal med slussar. För 
detta ändamål hade man 184 7, med Scheele och 
Ekman som drivkrafter, bildat ett kanalbolag 
(Philipstads Bergslags Canal-Bolag). Ekman hade 
i yngre dagar praktiserat vid bygget av Göra kanal. 
Byggandet av Bjurbäcks kanal (Filipstads Bergs-
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Bjurbäcks slussar idag i renoverat skick. 

lags kanal) med slussar påbörjades 1852, sedan 
slussexperten Nils Ericson tillstyrkt projektet, och 
blev klart 1857. Trafiken på kanalen blev omfat
tande; efter några år var det en av de mest trafike
rade kanalerna i landet. 

Om Ekman och Scheele ansåg att ovanstående 
sträckning av leden var den bästa, fanns det dock 
andra som föredrog en östlig gren av leden mellan 
sjöarna Yngen och Öjevettern (i tabell l markerad 
med indragna rader) . När Ekman fick Adelsköld 
att välja Värmland i stället för Amerika tycks han 
ha försäkrat sig om att både den västliga och den 
östliga grenen skulle genomföras. Följaktligen bil
dades 1852 ett bolag (Kroppa Jernvägs- och Sjö
transport-Bolag) som 1852-1854 lät Adelsköld 
bygga hästjärnvägar mellan Gammalkroppa och 
Nykroppa och mellan Storfors och Lillfors. De 
byggdes som de andra enligt Ekmans standard 
(men breddades senare något). Räls införskaffa
des från Gustaf Ekmans bror Carl på Finspångs 
bruk. Det var första gången som räls kunde fram
ställas genom valsning, möjliggjord genom Ek
mans gasgenerator och vällugn. Enligt Adelsköld 
var skenorna ännu efter mer än thugo års 
begagnande som nya. 

Så snart alla sjöjärnvägarna från Långbans
hyttan och söderut var färdiga var det dags för den 
nordligaste delen i leden. Det var hästjärnvägen 
Lesjöfors-Blockenhus, som byggdes 1854. I 
Lesjöfors fanns det andra av Ekmans båda järn
bruk och bygget utfördes helt i hans regi. Rälsen 
togs från England. 

Den återstående hästjärnvägen norr om Lång
banshyttan, Franstorp--Långbansände, byggdes 
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på samma sätt i Ekmans regi, denna gång med 
egentillverkad räls. Arbetsledare var en av hans 
anställda, Karl Nilsson. Av obekant anledning 
dröjde det dock till 1867 innan banan kom till 
stånd. Banan anlades egentligen av ett bolag 
(Franstorp--Långbans Jernvägs Bolag) med Ek
man som majoritetsägare. 

Båttrafiken på sjöarna mellan järnvägarna upp
rätthölls med pråmar och andra båtar; se tabell 1. 
I första början fick de ros eller seglas, men snart 
började man använda ångpråmar. En del av bå
tarna var märkliga specialkonstruktioner av Gus
taf Ekman; vi återkommer till dem i ett separat 
avsnitt. Systemet krävde ständiga omlastningar 
mellan tåg och båt. Redan 1856 började man 
dock lägga räls på några av pråmarna och införde 
därmed de första tågfärjorna; även detta kommer 
vi tillbaka till i ett senare avsnitt. Snart kunde gods 
transporteras på räls ända från Lesjöfors ner till 
Vänern med hjälp av järnvägar och tågfärjor. Be
hovet av omlastningar försvann därmed, utom 
vid Sjöändan, där man måste byta från Ekmans 
smalare spårvidd till den bredare som gällde för 
Sjöändan-Kristinehamn. 

Bergbanan 
När järnvägen Persberg-Filipstad skulle anläggas 
1852-1853 uppstod ett komplicerat problem. 
Öster om Filipstad finns en förkastning med en 
brant bergvägg vid Abborrberget. Att kringgå 
hela berget skulle förlänga och fördyra järnvägen 
så mycket att den ej skulle gå att bygga. Gustaf 
Ekman och Claes Adelsköld löste då problemet 
genom att konstruera en brant bergbana med en 
lutning på 1 :3,75 eller nästan 30 grader. Det 
torde ha varit en av de brantaste järnvägarna i 
världen vid denna tid. Bergbanan bestod av en 
sorts dubbelspår med stållinor. Tungt lastade vag
nar släpptes nerför banan och drog då mindre las
tade vagnar samtidigt uppför banan. Iden var Ek
mans. En liknande men betydligt flackare bana 
fanns från gruvorna intill hans bruk i Lång
banshyttan ner till sjön Långban; en besläktad an
ordning hade han också studerat i England. 
Stållinor som behövdes till konstruktionen blev 
vid denna tid en av hans specialiteter vid bruket i 
Lesjöfors. Till detta hittade Adelsköld på en fi
ness. För att spara banvall gjorde han banan med 
endast tre skenor i bredd där den mellersta var 



gemensam för båda riktningarna; halvvägs gjorde 
han en mötesplats med automatisk växel. 

Många var tveksamma till att bergbanan skulle 
fungera, berättar Adelsköld. "De kunde då stå i 
stora klungor på toppen af berget och resonera 
om huru alltsammans skulle gå på tok, och huru
som vagnarne med malm och allt skulle drunkna 
i det nedanför liggande Abborrkärnet." Men det 
lyckades och systemet fungerade felfritt i alla år 
( under trogen övervakning av "spelmannen'' 
Magnus Lindqvist som skötte lina och broms i 
"spelhuset" vid toppen av bergbanan) . 

En intressant skildring av denna märkliga järn
väg lämnas av en turist i Ny Illustrerad Tidning 22 
år senare, här i en något sammandragen version: 

Vi satte oss upp på en af de små vagnar, som å 
jernvägen oupphörligt föra malm från Persbergs 
grufvor till Filipstad. "Vagnföraren" gaf det 
fyrbenta lokomotivet ett reelt piskrapp, och så bar 
det af Vid en tvär krök, som banan gör omkring 
en backe, stod den tafla för mina förvånade ögon, 
som planschen visar. Vi voro framme vid foten af 
Abborrberget, med en förfärlig jernvägsbacke 
framför oss. Lokomotivet d.v.s. hästen spändes 

Bergbanan öster om Filipstad 1856 Blyerts
teckning av August Winqvist, forhöjd med vitt på 
papper. NM H 4511887, © foto Hans Thorwid, 
Nationalmuseum. 

Bergbanans bevarade banvall idag. 
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ifrån, och en fin jerntrådslina, som låg på marken 
och sträckte sig upp efter banan, fästes vid vag
nen. En sakta ryckning kändes, och vagnen bör
jade, dragen af en osynlig kraft, skrida framåt och 
uppåt. Det kändes ungefär som man skulle vilja 
föreställa sig uppfarten i en balong. Jag satt och 
njöt som bäst af detta egendomliga sätt att 
komma sig upp i verlden, då en lastad vagn kom 
rusande mot oss uppifrån. Ingen räddning syntes 
möjlig, men den förskräckliga mordängeln endast 
snuddade oss förbi inledd på ett mötesspår. En 
minut <lerefter voro vi uppe på toppen af berget, 
der vår vagn förunderligt nog af sig sjelf stannade. 
Utsigten var storartad och hänförande. 

Författaren till tidningsartikeln noterar att man 
använder "en jerntrådslina af Lesjöfors bruks 
oöfverträffiiga tillverkning". 

Tågfårjorna 
Efter byggandet av bergbanan, troligen 1854, 
konstruerade Gustaf Ekman en besläktad men 
mindre anläggning med dubbelspår mellan sjö
arna Bredreven och Mögreven i närheten av Le
sjöfors. Järnvägsspåren gick ända ut i vattnet. På 
lutande järnväg kunde han här med speciella järn
vägsvagnar transportera båtar mellan två sjöar på 
olika nivåer; iden hade han hämtat från England. 

Från detta var steget inte långt till att låta 
järnvågsspår leda ut i vattnet av ett annat skäl. Vid 
Persbergs gruvor vid sjön Y ngen fanns en vik med 
båttransport över till järnvägen Persberg-Filip
stad. Här byggde man vid gruvorna en kort lu-
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tande järnväg ner till vattnet, av liknande typ som 
"båtbanan". Bygget leddes av gruvingenjören An
ton Sjögren, bekant till Ekman. Från denna bana 
ledde man nere vid vattnet vagnarna direkt över 
till pråmar med räls på, som sedan gick över vi
ken. Därmed var den första tågfärjan med tillhö
rande färjelägen ett faktum, 1856. Den tycks 
alltså ha tillkommit i ett samspel mellan Ekman 
och Sjögren; detta torde ha varit den första tåg
färjan i Norden. Bruket av tågfärjor spred sig se
dan snabbt inom sjöjärnvägsleden. 

Specialbåtarna 
På sjön Bredreven söder om Lesjöfors lät Gustaf 
Ekman 1860 sätta in en egendomlig farkost i tra
fik på sjöjärnvägsleden. I samband med de ång
drivna lokens tillkomst i England hade man där 
även utvecklat en sorts ångdrivet lok för lands
vägstrafik, kallat lokomobil. Det visade sig dock 
oftast för tungt för detta ändamål. Ekman inför
skaffade nu en sådan lokomobil och placerade 
den på en båt. Lokomobilbåten utgjordes av en 
flatbottnad båt försedd med skovelhjul, som drevs 
av den på båten placerade lokomobilen. Far
kosten kan väl närmast beskrivas som en egen 
sorts hjulångare. Ekmans lokomobilbåt fung
erade utmärkt som bogserbåt för de tunga trans
porterna på sjöleden. 

