


SPÅR2005 
Årsbok utgiven av 

Sveriges Järnvägsmuseum
och 

JärnvägsmuseiVänner 



Årsboken SPÅR utsändes till medlemmarna av Järnvägsmusei Vänner. Redaktio
nen tar gärna emot kommentarer till bokens artiklar (som kan publiceras under 
rubriken "Stickspår") och bidrag till kommande årgångar under adress SPÅR, 
Sveriges Järnvägsmuseum, Box 407, 801 05 GÄVLE. 

Redaktion 
Robert Herpai 
Gunnar Sandin 
RobertSjöö 
Rolf Sten 
Erik Sundström 
Börje Thoursie 

Omslagsbilden 
Överforingsledningen från Porjus har monterats men Riksgränsbanans kontaktledning 
är inte på plats ännu. Se vidare Roine Wiklunds artikel om detta pionjärarbete. 

Om annat inte anges tillhör återgivna bilder 
Sveriges Järnvägsmuseum eller artikelförfattaren. 

© Författarna 
Ombrytning: Anders Lundquist 
Tryck: Elanders Berlings AB, Malmö 2005 
ISSN 0283-6484 



Innehåll 

Erik Sundström 
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1905? 5 

Roine Wiklund 
En banbrytande innovation. 
Elektrifieringen av Riksgränsbanan 11 

Christina Engström 
Guldkorn ur arkivet 5 5 

Staffan Hansson 
"Norrland kunde väl aldrig tänka att få något gode af järnvägarna'' 57 

Erik Sundström 
Mått och vikt vid järnvägarna 64 

Erik Larsson 
Mitt liv vid SJ 1940-1988 67 

Tanya Asbacka 
Gävle-Dala järnvägs betydelse för traktens resande 1859-1874 97 

Lars Jonsson Lax Hedstrom 
En resa på Gefle-Dala Jernväg 1869 111 

RobertSjöö 
Sveriges Järnvägsmuseum 2004 115 

Stickspår 127 



Rauchröhreni.iberhitzer Patent Schmidt. 

Pi c l ock - Überbitzer. 

4 

Det forsta överhettar/oket 
i Sverige var BJ 52 som 
1905 levererades av No
hab. Observera att lokföra-
ren på Bergslagsbanan stod 
till höger, som framgår av 
omkastningsstången. 

Schmidts överhettare ledde 
ångan fram och tillbaka 
i smala rör inuti eldrören 
som därför måste ges större 
diameter än tidigare. 

Pielocks överhettare ledde 
ångan över eldrörens utsida 
i en låda mitt i pannan och 
var enklare att montera i 
befintliga ångpannor. 



Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1905? 

De första överhettarloken 
Den franske vetenskapsmannen Sadi Carnot vi
sade 1824 att den högsta teoretiska verknings
graden för en ångmaskin eller liknande blir lika 
med temperaturskillnaden mellan inkommande 
och utgående ånga, dividerad med den inkom
mande temperaturen, som skall räknas från ab
soluta nollpunkten och ökas med 540 grader för 
förångningsvärmet. Alla ångmaskinkonstruktö
rer drog slutsatsen att man måste höja tempe
raturen och trycket i pannan, och på 1880-talet 
nådde man höga tryck, kring 14 bar vid 19 5 
grader C. För att kunna utnyttja ångans expan
sionsmöjlighet tvingades man då bygga loken 
som kompoundmaskiner där ångan först gick 
genom en högtryckscylinder och därefter genom 
en lågtryckscylinder. Det ledde till ojämn drag
kraft särskilt vid start och krav på omkastnings
ventiler. Pannorna krävde stor plåttjocklek och 
risk fanns för kondensvatten i cylindrarna. 

På 1890-talet gjordes försök med överhettning 
i stationära ångmaskiner, där man fortsatte att 
värma ångan efter att den lämnat det kokande 
vattnet. Att tillämpa ideerna på lokomotiv var 
svårt på grund av begränsat utrymme och star
ka vibrationer. Den tyske uppfinnare Wilhelm 

Schmidts överhet
tare infordes 1906 
på SJ litteraA. 
Det andra loket i 
serien, 1001, finns 
på museet i Gävle, 
med pannan upp
skuren for att visa 
överhettaren. 

Schmidt prövade 1898 först att lägga många 
överhettarrör i ett mycket grovt flamrör inuti 
pannan, parallellt med de vanliga rökrören, men 
det gav ojämn värmefördelning och risk för 
brännskador på rören. Han testade därefter två 
andra konstruktioner i samarbete med Preussiska 
statsbanan, först (1899) att lägga separata över
hettarrör i rökskåpet framför pannan. Det visade 
sig ge 12 procents bränslebesparing och demon
strerades på världsutställningen i Paris 1900. 
Ännu bättre resultat uppnåddes 1903 genom att 
lägga fram- och återgående överhettarrör inuti 
ett antal röktuber i pannan. Han fick patent på 
flera av utförandena, och Preussen valde 1905 
rökskåpsöverhettare som standard för nya lok, 
1906 ändrat till tuböverhettare. Med överhet
rare kunde ångtemperaturen höjas till 300-350 
grader för nya lok med kolvslider och 250-270 
grader för äldre, ombyggda lok med planslider, 
vilket i bägge fall innebar stora besparingar av 
vatten och bränsle, så att man kunde bygga större 
och kraftigare lok som fortfarande sköttes av bara 
en eldare. 

Parallellt med Schmidt arbetade i Tyskland 
Pielock 1898 med en överhettare där ångan upp
hettades i en låda som omslöt alla tuberna på en 
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Under 1905 byggdes de forsta SJ-loken litt. Tb, en forsvenskad version av den amerikanska loktyp som köptes 1899. 

kort sträcka inuti pannan. Han nådde i början 
250 grader och kom 1906 ända till 350 grader, 
och var då lika effektiv som Schmidt, samtidigt 
som hans konstruktion var bättre lämpad för 
ombyggnad av gamla lok. Den försämrade tyvärr 
tubernas livslängd och blev kortlivad. Clench 
arbetade med en överhettare liknande Pielocks 
men placerad längst fram i pannan, vars plåtar 
bildade lådan. Den krävde att tuberna valsades 
fast i fyra plåtar, vilket var nästan omöjligt att 
få tätt. 

I Oldenburg arbetade Ranafier med en kon
struktion som vid kompoundlok upphettade 
ångan mellan hög- och lågtryckscylindrarna, 
och i Belgien Flamme med en som liknade 
Schmidts. 

Cole utarbetade i USA en överhettare i stort 
sett som Schmidts, med skillnaden att över
hettartuberna inte gick direkt till hopsittande 
lådor för in- och utgående ånga, utan först till 
mellanrör anslutna till åtskilda ånglådor. Den 
stora fördelen var att den hamnade utanför for
muleringarna i Schmidts patent. 

Schmidt var en skicklig affärsman och tog väl 
betalt av företag som ville ha licens, och utlovade 
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i en del fall ensamrätt för ett visst land. I Sverige 
fick Nohab licens och kunde 1905 leverera det 
första överhettad oket i Sverige, snälltågsloket B J 
52, och följande år SJ lok littera A, den första typ 
som var anpassad för överhettare. Atlas skaffade 
då licens enligt Cole och Vagn- och Maskinfabri
ken i Falun licens från Pielock. Falun utvecklade 
1908 dessutom en överhettare lik Schmidts men 
med koncentriska överhettartuber. 

Schmidts konstruktion visade sig snart över
lägsen. Den blev standardkrav från alla järnvägar 
och fortlevde, med små förändringar, så länge 
det byggdes ånglok. 

Statens Järnvägar 
Statenägde4 199 km järnväg, varav dock 11 km 
trafikerades av norska statsbanan. SJ trafikerade 
dessutom järnvägarna Bånghammar-Kloten, 
22 km, som efter Klotens bruks konkurs till
hörde Domänstyrelsen och hade så ringa trafik, 
endast lördagar, att ingen annan ville trafikera, 
Visby-Visborgsslätt, 2,5 km, som tillhörde Ar
meförvaltningen och närmast kunde ses som en 
ångspårväg, Örebro-Svartå, 48,5 km, som tidi
gare trafikerats av Örebro-Köpings järnväg vars 



Björbo station tillhörde Västeråsbanan och hade samma arkitektoniska stil som de andra husen Ludvika-Vansbro. 

västra del övertogs av SJ 1897, samt Strömstad
Skee, 7 km, som blev den naturliga norra änden 
av Västkustbanan när tanken på fortsättning 
till Norge övergavs. Alla SJ-sträckor hade både 
gods- och persontrafik utom Albano-Stock
holm östra som bara användes för omlastning 
av gods mellan SJ och Roslagsbanan, framför 
allt sopor som skulle vidare till Spånga-Lövsta 
järnväg. Inga nya SJ-banor öppnades under 
1905. 