På sjön Långban vid Långbanshyttan satte Ek
man ungefär samtidigt in en annan säregen far
kost. Ekman hade sysslat med varmluftsapparater 
för järnframställning och även diskuterat sådana 
med uppfinnaren John Ericsson vid en av sina re-

Lokomobilbåten i delvis ombyggt 
skick på sjön Bredreven. 



Tågfårjeläget vid Persberg 1856. Blyertsteckning av August Winqvist. NM H 43/1887, © foto Hans 
Thorwid, Nationalmuseum. 

sor till England. John Ericsson uppfann själv en 
sorts varmluftsmaskin ("kalorimask.in"), som 
bland annat kom att användas till pumpar. Ek
man lät tillverka en liknande varmluftsmaskin 
hos sin bror Carl Ekman på Finspång och place
rade den som drivmotor på en pråm. Varmlufts
båten visade sig mycket användbar för de tunga 
transporterna på sjöjärnvägsleden. 

De olika båtarna gick långsammare än järn
vägshästarna men var samtidigt starkare. Det 
räckte därför med ungefär en båttur om dagen. 

Sjöjärnvägarna som exempel för omvärlden 
När sjöjärnvägsleden påbörjades 1847 fanns i 
hela Norden endast en järnväg, vid Köpenhamn. 
När huvuddelen av sjöjärnvägsleden stod klar 
1854 utgjorde den, frånsett sin korta "släkting" 
Frykstabanan, hela järnvägssystemet i Sverige. I 
Norden i övrigt fanns då järnvägar bara vid Kö
penhamn och Oslo. Sjöjärnvägsleden kom därför 
att spela en påtaglig roll när det gällde att sprida 
kunskaper om järnvägar, baserade på erfarenhe
ter, till övriga Sverige och delvis även Norge. 

Det första tecknet på detta var riksdagsdebatte
rna. Till riksdagarna 18 5 0-18 51 och 18 5 3-18 54 
lämnades flera förslag om statsunderstöd till järn
vägar, som hänvisade till erfarenheterna från sjö
järnvägarna. 

Efter den första av de ovannämnda riksdagarna 
tillsattes 1851 en kommitte som skulle utreda frå
gan om att anlägga statliga järnvägar i Sverige. 
Carl Edvard Norström, planläggaren till de två 
första sjöjärnvägarna i leden och till släktingen 
Frykstabanan, utsågs då till ledamot av denna 
kommitte. Sedan följande riksdag beslutat att 
statliga normalspåriga stambanor skulle anläggas 
genom landet, utnämndes kanalbyggaren Nils 
Ericson till enväldig ledare för det statliga 
järnvägsbyggandet 1855. Ericson hade ingen er
farenhet från järnvägar; han utsåg då den från sjö
järnvägarna erfarne Norström till sin högra hand 
och arbetsledare för planläggningen av den första 
stam banan (Västra stam banan). 

Samma år, alltså 1855, beslöt ett antal personer 
att börja bygga den första av de stora privata järn
vägarna i Sverige, mellan Falun och Gävle. Till le-
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dare för detta bygge utsågs Claes Adelsköld, byg
garen av de flesta järnvägarna i sjöjärnvägsleden. 
Valet av Adelsköld grundades på information 
man skaffat om erfarenheterna från dessa sjö
järnvägar. 

Året därpå, 1856, besökte den norske järnvägs
ledaren Carl Abraham Pihl de värmländska sjö
järnvägarna. Pihl ivrade för att i det kuperade 
Norge av ekonomiska skäl anlägga smalspåriga 
järnvägar, och de enda sådana som fanns i bruk i 
Norden var just sjöjärnvägarna i Värmland, en del 
av dem dessutom i något kuperad terräng. Hem
kommen till Norge införde Pihl en spårvidd på 
42 engelska tum= 1067 mm, nästan mitt emellan 
det av Stephenson införda normalspåret och Ek
mans spårvidd, och något mindre än Norströms 
på Kristinehamns- och Frykstabanorna. 

Slutligen kan nämnas att spårvidden på huvud
delen av sjöjärnvägsleden, 28 svenska tum = 693 
mm, senare kom att användas till flera små järn
vägar i Bergslagen. 

Den originella sjöjärnvägsleden - några 
reflektioner 
Sjöjärnvägsleden blev oerhört använd; på de flesta 
sträckor transporterades omkring 100 ton per 
dag. Leden förlängdes senare ytterligare en bit 
norrut, förbi Rämens bruk och Oforsen till Lil
jendals bruk. Men redan innan förlängningen 
gjordes i norr var det dags för avveckling, eller 
snarare total ombyggnad, i söder. Man ville nu ha 
en sammanhängande normalspårig järnväg för 
lokdrift som dessutom var hopkopplad med det 
framväxande övriga järnvägsnätet i landet. Från 
Persberg till Kristinehamn anlades "Östra Värm
lands järnväg", som 1876 ersatte den södra delen 
av sjöjärnvägsleden. Den norra delen av sjöjärn
vägsleden ersattes 1891 av fortsättningen på 
Östra Värmlands järnväg, nu under namnet 
"Mora-Vänerns järnväg". Alltihop blev senare en 
del av Inlandsbanan. 

Sjöjärnvägsleden kom alltså att vara i bruk un
der 25 år i sin södra del och i 40 år i sin norra. När 
den anlades var den en uppmärksammad nyska
pelse, men efter ett par årtionden framstod den 
snarare som en originell gammalmodighet. 
Blandningen av tåg och båtar var inte bara ovanlig 
i sig själv, den var dessutom i viss mån "bakvänd": 
På andra håll hade man ånglok till tåg men fortfa-
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rande ofta segelfartyg. Här hade man hästar till 
tågen men ångbåtar. Varför byggde man en ny 
sorts transportled på ett sätt som så snart blev 
gammalmodigt? 

För det första var Gustaf Ekman en man som 
ville utnyttja naturens egen förmåga så långt som 
möjligt och minimera energiåtgången. För det 
andra sparade han kostnader och gjorde det där
med mindre riskfyllt för folk att satsa pengar. För 
det tredje var han säkrare på att lyckas i liten skala 
för att därefter med erfarenhetens hjälp kunna 
övertyga osäkra och motståndare. Genom att gå 
in för att göra systemet naturanpassat, billigt och 
säkert lyckades Ekman, med bistånd av Scheele, 
fa folk med sig i så stor utsträckning att det hela 
kunde förverkligas och inte stanna på papperet (så 
som skedde med järnvägsentusiasten Adolf von 
Rosens storstilade planer). 

Örebro Tidning rapporterar 1853: 
Den hittillsvarande tveksamheten att såsom akti
eegare ingå i jernvägsföretag är nu alldeles förbi i 
Wermland. Kostnaden för alla de sist anlagda Ler
viks-, Filipstads- och Kroppa-jernvägarne hafva 
icke obetydligt understigit kostnadsförslagen, och 
intraderne vid de äldre Frykstads- och Christine
hamnsbanorne hafva år från år ökat sig högst be
tydligt. Den lilla Lerviks-jernvägen lemnar redan 
i år ett lysande resultat, oaktadt att afgifterne derå 
äro lägre än den förra forsellönen. 

Dessutom bör det ha gått mycket lättare i dessa 
ensliga skogar att byta ut en sjuk häst mot en frisk, 
i stället för att ersätta ett skadat lok med ett nytt. 
En viktig kund i England blev säkert gladare att fa 
sina varor i tid, även om de transporterats på häst
järnvägar och underliga båtar, än att fa dem förse
nade på grund av en lokskada. Men den som är 
tidigt ute far räkna med att bli överspelad av den 
fortsatta utvecklingen. Att sjöjärnvägsleden efter 
några årtionden blev gammalmodig var nog en 
följd av att den var ett pionjärarbete med speciella 
naturförutsättningar. 

Några av sjöjärnvägsledens delar överlevde 
längre än de andra. Den hemmabyggda hjul
ångaren på Bredreven fanns i ombyggt skick kvar 
till 1930. Järnvägen Lesjöfors-Blockenhus var 
kvar som hästjärnväg till 1913. Man försökte då 
elektrifiera den, men upprepade störningar och 



Angbåt om två hästar vid Filipstad 1856 Blyerts teckning av August Winqvist. NM H 9311890, © foto 
Hans Thorwid, Nationalmuseum. 

avbrott gjorde att man då och då måste återinsätta 
hästarna, som därför blev kvar vid järnvägen ända 
till 1937. Själva järnvägen där blev kvar till 1952, 
då den byggdes om från Ekmans spårvidd till nor
malspårig. 