SJ skaffade under året tjugo lok littera L och 
tio littera Ta, femtio personvagnar och tjugo 
resgodsvagnar samt två hundra täckta och fem 

I norra änden 
av Enköping
Heby-Runhällen 
vid Runhällen 
anslöt Sala-Gy
singe-Gävle järn
väg, vars stationer 
hade rödmålade 
stationshus med 
mycket stora 
taköverhäng. 

hundra femtio öppna godsvagnar. Utöver detta 
levererades i slutet av året de första fyra loken lit
tera Tb, men de hann inte bli officiellt mottagna 
före nyåret. 

Enskilda banor 
• Bergslagsbanan byggde vid Kroppa en bro 

över en nygrävd kanal mellan sjöarna Daglösen 
och Östersjön. En ny station var under byggnad 
vid Alvhem där sidobanan till Lilla Edet skulle 
ansluta. 

• Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar 
arbetade med anslutning i Enköping av banan 
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EHRJ började vid egen station i Enköpings hamn, som trots den fina invigningen inte fick någon större användning. 

Enköping-Heby-Runhällen som var under 
byggnad med egen station i Enköpings hamn. 

• Falun-Västerdalarnes järnväg, ett dotterbolag 
till Gävle-Dala järnväg, öppnade den sista delen 
från Repbäcken till Björbo, där man mötte den 
föregående år öppnade delen av Västeråsbanan 
från Ludvika. 
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• Nora-Karlskoga järnväg hade fått ekonomin 
stabiliserad och började modernisera genom att 
byta ut en mängd små äldre broar med träbalkar 
mot järnbalkar. Breddningen av banan Striberg
Bredsjö hade påbörjats. 

• Väsman-Barkens smalspåriga järnväg hade 
öppnats 1859 från Ludvika till Smedjeback-

Limmared blev en 
stor järnvägsknut 
där Västra Cen
tra/banan korsade 
Borås-Alvesta och 
smalspåret från 
Falkenberg anslöt. 
Stationshuset i 
samma stil som 
Säröbanans var 
ett mästerverk i 
snickarglädje. Det 
fick gavlarna till
byggda och kom
pletterades med ett 
järnvägshotell. 



När Säröbanan en tid hade planer på forlängning mot Kungsbacka eller kanske ända till Landeryd köpte man det 
stora loket GSJ 5, som blev så opraktiskt på den korta banan att det 1911 såldes till Malmö-Ystads järnväg. 

en för att förbinda bruken vid Väsman med 
Strömsholms kanal. Den övertogs av Västerås
banan som 1900 öppnade sitt spår till Ludvika 
parallellt med smalspåret den sista milen, men 
till 1903 gick trafik på bägge banorna. Därefter 
lades smalspåret ned. Delen Morgårdshammar
Smedjebackens hamn på åns norra sida bredda
des och öppnades åter 1905. 

• Göteborg-Särö järnväg hade öppnats 1903-
04 med livlig trafik från de snabbt växande för
orterna, och man diskuterade en förlängning 
till Gottskär och Kungsbacka, där kommuner
na utlovat stor aktieteckning. GSJ köpte därför 
från Motala Verkstad ett stort tenderlok, GSJ 5 
med axelanordning 1 C-2, likadant som Östra 
Centralbanan hade köpt 1904 och troligen från 
början beställt av ÖCJ, som hade besvärlig eko
nomi och haft flera lok uthyrda till bland annat 
GSJ. Kungsbacka kommun ändrade sig dock, 
så att planerna föll. Loket kom att bli alltför 
stort då GSJ saknade tillräckligt stora vändski
vor och var så kort att man föredrog tanklok 
som inte behövde vändas. Loket GSJ 5 såldes 
1910 till Malmö-Ystads järnväg där det passade 
bättre. 