Idag används alltjämt en del av banvallen till 
hästjärnvägen Persberg-Filipstad, inklusive berg
banan, men nu som gångväg. Och genom Bjur
bäcks slussar går fortfarande båtar, fast numera 
mest kanoter. Det är värt att minnas att dessa de
lar utgör rester av en, även internationellt sett, sär
präglad historisk transportled. Tänk bara på så
dana egenheter som att järnvägshästen i utförslö
por kunde fa åka i egen vagn, att här fanns 
Nordens första tågfärjor, att bergbanan var en av 
de brantaste järnvägarna i världen, och att det 
enda som liknade ett lok var placerat på en båt! 
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RobertSjöö 

Sveriges Järnvägsniuseuni 2003 

På Järnvägsmuseets dag.fick Rocket och Novelty for forsta gången tävla, mot varandra sida vid sida. 
Vi kan säga att det slutade oavgjort. Foto Daniel Nordling. 

Järnvägsmuseets dag 2003 var museets största 
egna arrangemang någonsin. Att vi på något sätt 
borde utnyttja intresset kring 200 årsjubileet av 
John Ericssons födelse var vi på det klara med. 
Dels så hade ju vår replik av den berömde 
uppfinnarens och John Braithwaites lokomotiv 
Novelty gjorts i ordning i England för BBC-fil
men "Rocket and its rivals" (se Spår 2003) och 
dels bildades en tillfällig förening av ett antal in
tressenter inom musei- och näringsliv för att upp
märksamma jubileumsåret. Vårt huvudbidrag till 
det senare skulle bli ett nytt möte mellan Novelty 
och Rocket i Gävle. Förberedelserna att ta hit re
pliken av Rocket startade redan under filminspel
ningarna, men även om det skulle bli ett huvud
nummer så kändes det att det behövdes något 
mer. Eftersom engelsmännen i allra högsta grad 
fortsatte att påverka vår järnvägsutveckling i 
Sverige kunde en koppling till vår världsunika 
samling av tidiga engelskbyggda fordon vara till 
och med internationellt intressant. Det är ju trots 
allt bara i Gävle vi kan visa så många fordon från 
järnvägens egentliga genombrottsår, 1850-1880, 
över den industrialiserade världen, och med lite 

hjälp kunde vi faktiskt åstadkomma något helt 
unikt. Utöver replikerna Rocket och Novelty kör
des därför på museidagen sex originallok, byggda 
i England av sex olika tillverkare mellan 1861 och 
1876. Det skrevs ny historia när alla loken samla
des på spårcirkeln utanför UGJ-stallet. 

Sedan hade vi den nödvändiga turen att dagen 
fick den sista dosen av sommarväder. Sol och 
värme bidrog till att museidagen blev den folkfest 
vi hade hoppats på. Fordonen deltog i en välregis
serad parad och det gick att åka efter flera av loken 
i samtida vagnar. Här var vi särskilt tacksamma att 
fa hjälp från våra vänner på Jernbanemuseet i Ha
mar, med den fordonsansvarige Roar Stenersen i 
spetsen, vars ganska nyligen iordningställda 
"Karettog" passade utmärkt för täta turer med 
många resande. Och här kommer vi egentligen 
till pudelns kärna. Visst har vi unika samlingar 
men för själva levandegörandet så behövs det 
hjälp och samarbete. Museidagarna har alltid va
rit goda exempel på det. Eftersom vi med all till
gänglig personal bara kan skrapa ihop knappt 
trettio avlönade resurser är vi beroende av ideella 
insatser. Arbetsuppgifterna kan variera från att 
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vara lok- och tågpersonal till att fungera som bil
jettförsäljare eller parkeringsvakt. Det kom 
museivänner från hela landet för att dra sitt strå 
till stacken och i år hade vi dessutom lokpersonal 
från England, Norge och Danmark. Utöver dem 
fanns fler engagerade som miniatyrjärnvägs
gruppen, tågsimulatorgänget, marknadsarran
görerna från Järnvägsmusei vänner och frivilliga i 
föreningar som vi samarbetar med: Teater
gruppen Pegasus, Gävle Modelljärnvägsklubb, 
Rillen, Valbo folkdansgille och Järnvägspost
isarna. Eftersom frivilliga och extern personal job
bar för mat och i vissa fall husrum (i sovvagn) och 
i många fall med säkerhet så har vi exakt koll på 
antalet och nog är det imponerande att vi serve
rade 163 luncher till dem. Med vår egen personal 
arbetade således närmare två hundra personer 
med arrangemanget. Lägg till det försäljarna på 
marknaden, personalen i matserveringen och alla 
ombord på Årgångståget och andra gästande tåg 
så inser man att järnvägsmuseets dag är en oer
hörd kraftsamling. Jag är både stolt och tacksam 
att sådant här fortfarande kan genomföras i en 
järnvägssektor som blir allt mindre generös. Jag är 
också tacksam för att vi fick bjuda så många besö
kare på denna fest. 5 279 personer kunde räknas 
in och det var ytterligare en lön för mödan. 

Besöksrekord igen 
Denna anstormning var huvudorsaken till att vi 
för andra året i rad slog nytt besöksrekord. Ök
ningen var inte stor men det nya rekordet lyder i 
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Sådana här köer 
hade vi inte varje 
dag, men nytt 
besöksrekord blev 
det. Strax efter 
öppningen på 
Järnvägsmuseets 
dag. Foto Johan 
Magnusson. 

alla fall på 40 587 personer. Desto roligare att 
konstatera var att intäkterna utöver anslaget 
ökade med hela 13 procent. Entreintäkterna var i 
paritet med 2002, men försäljningen i butiken 
har ökat och framför allt har både egna och be
ställda arrangemang varit huvudorsaken till det 
goda ekonomiska utfallet. Låt mig därför inleda 
med att beskriva den utåtriktade verksamheten 
under året. 

Vi började faktiskt utrikes. Personalen inom 
verksamhetsområde Besök och Arrangemang 
åkte till National Railway Museum i York (NRM) 
för ett event, helgen 25-26 januari i samband med 
att BBC-filmen om lokomotiven vid Rainhill, 
"Rocket and its rivals", visades i brittisk TV John 
Ericssons och vår Novelry fick stor plats i den 
timmeslånga filmen som naturligtvis också visa
des med jämna mellanrum på museet. Vi hade 
lämnat kvar Novelry i Storbritannien några måna
der för att National Reailway Museum i York 
skulle kunna utnyttja kändisskapet som kom med 
publiciteten. Över tre miljoner brittiska teve
tittare borgade för en välbesökt helg. 

Mitt bidrag bestod i att i kortare föreläsnings
form berätta om Novelry på plats vid replikerna i 
utställningen. Till min hjälp för att förklara tekni
ken och att berätta om Rocket fanns Richard Gib
bon och Dave Burrows från NRM som också var 
med vid körningarna för BBC. I pauserna fanns 
utmärkta tillfällen att diskutera ett svenskt arran
gemang med loken med museichefen Andrew 
Scott. Rocket och alla tre gentlemännen fanns se-



dan på plats på museidagen. Vi passade också på 
att ta del av museets barnarrangemang med TV
loken som pågick veckan efter och fick ett värde
fullt utbyte av ideer mellan våra och deras ansva
riga för museipedagogik, butik och marknadsfö
nng. 

En motsvarande dag ägnades också åt London 
Transport Museum i London där museichefen 
Sam Mullins ordnat ett givande program för oss. 
En mycket genomtänkt utåtriktad verksamhet 
har fatt ägaren, London Transport, att inse att 
man genom att aktivt använda museet far ut stora 
kommersiella värden. Till exempel upptäckte 
man att när den tuffa brittiska pressen någon en
staka gång skrev positivt om London Transport så 
handlade det i allmänhet om något som museet 
gjort. Museer både i England och Sverige är duk
tiga på att resursoptimera och sprida positiva bud
skap. Det som saknas är de ekonomiska resur
serna och kanske även uppdraget. Museibutiken i 
Covent Garden med ett spektakulärt utbud har 
nu blivit företagets bästa reklamplats, och muse
ets personal används som projektledare för 
reklamkampanjer och profilprodukter. 

Se där ett sedelärande exempel. Vi avslutade 
med studiebesök på Science Museum, som fak
tiskt är huvudman för NRM, inte minst för att se 
originalet av Rocket, men också för att titta när
mare på det engelsmännen är duktiga på, att upp
rätthålla och förmedla ett intresse för teknik till 
barn och ungdomar. 

Hotande slentrian 
För våra egna ungar körde vi återigen ångtåg un
der sportlovet. Utflykter efter ånglok till Sandvi
ken och tillbaka kombinerades med möjligheten 
att köra ellok på museiområdet. Från ång
pannegrillen serverades rikligt med korv och rejält 
vinterväder på det gav ett lyckat arrangemang 
med nöjda resenärer. En känsla av upprepning 
och slentrian infann sig dock hos museets perso
nal. I en verksamhet som är så beroende av entusi
asm är det en viktig signal. Det är inte bara besö
karen som påverkas om man inte förändrar utan 
det gäller i högsta grad även avsändaren. Jag är 
säker på att inget syntes utåt men vi fick något att 
fundera på. 