• Garpenberg-Fors järnväg öppnades och 
transporterade järn från Garpenbergs bruk och 
malm från flera gruvor i trakten. Dragkraften var 
ett litet sex.kopplat tanklok byggt av Nohab, och 
ett gammalt SJ-lok, littera F, byggt 1865. 

• Första delen av banan Lund-Revinge-Har
lösa öppnades fram till trakten av Revinge. Där 
skulle den enligt planerna ha en enda station 
men det ändrades till två, Revinge och Revinge 
lägerplats, vid Södra Skåningarnas övningsplats. 
Snart nog följde dock järnvägen postens exempel 
och döpte om stationerna till Revingeby respek
tive Revingehed. Att banan inte byggdes klart till 
Harlösa berodde på oenighet med under bygg
nad varande Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järn
väg som ägde stationen där. 

• Sveriges kortaste koncessionerade bana, Häl
lefors-Råsa, var egentligen bara ett 0,8 km bispår 
till Hälleforsbruk från OFWJ, som av formella 
skäl, markexpropriation, hade behövt eget till
stånd. 

• Falkenbergs järnväg med 891 mm spårvidd 
nådde äntligen uppgörelse med Borås-Alvesta 
järnväg om nyttjandet av Limmareds station, 
där de normalspåriga banorna BAJ och Väs-
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tra Centralbanan korsades, och kunde därmed 
lämna sin provisoriska expedition i Limmared. 
Formellt var sträckan från Holsljunga byggd av 
ett eget bolag. FJ hade tidigare planerat att överta 
Limmareds glasbruks bana till Åsunden och för
länga den till Ulricehamn, men glasbruksbanan 
hade just övertagits av VCJ och delvis breddats, 
liksom Ulricehamn-Vartofta järnväg. FJ köpte 
från Nohab loket FJ 7, axelanordning lC, av en 
typ som hade levererats till flera smalspårsbanor 
i Västergötland. 

• Mönsterås järnväg hade till syfte att ge 
Mönsterås hamn förbindelse med de smalspåriga 
Kalmarbanorna i Sandbäckshult, dit man nådde 
1902, och fortsätta mot Växjöbanorna i Åseda. 
Sträckan Sandbäckshult-Alsterbro öppnades 
1905, men när man även i Oskarshamn 1904 
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beslöt att bygga en anslutning till Växjöbanorna, 
drabbades Mönsteråsbanan av tveksamhet och 
hade ett eget bolag för den eventuella fortsätt
ningen förbi Alsterbro. Svag ekonomi gjorde att 
Mönsterås banan 1910 övertogs av Kalmarba
norna som fortsatte bygget i riktning mot Åseda, 
men aldrig nådde dit utan 1916 slutade i Möns
terås. 

• Järnvägen Falköping-Uddagården fick kri
tik av myndigheterna för att den hade kvar flera 
växlar av den gamla släpväxeltypen, där man flyt
tade delar av spåret, och bytte ut dem mot säk
rare tungväxlar. En släpväxel blev dock kvar vid 
lokstallet ända till breddningen till normalspår 
1954. 

• Hjo-Stenstorps järnväg bytte gamla träbalk
broar till nya med järnbalkar. 

• Norra Östergötlands 
järnvägar utvidgade Skär
blacka station med nya 
byggnader, större bangård 
och spår till det nya pap
persbruket. Den nya ban
delen Kimstad-Norrkö
ping var under byggnad. 

• Roslagsbanan elektri
fierade sträckan Ösby
Danderyd och uppgrade
rade de tidigare elsträck
orna med ny kontakttråd, 
nya stolpar och nya sken
förbindningar. Fyra nya 
elmotorvagnar levererades, 
så att man nu hade tio så
dana. 

• Delen Alnaryd-Er-
ingsboda av banan Nätt
raby-Alnaryd-Eringsboda 
med spårvidd 600 mm 
öppnades. 

Den sista släpväxeln blev kvar 
vid lokstallet på Falköping
Uddagårdens järnväg ända till 
breddningen 1954 då banan 
blev ett SJ-sidospår till Ud
dagårdens kalkbrott. Bilden 
från 1952. 



Roine Wiklund 

En banbrytande innovation. 
Elektrifieringen av Riksgränsbanan 
Det har inom LKAB inletts en diskussion om att 
introducera ny teknik i form av förarlösa tåg på 
Malmbanan. Förarlösa tåg används för tillfället 
på ett hundratal platser i världen, bland annat för 
persontrafik i Tokyo och London. I Köpenhamn 
finns sedan september 2002 ett av världens ny
aste och modernaste tunnelbanesystem där detta 
tekniska system används, och vid LKAB:s gruva 
i Kiruna används sedan 70-talet metoden för 
malmtransporter under marknivå. Några förde
lar som införandet och användandet av förarlösa 
tåg väntas medföra är att risken för olyckor kan 
reduceras samt att kostnader för bland annat per
sonal kan minskas. Dessutom bör man kunna 
uppnå större effektivitet på banan genom att 
bland annat öka turtätheten. 

Detta är dock inte första gången som Malm
banan figurerat i diskussioner om introduktion 
av ny teknik. Bara några år efter att banan stod 
färdig 1902 började Järnvägsstyrelsen se sig om 
efter en lämplig bandel att elektrifiera. Efter någ
ra lyckade prov med elektrisk drift i Stockholms
regionen 1905-1907 ville man försöka sig på en 
reguljär linje och valet föll på den del av Malm
banan som kallas Riksgränsbanan, sträckningen 
Kiruna-Riksgränsen. Arbetet stod färdigt 1915 
och föll såpass väl ut att beslut togs att även elek
trifiera banan ända ner till Luleå, något som avslu
tades 1922. Elektrifieringen av Riksgränsbanan 
var på många sätt ett banbrytande arbete där ny 
teknik skulle introduceras på Sveriges nordligaste 
linje. I de diskussioner som föregick avgörandet, 
både internt inom Järnvägsstyrelsen och externt 
inom de politiska kretsar som skulle fatta det for
mella beslutet, är det möjligt att se paralleller med 
de hittills dragna erfarenheterna av förarlösa tåg. 
I båda tillfällena talas det om kostnadsreduktion, 
effektivisering och ökad säkerhet. 

Avgränsning 
Den historiska undersökningen av detta arbete 
kommer att avgränsas till perioden mellan 1902 
och 1923 för avsnitten rörande elektrifieringen. 
Redan 1902 påbörjas en utredning som visar att 
det finns ett ekonomiskt intresse av att elektri-

fiera de svenska statsbanorna och 1923 är hela 
Malmbanan elektrifierad. Huvuddelen av under
sökningen begränsas dock till tiden 1907-1915. 
Anledningen är att 1907 slutförs de försök med 
elektrisk drift i Stockholm som initieras av Järn
vägsstyrelsen och diskussioner om elektrifiering 
av någon statsbanelinje påbörjas. Riksgränsba
nan blir alltså den linje som väljs och arbetet med 
dess elektrifiering står klart 1915. 

Byggandet av Malmbanan och dess betydelse 
för Norrbottens utveckling är väl dokumenterad 
och på samma sätt har även anläggandet av kraft
stationen i Porjus uppmärksammats. Berörings
punkten mellan dessa båda system är elektrifie
ringen av den 129 km långa Riksgränsbanan. 
Kraftverket i Porjus anlades till stor del för att 
förse den med ström. En mindre uppmärksam
mad del av Norrbottens historia är dock den 
som rör själva elektrifieringen av linjen. Den sys
temförändring som genomfördes i början av det 
förra seklet går att koppla till aktuella teknikval 
där frågan om hur ökad effektivisering, höjd sä
kerhet och reducering av kostnader åter aktuali
seras. Med tanke på framtida diskussioner kring 
val av tekniska system måste detta arbete anses 
som angeläget. 