Helt nytt var däremot anordnandet av ett tåg
simulatorseminarium den 8 mars. Kring vår 

X2000-simulator där vi använder en modifierad 
version av dataspelet Microsoft Train Simulator 
har det vuxit fram ett nätverk av järnvägs
intresserade användare och utvecklare av produk
ten. Vi upplät därför hela museet åt ett tiotal ex
perter inom området, som vid ett antal stationer 
och workshops i varje utställningshall förevisade 
och spred kunskap om ämnet. Jag kan tänka mig 
att rubriker som "3D studio", "Route editor", 
"Raildriver desktop controller" och "Head-out 
view" inte känns självklara för en gammaldags, 
järnvägsentusiast med analoga intressen, men det 
lockade definitivt en ny publik som kände till det 
nödvändiga kodspråket. Och när de väl förklarar 
att det handlar om modeller, signaler, körkontroll 
och landskap så börjar det genast bli begripligt. 
Microsoft i Sverige AB ställde upp med utlån av 
datorer och även med sin marknadschef som före
dragshållare. 

En tillfällig utställning har det också blivit. Vi 
blev under 2002 kontaktade av en svensk-slova
kisk konstnär, Michal Hudak, som tillsammans 
med en skrivande vän, studierektorn Lennart 
Göth från Kristianstad, bokstavligen har gjort ett 
korståg genom Europa. Resenärerna, utrustade 
med pensel och penna, dokumenterade två resor, 
Narvik-Istanbul och Moskva-Lissabon. Kors
ningen för tågresorna låg i Berlin. Utöver de egna 
arbetena i ord och bild så fick de en konstnär i 
varje huvudstad längs resvägen att ge sin syn på att 
leva i Europa, om att vara innanför eller utanför, 
gestaltat i en skulptur utifrån ett ensartat utgångs
material i form av en rektangulär kub och i några 
sammanfattande tankar. Utställningen, "Spår i 
Europa'', sammanställdes av Michal och museets 
Katarina Sandberg och bestod i hans målningar 
från de olika etapperna mellan huvudstäderna 
och de intervjuade konstnärernas original
skulpturer. Till utställningen som invigdes 15 
mars bidrog vi till tryckningen av en katalog, Spår 
- Europa efter Berlinmurens fall, som dock inte 
blev någon kioskvältare. Det där med kultur är 
svårt. Vi hamnade i alla fall på lokaltidningarnas 
kultursidor och utställningen fanns till beskådan 
under hela året i museets sjätte hall. 

Påsklovet infann sig 12-21 april. Av tradition 
brukar vi ägna den något förlängda veckan åt 
modeller och så även i år. Huvudnumret var Jör
gen Edgars fantastiska samling av lok- och 
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I en kupe på väg till Bratislava, enligt konstnären Michal Hudak. 

motorvagnsmodeller i skala 1:160. Jörgen som 
arbetar på Stockholms kommuns stadsarkitekt
kontor - som modellbyggare! - har under ett an
tal år avsatt ett par timmar varje kväll med att 
bygga detaljerade skalamodeller efter original
ritningar av samtliga ellok, motorlok och motor
vagnar som funnits vid SJ och TGOJ samt nu
mera också de nya svenska tågoperatörernas drag
fordon. Han har också hunnit med att avbilda alla 
huvudånglokstyperna vid SJ. Materialet är papp, 
plastfilm, modellera, metalltråd och plastfärger. 
När förebilderna inte räckt till för att erbjuda al
ternativ till TV-tittande har denne energiske 
modellbyggare gett sig på loken och motorvag
narna från Danmark (DSB), Norge (NSB), Ös
terrike (ÖBB), Schweiz (SBB och BLS), Tyskland 
(DB), Holland (NS), Belgien (SNCB), Italien 
(FS), Frankrike (SNCF), Luxemburg (CFL) och 
Storbritannien (BR). Sammanlagt utgörs sam
lingen av över 300 modeller. 

Som ett alternativ till det av hustrun icke god
kända förslaget att förvara modellerna i vardags
rummet ställde sig en deposition hos oss. I sam
band med Järnvägsmusei vänners årsmöte den 12 
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april kunde vi därför i modellbyggarens närvaro 
inviga två specialbyggda montrar med de drygt 
350 svenska fordonen. Jörgen kommer att fylla på 
med nya alster efter hand. Till museidagen tog 
han till exempel fram både Novelty och Rocket i sin 
skala. 

Försök med en modelljärnvägsmarknad över 
helgen den 12-13 april slog inte lika väl ut. Några 
hundra personer om dagen räcker inte för att det 
skall bli någon lönsamhet för försäljarna. I övrigt 
litade vi under arrangemanget till Gävle 
Modelljärnvägsklubb och deras anläggning i mu
seets källare och till tågsimulatorgruppen för 
specialkörningar. 

Under två dagar i april, 26 och 27, var museets 
sjätte hall scen för Bollnäs teaterverkstads tvåakt
are " ... men den stora örnens vingar" om hotell
drottningen Wilhelmina Skogh, som bland annat 
byggde upp järnvägshotellen i Bollnäs och Stor
vik innan hon blev chef för Grand Hotel i Stock
holm. För manus och regi stod Gunnar Steiner 
och i föreställningen medverkade ett gästande tea
tersällskap från Bollnäs om 13 skådespelare för 44 
roller. 



Jörgen Edgar gör storverk i liten ska/,a. Hans kompletta samling av ellok, motorlok och motorvagnar visas 
nu på Sveriges järnvägsmuseum. Foto Lars Halvarsson. 

I och med att maj månad infinner sig kan vi i 
allmänhet hålla oss lite lugnare på produktions
sidan. Det innebär ingalunda mindre arbete för 
nu kommer skolklasserna och bussresegrupperna. 
Företagen hittar också på aktiviteter för persona
len innan semestrarna så det är en tuff månad för 
guidepersonalen. Ett så stort arrangemang som 
museidagen måste också planeras i god tid. 

Trots alla aktiviteter är det perioden juni-au
gusti som lockar flest besökare, en paradox då vi 
egentligen gör minst då. Det är väl inte helt sant 
då minitåget rullar under perioden liksom vi er
bjuder dagliga guidningar genom utställningen, 
bland annat en särskild visning för barn, och så är 
restaurangvagnen, Cafe Ångvisslan, öppen med 
servering av varm och kall mat. Miniatyrjärnväg
en hade före säsongstarten genomgått ett omfat
tande underhåll med bland annat utbyte av stora 
partier räls och växlar från aluminium till stål. Ar
betet utfördes helt ideellt av miniatyrjärnvägs
gruppen med Olaf Wahlset som sammanhål
lande, huvudsakligen under en vecka i maj. 

Inför sommarsäsongen gjordes också några små 
förändringar i basutställningen. Mest spännande 
var nog pressbyråkiosken från Göteborgs Central 
som vi fatt i deposition från Pressbyråns museum. 
Kiosken ingick i ombyggnaderna av central
stationsbyggnaden inför Göteborgsutställningen 
1923. Pressbyråns museum hade länge förvarat 
den i magasin och hade inte längre plats för den. 
Lagom till sommaren kunde vi bygga upp den i 
utställningen, rikligt försedd med ett tidstypiskt 
utbud av kiosklitteratur, tidningar, frukt, godis 
och tobaksprodukter. Det visade sig inte vara helt 
lätt att fa tag på den första generationen så kallad 
skräplitteratur, men efter dammsugning av ett 
antal antikvariat fick vi ihop ett representativt ur
val. 

I övrigt kom det elektriska malmbaneloket, SJ 
P nr 27 från 1914, tillbaka till utställningen i stäl
let för det lilla ångloket, Kosta-Lessebo Järnväg 
nr 2, som deponerats till Östra Södermanlands 
Järnväg för eventuellt återställande i driftdugligt 
skick. Den från England hemkomna repliken av 
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Även den så kallade kiosklitteraturen är en del av järnvägshistorien. Det var från stationerna den började 
spridas från början av forra sekelskiftet. I basutställningen finns nu en 1920-tals pressbyråkiosk från 
Göteborg C med tidsenligt sortiment endast for beskådan. Foto Magnus Ljung. 

Novelty fick parkera i sista hallen där vi också vi
sade ett egenproducerat bildspel om lokets även
tyr under TV-inspelningarna i Wales på stor duk. 
BBC-filmen rullade hela sommaren i museets 
konferensrum. Synd att ingen svensk TV-kanal 
har velat köpa in den. 

Under några intensiva julidagar blev vi återigen 
varse hur viktigt det är att verka utanför musei
byggnadens väggar. Två stora researrangemang 
bankade på porten. Först ut den 11 juli var tyska 
"Bahntouristik'' som köpte ett ångtåg från Tierp 
till museet med specialvisning av fordons
magasinet på Nynäs som ett av huvudnumren. 
Tyska järnvägsentusiaster är uppenbarligen be
redda att betala för upplevelser och vi far väl er
känna att det bland annat var den ekonomiska 
kittlingen som fick oss att använda flaggskeppet, 
SJ F 1200, som dragkraft. Ett annat viktigt skäl 
var att produktionsteamet för teveserien "Eisen
bahn Romantik" var med under resan, och ett bra 
reportage om museet i tysk teve är ingen dum 
marknadsföring. Dessutom hade den lyckade an-
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vändningen av loket under 2002 gett mersmak 
för personalen. Utöver tågresa, besök på Nynäs 
och visning av museet fick tyskarna en oförglöm
lig upplevelse av svensk folkmusik och folkdans 
utförd av Älvkarleby folkdansgille under den av
slutande måltiden vid Ångpannegrillen i kvälls
solens sken. 