Teoretiska utgångspunkter 
Det finns några systemteorier som fungerar 
som ett passande ramverk till min forskning om 
Malmbanan. Norrbottens teknologiska megasys
tem har uppmärksammats av Staffan Hansson. 
Riksantikvarieämbetet har dessutom tillkänna
givit att det är ett av landets viktigaste industri
minnen. Detta megasystem består av malmfäl
tens gruvor, Malmbanan, malmhamnen, Porjus 
kraftverk och Bodens fästning. Alla dessa fem 
anläggningar skapades kring det förra seklets 
början. De var dessutom beroende av varandra 
och hade malmen som gemensam nämnare. Det 
var frågan om hur malmen skulle transporteras 
till kusten som gav upphov till Malmbanan. 
Malmens vidare export krävde en malmhamn. 
Malmhamnen och Malmbanan behövde ett mi
litärt skydd vilket tillhandahölls av Bodens fäst-
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ning. Slutligen erfordrades ett kraftverk för att 
producera el när Malmbanan skulle effektiviseras 
genom elektrifiering. Detta teknologiska mega
system består alltså av fem tekniska system varav 
alla utom Bodens fästning fortfarande är i drift. 

Ett tekniskt system som Malmbanan kan ock
så definieras som ett infrasystem. Arne Kaijser 
menar i sin bok I fädrens spår . . . att ett infrasys
tem är ett tekniskt komplex där en mängd "kom
ponenter är integrerade i ett sammanhängande 
system". Exempel på sådana är ledningsbundna 
försörjningssystem som bland annat återfinns i 
form av telefon och kabelteve eller vatten och 
avlopp. Det senaste tillskottet till denna grupp 
torde vara bredbandssystemet. Det moderna 
tekniksystemets rötter står dock att finna i de 
gasverk som byggdes i Sverige under 1800-talet 
och som uppmärksammats i Kaijsers avhandling 
Stadens ijus. 

Men ett infrasystem kan vara mer än lednings
bundet. Enligt Arne Kaijser kan infrasystemen 
indelas i tre undergrupper beroende på deras 
funktion: transport, kommunikation och ener
giförsörjning. Transportgruppens ändamål inne
fattar person- och godstransporter via system 
som vägar, järnvägar, sjöfart (hav och inland) och 
luftfart. Dessa system använder antingen natur
liga eller byggda nätverk. 

Ett infrasystem består inte endast av tekniska 
komponenter. Lika viktiga som ledningar, rör 
och byggnader är de människor som finns i 
anslutning till respektive system. För att ett in
frasystem ska fungera krävs det personer som är 
intresserade och villiga att ta den ekonomiska 
risken av att konstruera och driva dem. Det ska 
finnas personer som är villiga att arbeta inom 
de olika områden som berörs av systemet, och 
det måste finnas någon som tycker att det ver
kar vara en bra idé att nyttja det som systemet 
tillhandahåller. Eller som Kaijser uttrycker det: 
"Det mjuka arvet är minst lika viktigt som det 
hårda, men förbises ofta. Lagar och förordningar, 
organisationsformer och maktrelationer, princi
per för prissättning och standardisering har ut
vecklats och utformats under lång tid." 

När den mänskliga inblandningen kombine
ras med de tekniska och ekonomiska delarna av 
ett infrasystem talar man om sociotekniska sys
tem. I ett sociotekniskt system spelar således även 
aktörer en viktig roll. Enligt Anders Berge kan 
aktörer vara kollektiva som exempelvis en stats-

12 

eller företagsledning. Men en aktör kan också 
vara en enskild individ. Det som förenar dessa 
båda typer är deras medvetna agerande. Anders 
Florén menar att det är en väsentlig skillnad 
mellan handlande och beteende. Beteende äger 
rum utan medvetna avsikter medan handlande 
uppstår då en individ eller grupp medvetet för
söker nå ett mål; det finns en avsikt. Målet i sig 
kan uppnås eller inte, det är oväsentligt här, det 
viktiga är agerandet. Alla handlingar utförs dess
utom i ett socialt sammanhang där de kan ta sig 
uttryck som konflikter, överenskommelser eller 
samförstånd. 

En som har studerat samarbetsandan mellan 
svenska aktörer är Mats Fridlund. I sin avhand
ling Den gemensamma utvecklingen beskriver han 
det speciella samförståndsklimat som utmärkt 
samarbetet mellan Vattenfall och Asea. Fridlund 
har valt att kalla denna speciella form av samar
bete mellan privata företag och svenska stadiga 
verk för utvecklingspar medan Arne Kaijser talar 
om den svenska modellen. Det finns flera exem
pel på sådana utvecklingspar där samarbete har 
pågått under lång tid och med goda resultat. För
utom det redan nämnda Vattenfall och Asea kan 
Televerket och Ericsson, Försvarets materielverk 
och Bofors samt de för denna uppsats relevanta 
SJ och Asea anföras. Mot bakgrund av denna 
samarbetsanda har Sverige haft något av en unik 
utveckling där infrasystem blivit "skräddarsydda 
för landets behov". Stadiga beställningar från in
hemska företag tillsammans med ett nära sam
arbete beträffande produktutveckling har borgat 
för att företagen kunnat expandera och landet 
fått en snabb ekonomisk tillväxt efter 1870. 
Denna form av samarbete är tydligt skönjbar i 
denna artikel. 

Ett centralt begrepp i studiet av utvecklings
par är utveckling. Elektrifieringen av Riksgräns
banan innebar en utveckling av driftsystemet där 
ett äldre system övergavs till förmån för ett nyare. 
Fridlund definierar begreppet utveckling genom 
fyra betydelser: "som beteckning på en speciell 
aktivitet i den tekniska innovationsprocessen, 
som beskrivning av att någonting förändras, som 
synonym för förbättring och slutligen synonymt 
med ekonomisk modernisering". Den definition 
av begreppet som Fridlund i sitt arbete anser vara 
mest betydelsefull är som beteckning för teknisk 
innovationsaktivitet. Han menar att den teknis
ka innovationsprocessen kan delas in i tre faser, 



uppfinning- utveckling- innovation, som äger 
rum parallellt i olika grader under hela förlop
pet. En uppfinning kan leda till konstruktion av 
modeller och prototyper som testas och därefter 
förbättras och utvecklas innan de släpps ut på 
marknaden. Produktutvecklingen som förekom 
i samband med elektrifieringen av Riksgränsba
nan skedde i hög grad genom samarbete mellan 
Aseas och SJ:s ingenjörer. I denna artikel visar 
exempelvis produktionen av rullande materiel 
relevansen av den av Fridlund utarbetade teorin. 
De ekonomiska aspekterna bör dock inte under
skattas i och med att de kan anses ligga till grund 
för många utvecklingsprocesser, inte minst elek
trifieringen av Malmbanan. Utveckling inom det 
tekniska området kan ske som ett led i försök att 
öka de ekonomiska vinsterna genom effektivise
ring eller kostnadsreduktion. 

Ytterligare en systemteori som kan appliceras i 
detta arbete är Thomas Hughes utvecklingsmo
dell som den presenteras av Staffan Hansson i av
handlingen Porjus: En vision for industriell utveck
ling i övre Norrland. I denna Hughes modell kan 
man separera fem olika faser som kännetecknas 
genom olika dominerande drag och olika typer 
av aktörer och aktörsintressen. Den första fasen 
karaktäriseras av uppfinningen men dessutom av 
utvecklingen. En uppfinning kan antingen vara 
radikal eller konservativ. En radikal uppfinning 
utgör grunden för uppkomsten av ett nytt system 
medan en konservativ uppfinning är en förbätt
ring av den förra. Den följande delen av denna 
första fas består av att uppfinningen utvecklas till 
en färdig produkt eller process som kan introdu
ceras på marknaden. Aktörer i denna första fas är 
uppfinnare-entreprenörer, det vill säga personer 
som både kan uppfinna en produkt och hitta en 
marknad för den. 

I den andra fasen sker tekniköverföring från en 
plats till en annan. Det kan vara mellan regioner 
i ett land men också mellan olika länder. Aktörer 
under denna fas är uppfinnare, entreprenörer, 
företagsledare och finansiärer. Systemets expan
sion och tillväxt sker i den tredje fasen för att 
sedan mattas av i den fjärde. De organisationer 
som ingår i systemet bildar en systemkultur som 
kan göra nya förändringar svåra att genomföra. 
Systemet har förändrats från att vara vitalt och 
föränderligt till att bli konservativt och trögt. 
Den femte fasen kännetecknas av systemets ut
veckling till regionala system och av de politiska 

Redan vid Riksgränsbanans anläggning kring forra 
sekelskiftet kom elektricitet till användning. Till borr
maskiner, pumpar och belysning togs ström från en 
kraftstation i Abiskojokk som var provisorisk men fanns 
kvar en tid efter banans öppnande. 

och juridiska problem som detta innebär. Arne 
Kaijser arbetar enligt en liknande modell med tre 
faser när han ska beskriva infrasystemens dyna
mik: etablering, expansion och stagnation. 