Några dagar senare var det dags för ett två
dagarsarrangemang för modellföretaget Roco 
som kom tillbaka efter att ha fatt mersmak för ett 
par år sedan. För dem körde vi ett elloksdraget tåg 
Östersund-Gävle och dagen efter Gävle-Uppsala. 
Visning av utställning och magasin ingick natur
ligtvis i programmet, liksom en svensk buffe i 
museet. Intresset för det som finns i vårt fordons
magasin är stort bland järnvägsentusiaster i Eu
ropa. Jag glömmer aldrig den närmast irriterade 
kommentaren från Rocos marknadschef att så här 
mycket fantastiska järnvägsfordon inte borde fa 
stå så långt bort från där människorna finns. 

Alla guidningar under båda dessa evenemang 
hölls på tyska av våra språkbegåvade och järnvägs-



En grupp spända, tyska tågfotografer i väntan på något stort ... Foto Karl-Heinz Voregg-er. 

kunniga ledamöter av Järnvägsmusei vänners sty
relse, Anders Hendel, Kjell Palen och Erik Sund
ström. TV-programmet blev för övrigt utmärkt. 
Nästan hälften av ett halvtimmeslångt avsnitt av 
"Eisenbahn Romantik" som visades i oktober äg
nades åt besöket hos oss. Trenden håller således i 
sig. Medieintresset för oss är större i utlandet än 

Angtågsresan for 
''Bahntouristik" 
avslutades med 
fotokörning vid 
Nynäsmagasinet 
Drottningen, 
F 1200 är här for 
forsta gången. 
Foto Karl-Heinz 
Voregg-er. 

här hemma. Jag är också förvånad över det lilla 
intresse som visas för våra visningar av fordons
magasinet. 

Vi försökte under 2003 med guidade turer för
sta söndagen varje månad och museivännernas 
guider står beredda för visningar mot beställning, 
men det har varit dåligt gensvar trots att magasi-
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net rymmer den finaste samling av järnvägsfor
don som finns på ett och samma ställe undantaget 
NRM i York. Den är ju faktiskt bättre än urvalet 
som visas i basutställningen. Det ligger kanske 
något i den österrikiske marknadschefens ord. 

Höstsäsongen drog igång med ännu ett externt 
engagemang for Novelty. Sjöhistoriska museet 

Restaurangvagns
personalen på 
Ärgångståget håller 
fanan högt när det 
gäller kvaliteten. 
Något som bidragit 
till att resenärer 
återkommer år efter 
år. Foto Tage 
Blomquist. 

stod värd for ett av arrangemangen for "John 
Ericsson 200 år", 16-17 augusti. För att ge mer 
glans åt det rekonstruerade slaget vid Hampton 
Roads som skulle utspelas på Stockholms ström 
fick Novelty tuffa fram och tillbaka på en tillfällige 
utlagd spårstump längs med Djurgårdsbrunns
vägen, en perfekt exponering for ett hygglige antal 

Novelcy hade huvudrollen även i ett stycke tågteater som ftamfordes ftamfor banvaktsstugan. Foto Daniel 
Nordling. 
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Lil/,a, Elfkarleö fick sköta en del uppvisningsväxling under paraden. Foto Daniel Nordling. 

besökare. På söndagen hölls DN-konserten fram
för museet, ett utmärkt ackompanjemang till 
Noveltys annorlunda ångstötar, men vi måste nog 
inse att blickarna var riktade från loket mot sce
nen. Sten Holm och Roffe Jansson fick tillbringa 
en vecka på och i anslutning till det egenhändigt 
medtagna och anlagda spåret, men fick samtidigt 
en bra möjlighet att bekanta sig med loket inför 
museidagen som vi också marknadsförde rejält 
under de båda dagarna. För fiolerna stod Sjöhis
toriska museet så det var ett kärt besvär. 

Innan det var dags för museidagen hade pre
miärturen gått för Årgångståget som likt tidigare 
år kördes Stockholm-museet tur och retur alla 
lördagar i september. För Årgångstågets resenärer 
hade Novelty fatt ytterligare en roll. Vår husteater 
"AT Pegasus" hade specialskrivit en enaktare om 
John Ericsson och hans lokbygge. Spelet "Tågtäv
lingen'' framfördes strax efter Årgångstågets an
komst på gräsplanen bakom banvaktsstugan intill 
det närmaste spåret på museiområdet. Novelty 
spelade naturligtvis sig själv och agerade med den 
äran under ånga. Föreställningen framfördes även 
under museidagen och sista söndagen i septem
ber. Årgångståget har blivit ett ganska känt varu-

märke med åren. Även det projektet bygger på ett 
externt engagemang utöver det vanliga. Lokfö
rare, tågbefälhavare och inte minst hovmästare 
och servitörer i restaurangvagnen är kunniga eld
själar som vill dela med sig av kunskap och upple
velser. Projektledningen köptes för tredje året i 
rad från Torkil Elmqvist, Kontra-Konsult. 

Museidag 
Så var det då dags för museidagen, andra lördagen 
i september. Den föregående torsdagen, den 9, 
blev en förskräcklig dag. Sveriges utrikesminister, 
Anna Lindh, avled av de skador hon åsamkats vid 
ett knivöverfall på varuhuset NK i Stockholm. 
Det kändes märkligt att förbereda en fest två da
gar senare. Torsdagen var en kall och regnig dag, 
och våra dystra tankar gällde framför allt Anna 
Lindhs familj och det ofattbara våld som utövats 
mot en offentlig företrädare för Sverige. I samråd 
med Banverkets ledning fattades ändå beslutet att 
fullfölja planerna för museidagen utan några sorg
kanter. Det klarnade upp på fredagsmorgonen 
som en klarsignal för projektet. Under natten 
hade våra första utländska gäster anlänt, norska 
ångloket Caroline (Robert Stephenson & Co, 
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Norska Caroline .från 1861 stod for merparten av de täta turerna mel/,an museet och Gävle C Foto Karl
Heinz Voregger. 

Dagen till ära hade vårt eget Göra få,tt ett tågsätt bestående av våra äldsta SJ-vagnar .från 1856-65, 
naturligtvis endast for uppvisning. Foto Karl-Heinz Voregger 
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Ovan: Från Danmark kom det märkliga loket Gamle Ole vars tuber i pannan är avsedda for vatten i 
stället for rökgaser och där den ena axeln flr sin rotation av en dragstång via blindaxel och kugghjul Foto 
Karl-Heinz voregger. Nedan: Det enda driftdugliga, äldre normalspåriga ångloket som inte ingår i Sveriges 
järnvägsmuseums samlingar är Karlskoga som normalt finns hos NBV] i Nora. Foto Tom Sandstedt. 
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Rena unionståget. Svenska O FWJ 8 och norska Caroline i var sin ände på ett tåg med svenska och norska 
1870-tals-vagnar. Foto Daniel Nordling. 

Rocket drog naturligtvis mycket folk, en del av dem i den till större delen rekonstruerade vagnen, Köping
Hults järnväg nr 35, med underrede ftån 1854. Foto Daniel Nordling. 
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Synpunkter på vilket lok som 
är mest intressant. Richard 
Gibbon (till vänster) och 
Dave Burrows (fyra .från 
vänster) .från NRM i York 
talar for Rocket. Till 
Novelrys forsvar har famiijen 
Braithwaite (tvåa .från 
vänster och till höger) anlänt 
.från Hatfield enkom for detta 
arrangemang. Braithwaites 
räknar sig i rakt nedstigande 
led .från John Braithwaite 
som var John Ericssons 
kompanjon vid bygget av 
Novelry 1829. Foto Eva 
Lindelöw Sjöö. 

1861) med fyra äldre personvagnar från Norsk 
Jernbanemuseum i Hamar. Vår fordonsansvarige, 
Sten Holm, hade ordnat ett hämtningståg med en 
låglastande vagn för ångloket. En liknande expe
dition hade fatt hit loket Karlskoga (Fox Walker & 
Co., 1873) och två öppna godsvagnar från Nora 
Bergslags Veteranjärnväg veckan innan. På för
middagen anlände Gamle Ole (Alexander Chap
lin & Co, 1869) på trailer från Danmarks 
Jernbanemuseum i Odense. Våra egna Göta 
(Beyer & Peacock, 1866), Eljkarleö (Henry 
Hughes & Co, 1873) och repliken av Novelty 
hade växlats fram till UGJ-stallet dit loken bör
jade samlas för påeldning och putsning av lok
besättningarna. Vårt till Grängesbergsbanornas 
Järnvägsmuseum deponerade OFWJ 8 (Sharp, 
Stewart & Co., 1876) var på väg genom förening
ens försorg men hade blivit försenat och repliken 
av Rocket som var på väg på direkttrailer från York 
via Göteborg hade kört vilse. Vid solnedgången 
stod dock alla loken samlade på stallcirkeln bland 
annat efter att Caroline hade dragit ned Rocket på 
svensk räls från det sänkbara trailerflaket. 

När solen steg upp mot en molnfri himmel på 
lördagsmorgonen kändes det att det skulle bli en 
oförglömlig dag. Större delen av personalen, avlö
nad eller frivillig, i historisk klädsel samlades för 
fotografering framför loken. Därefter vidtog en 
hektisk dag för alla inblandade. Museibangården 
hade tömts på uppställda fordon och det var en 
upplevelse bara det att fa överblick över hela spår-

området. Den kom också att bli huvudscen för 
dagens aktiviteter där den stora paraden, där alla 
framtagna fordon deltog, naturligtvis var huvud
numret. Caroline med de norska "Karetvagnarna'' 
gjorde turer från spåret närmast banvaktsstugan 
med resande till och från Gävle C. "OFWJ nr 8" 
med två av våra äldre vagnar hade hämtat ett fyr
tiotal inbjudna gäster innan paraden och de båda 
tågsätten kopplades därefter samman till en unik 
norsk/ svensk återunion. Det gick även att åka ef
ter Rocket i den korgrekonstruerade vagnen KHJ 
nr 35 vars underrede är från 1854. Novelty idkade 
parallellkörning under turerna. För de tid
tabellagda turerna mellan museet och Gävle C 
stod vår rälsbuss, Y6. 

Tågtrafiken inramades av tal av Banverkets ge
neraldirektör, Bo Bylund och Gävleborgs lands
hövding Christer Eirefelt, teater, folkdans, 
marknadsgata med bland annat hemslöjd, rökt 
fisk och gammaldags karameller, järnvägs
marknad och ett stort antal matställen. Alla aktiva 
fick möjligheten att avsluta med middag i museet 
med underhållning, ett ringa tack för en oerhörd 
insats. Det känns faktiskt lite häftigt att vi har det 
allra äldsta driftdugliga loket, Prins August, sparat 
för någonting liknande till år 2006. 

Efter ett sådant här arrangemang behövs tid för 
återhämtning. Det återstår både städning och ef
terarbete och batterierna behöver laddas. Det är 
också då det är så skönt att fler än museets egen 
personal finns att tillgå. 
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Olle Anderssons annonsbild hjälpte till att lyfta 
fram"papperna"på Fars dag. 

Traditionsenligt genomfördes en spökvecka 
under höstlovet. Museet är sig då inte likt - kan
ske till visst förtret för en oförberedd besökare. 
Belysningen i utställningen är dämpad till det mi
nimala och all visningspersonal har förvandlats 
till häxor och spökgubbar. Otäcka ljud kommer 
från högtalarna och plötsligt kan man träffa på en 
ung häxa där man minst anar det. Den största in
satsen i år gjorde återigen Teatergruppen Pegasus 
som genomförde spökguidningar genom museet. 

När det var klart så var det dags för teaterfolket 
att växla upp. Det var dags för ännu ett teatertåg. 
"Cabaret Cabarail" hade premiär lördagen den 8 
november. Ytterligare fyra torsdagar och lördagar i 
november kördes tåget med elektriskt lok och 
vagnar för scen, ombyte och mingel tillsammans 
med restaurangvagn, Storvik tur och retur för i 
princip fulla hus. Teatertåget fick bli grand finale 
för ett intensivt arrangemangsår. 

138 

Det viktiga arbetet som inte syns 
För att arrangemangen skall fungera krävs ett 
stort jobb även bakom kulisserna. Det gäller att 
ha ordning och struktur på samlingarna och att 
det görs underhåll och driftförberedelser. Som 
framgått ovan och i tidigare beskrivningar i Spår 
så är även personalen inom dessa verksamhetsom
råden engagerade i det utåtriktade arbetet. 

Inom verksamhetsområde "Dokumentation 
och Samlingar" har mycket hänt på registrerings
sidan. Ett genombrott gjordes för fotoregist
reringen då vi slöt ett ramavtal med projektet 
Regis i Kristianstad om löpande digitalisering och 
registrering av vårt fotoarkiv. Genom att köpa 
tjänsten stör vi inte vårt löpande arbete och vi be
höver inte bygga upp en egen infrastruktur och 
skaffa tillfällig bemanning. Regis startades som ett 
sysselsättningsprojekt genom en samverkan mel
lan ett antal kulturinstitutioner i Skåne. Nödvän
diga investeringar kunde göras men inte ens alla 
de egna institutionernas behov räckte för att hålla 
organisationen igång, varför man erbjudit tjänster 
externt. Exemplet visar hur svårt det kan vara för 
en liten museiinstitution att bygga upp något eget 
och unikt för digital registrering. Närmare 
10 000 bilder skannades och registrerade under 
året, bland annat Kalmar verkstads bildarkiv och 
bilder ur SJ Reklamavdelnings arkiv. Såväl bilder 
som föremål och arkiv registreras i programmet 
Sofie som har flera hundra användare, huvudsak
ligen mindre museer. 

Arkiv och föremål måste vi däremot arbeta med 
själva. Arkivet från AB Trafikrestauranger (TR) 
har ordnats och förtecknats. När det gäller före
mål har registreringen koncentrerats på affischer 
som nu är färdiga (över 1100 sökbara poster) 
samt porslin och matsilver från TR. Bland in
komna föremål kan nämnas en meterlång SJ 
toalettborste för rengöring av de välbekanta rören 
som mynnar ut rakt över spåret och ett par tidiga 
bromsarkängor från Gefle- Dala Järnväg. 

Vår biblioteksdatabas lagras tills vidare i Arkia 
men förberedelser gjordes under året för integre
ring med Banverkets biblioteksbas. 

Museets arkivarie Robert Herpai har ingått i re
daktionen för Banverkets minnesbokverk till 
järnvägens 150-årsjubileum 2006 och museiche
fen har varit ledamot av en referensgrupp för bo
ken, vars huvudredaktör är min företrädare, Lars 



Olov Karlsson. Tillsammans med Svenska Järn
vigsklubben har vi också lagt upp riktlinjerna för 
ytterligare en jubileumsbok utgiven gemensamt 
av SJK och Sveriges Järnvägsmuseum, huvudsak
ligen utifrån vår bildsamling som ansluter till 
Banverkets utgåva i form och design. 

Verksamheten har också varit utåtriktad på 
egen hand. Den 29 mars var museet på plats när 
Gävle Gille ordnade historisk dag på stadsbiblio
teket och den 7 maj stod vi värd för nätverket 
Industrihistoriskt Forums vårmöte. Arkivens Dag 
och Fars Dag, den 8-9 november, ägnades natur
ligtvis åt våra arkiv där vi höll öppet hus med en 
uppmaning till alla "papper" att upptäcka arkivet. 
För dem som sett eller hört talas om Peter Dalles 
film "Skenbart" som hade premiär på juldagen 
kan det var roligt att veta att vi lånade ut en hel del 
inredningsdetaljer till kupekulisserna. Vi svär oss 
fria från det slutliga utförandet, fast filmen är ab
solut sevärd. 

När man startar ett renoveringsprojekt av ett 
järnvägsfordon är det lätt att ta sig vatten över 
huvudet. Några ideala förhållanden råder inte. Vi 
har tillämpat olika nivåer och metoder under flera 
år men gemensamt för dem alla är att resultatet 
låter vänta på sig. Museet erhöll även under 2003 
ekonomiskt stöd från EU Mål 2 för det så kallade 
Stålvagnsprojektet under ledning av Kontra-Kon
sult. Löpande arbeten gjordes på tre fordon, 
elloket D nr 188 och personvagnarna Co8 2772 
och Co8d 3137. Produktionen i projektet har li
dit av att forskningsresultaten helt naturligt inte 
har kunnat hålla jämna steg med övriga 
arbetsinsatser. Vi har därför beslutat att sänka 
ambitionsnivån för våra renoveringar för att tätare 
kunna presentera och använda ett färdigt fordon. 
Först ut i den linjen blev restaurangvagnen Ro3b 
3749 som påbörjades på senhösten. En ansökan 
till EU Mål 2 lämnades in för en enklare renove
ring med kulturturistiska motiv och indikatorer. 
Den beställda renoveringen av ångloket Ka 692 
har fortskridit enligt plan hos Grängesbergs
banornas Järnvägsmuseum. Motsvarande arbeten 
på ångloket F 1202 har inte kunnat göras i Falun 
som vi hade hoppats utan loket transporterades 
tillbaka till Gävle strax innan vintersnön lade 
trafikverksamheten i ide. Målsättningen med 
loket är att det skall stå färdigt till dess och muse
ets hundraårsjubileum år 2015. 

Tills vidare görs mindre insatser genom 
Järnvägsmusei vänners aktivgrupp. Den har i öv
rigt framskridit långt med dieselloket T41 200. 
Ett arbete som i huvudsak har bedrivits på de nu 
inarbetade torsdagskvällarna. En duo museivän
ner från Västerås har arbetat med ett eget reno
veringspro j ekt, en Or-vagn för militär luftbevak
ning. För ändamålet har två 20 mm luftvärnska
noner tagits emot i deposition från luftvärns
museerna i Norrtälje och Kviberg. Även den lilla 
rälsbussen från Hilding Carlsson Y nr 301 har va
rit föremål för frivillig omsorg genom två pensio
nerade lokförare från Gävle som alltjämt fungerar 
som mentorer för vår fordonshantering. Årets 
konserveringsinsats (se Spår 2003) gjordes på 
Drottning Sofias vagn i utställningen vars ena sida 
åtgärdades under den i besökshänseende lugna 
decembermånaden. På driftsidan togs åter ång
loket B nr 1312 i bruk. Egna och köpta arbeten 
har också gjorts på restaurangvagnen, R2 5184, 
elloket Da 820 och motorvagnen Y6 1109. Fram
för allt den senare kom till flitig användning för 
beställningstrafiken. 

Förutom nämnda deposition av det smalspåri
ga ångloket KLJ 2 till ÖSlJ så har ångloket El0 
1745 deponerats till Orsa Järnvägsförening. En 
anmärkningsvärd fordonsöverföring gjordes då 
ångloket SRJ nr 28 och personvagnen MÅJ C nr 
11 överlämnades med fullt ägande till Museiföre
ningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (MfSRJ) . 
Motprestationen från MfSRJ var fastställandet av 
en bevarandeplan för de mest värdefulla fordonen 
ur föreningens samlingar. För de fordon som valts 
ut i samråd med oss gäller ett mellan båda parter 
avtalsreglerat skydd mot förändring eller över
användning. I brist på lagligt, kulturhistoriskt 
skydd för järnvägsfordon ser jag denna överens
kommelse som en föredömlig lösning. 

Fordonsvård och kunskap stod i centrum när vi 
tillsammans med Arbetets museum i Norrköping 
arrangerade ett branschseminarium, "Att bevara 
eller inte vara'' för arbetslivsmuseerna hos oss den 
5 april. Det har länge stått klart att kunskapen om 
äldre teknik håller på att försvinna. Tack vare 
museibanor och järnvägsföreningar har mycket 
ändå hållits vid liv men hur klarar vi nästa genera
tionsskifte? En utredning om ett teknikhistoriskt 
kompetenscentrum har gjorts av lnnovatum AB i 
Trollhättan på beställning av Järnvägshistoriska 
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Ka-loket som renoveras i Grängesberg hade vid ett tidigare tilifalle fltt en rekonstruerad skorsten av 
gkfiber. Till vår lycka hade ångloksmannen och järnvägshobbyveteranen Yngve Holmgren två skorstenar 
till det liknande loket K 4 i sin trädgård, och Yngve tvekade inte att /,åta en av dem användas på loket. Foto 
Dan Thunberg. 

Riksförbundet QHRF) och den presenterades på 
seminariet. Andra viktiga punkter var "Gemen
sam TRI för veterantåg", "Fedecrail", den europe
iska intresseorganisationen för veterantågstrafik 
och en idediskussion om järnvägens stundande 
150 årsjubileum i Sverige. Arrangemanget sam
ordnades med JHRF:s 25-årsjubileum och 
lockade drygt sextio deltagare. 

Vi var även värdar för det roterande nordiska 
järnvägsmuseimötet. Årets tema var det digitala 
museet och vi samordnade detta kring Microsoft 
tågsimulatordagen, den 6-9 mars. När det gäller 
tillämpning av digital teknik hade vi då kommit 
längst av de nordiska järnvägsmuseerna. Våra 
norska kollegor kunde dock visa upp en mycket 
väl fungerande integrerad databas för sökning i 
alla museets olika bestånd och dessutom var man 
i full färd med att bygga en ny basutställning. Jag 
kunde vid invigningen av det nya museet i Ha
mar den 27 juni konstatera att norrmännen var 
förbi. Därmed inte sagt att vi måste rusa i kapp. 
Vår utställning erbjuder en simulator och en 
pekdator plus att vi lagt över rörliga bilder och 
bildspel på DVD. 
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All teknik kräver underhåll och publiken är 
kluven när det gäller inställningen till digitala me
dier. Visst måste utställningen moderniseras för 
att hålla över tiden, men jag tror och hoppas att 
om vi genom hemsidan kan ge digital service blir 
efterfrågan på verkligheten så mycket större. 

Det internationella samarbetet intensifierades 
för mig personligen efter IATM:s årsmöte i Day
ton, Ohio, då jag valdes till sekreterare i organisa
tionen. lnternational Association of Transport 
and Communication Museums fungerar som ett 
nätverk för branschmuseer inom kommunika
tion och transport, främst järnvägs-, post-, tele
och flygmuseer över hela världen. Till ny presi
dent valdes chefen för Post & telemuseum i Kö
penhamn, Birgitte Wistoft. I samband med års
mötet hölls också den vartannat år hållna konfe
rensen på Air Force Museum i Dayton, den 26-
30 juli. Jag hade där återigen tillfälle att lyfta fram 
Novelty och tävlingarna i Rainhill och Llangollen i 
ljuset till mångas uppenbara intresse. Ett liknande 
föredrag hölls på Sjöhistoriska museet i samband 
med ett seminarium om John Ericsson den 13 
november. 



Under två höstveckor ägnade en stor del av mu
seets personal sig åt en annan, ny form av 
kunskapsöverföring. Utbildningsföretaget Train 
Competence Center (TCC) köpte två en
veckasutbildningar i ämnet järnvägshistoria för 
blivande lokförare. Kursen ingick som en hög
skolepoäng under den ettåriga utbildningen. 
Kursledare och sammanhållande var museets Mia 
Lundstedt. 

Organisation och engagemang 
Ar 2003 kom rent administrativt att halveras i två 
delar. Av utfallet att döma fick vi det bästa av två 
världar. Affärsverket Statens Järnvägar som ansva
rat för museet sedan bolagiseringen 2001 läm
nade över till Banverket vid halvårsskiftet. Innan 
dess gjordes förberedelser för överföringen och 
kontinuitet beträffande samlingarna, personalen, 
fastigheterna och ekonomin. Tack vare en mycket 
positiv inställning och ett varmt engagemang hos 
de enskilda tjänstemännen inom den så kallade 
avvecklingsorganisationen för museifrågorna har 
museet gått styrkt ur de ovissa åren. Särskilt måste 
framhållas verkschefen, Eskil Arvidsson. Det vi
sade sig också att staten behövde behålla Affärs
verket Statens Järnvägar under överskådlig tid för 
bland annat hanteringen av den konkurrens
neutrala fordonsparken inom den allt krångligare 
järn vägssektorn. 

Banverkets ansvariga och tjänstemän har däref
ter tagit emot oss med öppna armar. Museet har 
placerats som en sektion under avdelningen Järn
väg och Samhälle (BV-S) och dess chef, Lena 
Ericsson. Avdelningens huvuduppgift är att inom 
ramen för de transportpolitiska målen verka för 
att järnvägssektorn kan tillgodose de växlande 
kraven från medborgare och näringsliv. Man le
der och samordnar strategier och program inom 
sektioner för internationell samordning, trans
portpolitik, prognos- och planeringsmetodik, 
miljö, samhällsplanering och forskning. 

Övergången till Banverket har inte inneburit 
någon intern omorganisation, men det är mycket 
glädjande att vi har kunnat inrätta ännu en tjänst 
som arkiv- och biblioteksassistent. Det innebar 
helt enkelt att vi tog över arbetsgivaransvaret från 
Järnvägsmusei Vänner för Christina Engström 
som har funnits hos oss sedan 2001. För lok
underhållet har vi ratt tillfällig förstärkning av 

gotlänningen Mattias Smedberg, som började på 
rehabilitering efter en trafikolycka men därefter 
har upprätthållit en vikariatstjänst. Och så kom 
en gammal bekant tillbaka. Olle Andersson på
började ett vikariat på kända marker för Helena 
Lutz som tagit tjänstledigt för studier. Under året 
har 29 personer varit anställda vid museet enligt 
följande: 

Museichef 
Robert Sjöö 

tjänstledig 
Administration 
Anita Björklund 
Göran Jäderholm 
ElisabetKronhöffer 

IT, ekonomihantering och diarium 
ekonomihantering, diarium, 50 procent 

Besök och arrangemang 
Olle Andersson butik, guidning och arrangemang 

( augusti-<lecember) 
Gunilla Lundberg marknadsföring och beställnings

Mia Lundstedt 

HelenaLutz 
Eva Hagström
Mattsson 

Anders Larsson 
AnnaNygren 
BoelNylöf 
Eva Olsson 
Annelie Wahlström 
Tanya Åsbacka 
Lennart Bergner 
Martin Gens 

arrangemang 
guidning, museipedagogik och 
arrangemang 
butik, guidning och arrangemang 

timanställd, reception och 
guidning 

timanställd, minitåg 

Samlingar och Dokumentation 
Christina Engström arkiv och bibliotek, 75 procent 
Robert Herpai arkiv och bibliotek 
Katarina Sandberg föremålsvård, registrering och 

dokumentation 
Bertil Pettersson 
Catharina Wallin 

timanställd, föremålsregistrering 

Fordon, Trafik och Fastighet 
Sten Holm fordon och trafik 
Rolf Jansson fastighet och bana 
Thom Olofsson fordonsrenovering och måleri 
Mattias Smedberg verkstad (oktober-<lecember) 
Claes Zachrisson verkstad 
Kenneth Landgren timanställd, trafik 
Stefan Nilsson provanställning med lönebidrag, 

vaktmästeri 
Erik Norin praktikant (april-maj) , fastighet 
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Som framgick redan i inledningen av den här be- Lars Forsgren, Gävle fordonsrenovering och 

skrivningen är det åtskilliga museivänner, organi- fastighet 

serade och oorganiserade, som har hjälpt museet Björn Fura, Stockholm trafik 

med alla dess åtaganden under året, vid enstaka 
Sten Gjessing, Sundsvall trafik 
BeritGrantman, Brottby miniatyrjärnvägen 

eller återkommande tillfällen. Det blir svårare än Erik Hedlund, Gävle marknaden, museidagen 
någonsin att namnge dem alla, men jag skall for- Johnny Hallgren, Stockholm fordonsrenovering och 
söka. trafik 

Anders Hendel, Gävle guidning 
Mats Abramsson, Stockholm tågsimulatorn Anders Henriksson, Hjärup trafik 
Björn Andersson, Brottby miniatyrjärnvägen Lars Hermansson, Västerås fordonsrenovering 
Tobias Bengtsson, Malmö trafik Bill Hidfors, Fosie trafik 
Björn Bergman, Nacka miniatyrjärnvägen Patrik Hidfors, Malmö trafik 
Roland Birat-Pettersson, Frövi miniatyrjärnvägen Peter Holm, Lomma miniatyrjärnvägen 
Lennart Birat-Pettersson, Frövi miniatyrjärnvägen Bengt Holmer, Ekerö miniatyrjärnvägen 
Tage Blomqvist, Långsele Årgångståget Rauli Joutsijärvi, Grängesberg trafik 
Lars Bohman, Stockholm Årgångståget Hans Karlsson-Nyhlen biljettförsäljning 
Hans-Olof Dahlberg, Stockholm Årgångståget Ronnie Korsback, Örebro trafik 
Mårten Duner, Stockholm Årgångståget Per-Åke Lampemo, Vara trafik 
Jörgen Edgar, Stockholm modellbyggen Christer Larsson, Gävle trafik 
Magnus Edman, Västerås tågimulatorn Hans-Petter Larsson, Nacka tågsimulatorn 
Karl-Erik Eggefjord, Gävle fordonsrenovering och Thomas Larsson, Sundbyberg trafik 

trafik Bengt Lindberg, Gävle fordonsrenovering och 
Gert Ekström, Stockholm speaker, museidagen fastighet 
Barbro Ekström, Gävle biljettförsäljning Maj-Britt Lindberg, Gävle biljettförsäljning 
Leif Ekström , Gävle trafik Lina Lindberg, Gävle biljettförsäljning 
Staffan Eliasson, Sollefteå trafik Pär Lindberg, Gävle fordonsrenovering och 
Ellinor Engström, Gävle biljettförsäljning trafik 
Ronnie Engström, Gävle fordonsrenovering och Rune Lundby, Gävle fordonsrenovering och 

parkeringsbevakning trafik 
Göran Enqvist, Eskilstuna trafik Lennart Lundgren, Gävle guidning 
Ingvar Eriksson, Mora miniatyrjärnvägen Sören Lundvall, Uppsala miniatyrjärnvägen 
Olle Eriksson, Örebro trafik Kjell Malmberg, Ekerö miniatyrjärnvägen 
Stefan Eriksson, Gävle biljettförsäljning Ulf Möllevinge, Åkersberga miniatyrjärnvägem 

Uppladdning infor museidagen. En del av personalen, uppk/,ädd och samlad ftamfor huvudattraktionerna 
utanfor UG]-stallet strax innan öppningsdags. Foto Karl-Heinz Voregg-er. 
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Jan Nilsson, Örebro 
Jan-Håkan Nordin, Borlänge 
Emma Olsson, Gävle 
Olle Olsson, Gävle 
Herbert Paalberg, Västervik 
Kjell Palen, Sundsvall 
Kenneth Persson, Grängesberg 
Håkan Pettersson, Sollentuna 
Lillian Pettersson, Sollentuna 
Björn Roos, Gävle 
Gunnar Sandin, Lund 
Tom Sandstedt, Bälinge 
Bo Sibbmark, Nässjö 
Jonas Sjögren, Nynäshamn 
Göte Sjöö, Västerås 
Malin Sjöö, Gävle 

Marita Sjöö, Västerås 
Håkan Sohlback, Örebro 
Rolf Sten, Gävle 
Per Stenman, Gävle 
Bengt Sundin, Sundsvall 
Erik Sundström, Sandviken 
Jan-Erik Svanberg, Gävle 
Jan Söderlund, Borlänge 
Gunnar Telbe, Hyssna 
Börje Thoursie, Gävle 
Karl-Heinz Voregger 
Olaf Wahlset, Gävle 
Tomas Wedin, Björklinge 
Robert Österman, Stockholm 

trafik 
miniatyrjärnvägen 
spökerier 
miniatyrjärnvägen 
trafik 
guidning och Spår 
trafik 
miniatyrjärnvägen 
miniatyrjärnvägen 
biljettförsäljning 
Spår 
foto 
tågsimulatorn 
foto 
fordonsrenovering och trafik 
biljettförsäljning och 
spökerier 
biljettförsäljning 
trafik 
fotoarkiv och Spår 
biljettförsäljning 
fordonsskrotning 
guidning och Spår 
foto 
miniatyrjärnvägen 
miniatyrjärnvägen 
guidning och Spår 
foto och översättning 
miniatyrjärnvägen 
tågsimulatorn 
tågsimulatorn 

Sist men inte minst vill jag nämna alla föreningar, 
organisationer, institutioner och företag som vi 
har samverkat med i olika projekt eller i löpande 
verksamhet under året: 

Alderholmens Mekaniska, Gävle 
Arbetarteater Pegasus, Gävle 
Arbetets Museum, Norrköping 
Bollnäs Teaterverkstad 
Danmarks Jernbanemuseum, Odense 
Deltab AB, Gävle 
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum, Grängesberg 
Gästrikland Turism 
Gävle Modellbyggeri 
Gävle Modelljärnvägsklubb 
Gävle &Co 
Inlandsbanan AB, Östersund 
Järnvägshistoriska Riksförbundet 
Konservator Per Mattsson, Gävle 
Kontra-Konsult, Göteborg 
LEG-Video, Olofström 
Lennartssons snickeri, Hedesunda 
Liljeqvists Catering, Gävle 
Länsstyrelsen Gävleborg, EU Mål 2 Norra 

Modellproduktion, Gävle 
Museibanornas Riksorganisation 
Museiföreningen Getle-DalaJernväg, Falun 
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar, Uppsala 
National Railway Museum, York 
Nora Bergslags Veteranjärnväg 
Norsk Jernbanemuseum, Hamar 
Norsk Veritas A/S 
Oscars Service, Älvkarleby 
Regis, Kristianstad 
Riksantikvarieämbetet 
Securitas AB 
SJAB 
Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm 
Svenska Järnvägsklubben 
Trafficare AB 
TCC, Bollnäs 
TGOJ, Malmö/fillberga/Örebro 
Östra Södermanlands Järnväg, Mariefred 

Jag kan bara säga: Tack allesammans för ett fantas
tiskt år på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Ronnie Korsback, en av alla dem som har haft 
roligt under det frivilliga arbetet på museet. Foto 
Daniel Nordling. 
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Årsberättelse 2003 

Styrelsen för Järnvägsmuseivänner avgiver här
med sin årsberättelse för verksamhetsåret 2003. 

Föreningens styrelse har under året varit: 
Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Anders Larsson, kassör 
Morrgan Claesson 
Rolf Sten 
Erik Sundström 
Kjell Palen 
Lennart Lundgren 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Föreningens medlemsantal 2003-12-31 var 836 
fullbetalda medlemmar, 11 ständiga medlemmar 
och 58 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
nio protokollförda sammanträden. Föreningen 
har under året sänt ut medlemsinformation. För
eningens årsstämma hölls den 12 april 2003 på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Årsboken Spår utkom 
i december 2003. 

Föreningen har bidragit genom medlemmar 
som utfört guidning i Sveriges Järnvägsmuseums 
fordonsmagasin i Nynäsverkstaden vid Blåsåsen 
och som funktionärer vid Järnvägsmuseets dag. 
Föreningen har under året även deltagit i arbete 
med fordonsrenovering. 

Föreningen har startat en ny hemsida på egen 
domän: www.jvmv.se 

Föreningen har beslutat starta ett bild
identifieringsprojekt. Arbetet behandlar bilder ur 
museets arkiv. 

Föreningen har under första delen av året haft 
arbetsgivaransvaret för en lönebidragstjänst för 
arkivarbete på museet. 
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Föreningens projekt för insamling av minnen 
från järnvägsanställda har fortsatt. 

Föreningen har under 2003 varit medlem 
JärnvägsHistoriska Riksförbundet, JHRF. 

Följande projekt pågår i föreningens verksam
het för att stödja Sveriges Järnvägsmuseum: 
• Föreningen har gjort delbetalning och har fort
satt medel avsatta för att bidra till inköpet av det 
återförda loket F 1202 från Danmark. 
• Föreningen har sedan 2001 ett principbeslut 
om att bidra om och när en framtida nyutgåva av 
publikationen "Lok och vagnar vid Sveriges 
Järnvägsmuseum" ska produceras. 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till medlem
mar, företag och privatpersoner för det gångna 
verksamhetsåret. Styrelsen vill rikta ett särskilt 
tack till de som bidragit till föreningen med gåvor. 
Ett särskilt tack riktas även till redaktionen för vår 
årsbok Spår. 

Styrelsen ser med tillförsikt fram mot nästa 
verksamhetsår och vi är övertygade om fortsatt 
framgång för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 17 mars 2004 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Anders Larsson 
Rolf Sten 
Erik Sundström 
Kjell Palen 
Morrgan Claesson 
Lennart Lundgren 
Robert Sjöö 
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