Om en länk i det tekniska systemet uppvisar 
svagheter kan ett kritiskt problem uppstå. En
ligt Hansson spelar båda termerna reverse salients 
och critical problem en central roll i Hughes 
utvecklingsmodell. Problemet måste lösas för 
att inte hela systemet ska bli lidande men om 
detta inte går "får hoppet ställas till att radikala 
uppfinningar gör det möjligt att pröva helt nya 
tekniska system". I och med att beslut fattades 
om ökade malmtransporter på Riksgränsbanan 
ställdes Järnvägsstyrelsen inför ett kritiskt pro
blem på grund av att det befintliga systemet inte 
kunde klara den ökade belastning av banan som 
förutsades. Vid bibehållen ångdrift krävdes nya 
investeringar i form av bland annat viss ombygg
nad av banan och nya, starkare lok. Det ansågs 
dock inte att en långsiktig lösning på problemet 
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Oberoende av hur Malmbanan skulle drivas behövdes mycket elkraft i anslutning till gruvdriften och dess samhäl
len, bland annat for spårvagnarna i Kiruna. 

stod att finna i användandet och utvecklandet 
av konservativa uppfinningar utan att ny, radikal 
teknik krävdes. 

Förutsättningar för Riksgränsbanans 
elektrifiering 
Ett införande av förarlösa tåg på Malmbanan 
kommer att innebära en systemförändring där 
den nya tekniken kan komma att sättas på hårda 
prov bland annat på grund av det bistra klimat 
som under stora delar av året råder i denna nord
ligaste del av landet. 

Det svenska kolberoendet 
Redan i början på det förra seklet inleddes diskus
sioner om elektrifiering av någon svensk handel. 
En viktig anledning var att minska det svenska 
beroendet av kol från utlandet. Kolet var den 
viktigaste kraftkällan för stora delar av samhället 
och stod för 99 procent av järnvägarnas kraftför
sörjning och 97 procent av fartygens. Dessutom 
visade en undersökning gjord av Kommerskol
legium vid tiden före första världskriget, att sten
kolet utgjorde 65 procent av bränslet för ångpan
nor och maskiner inom industrin, handeln och 
jordbruket samt 25 procent av hushållens behov 
av exempelvis uppvärmning. Det var med andra 
ord en mycket viktig kraftkälla och det fanns inte 
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många konkurrenskraftiga alternativ för svenskt 
vidkommande. Det svenska stenkolets värme
värde var lågt jämfört med den importerade och 
det krävdes 1,6 ton svenskt kol för att motsvara 
ett ton engelskt Durhamkol. För ved och torv 
blev siffrorna än mer ofördelaktiga. Det skulle 
krävas sex ton ved eller två ton torv för att produ
cera samma mängd ånga som ett ton importerat 
engelskt kol. 

Kostnaderna för importen av stenkol varierade 
dessutom kraftigt mellan olika år på hur mycket 
som importerades men också beroende på den 
aktuella prisbildningen, vilken kunde fluktuera 
kraftigt. År 1900 stod stenkolsimporten för 15 
procent av landets totala importkostnad. Det var 
ett år med höga priser och kostnaden för 3 miljo
ner ton stenkol uppgick till omkring 80 miljoner 
kr. Motsvarande siffror för 1910 var 56 miljoner 
kr för 4,2 miljoner ton och importen stod då för 
8,5 procent av den totala kostnaden. Trots att 
mängden importerat kol ökade mellan de båda 
undersökningstillfällena minskade samtidigt den 
totala kostnaden. 

Nu var det inte bara den enorma importkost
naden som gjorde att röster höjdes för att minska 
användandet av utländskt stenkol. Beroendet 
gjorde att många befarade att konflikter utom
lands skulle kunna störa tillförseln och därmed 



påverka situationen för landet. Händelser man 
oroade sig för var bland annat krig och arbets
marknadskonflikter, företeelser som stod bort
om svensk kontroll och påverkan. En som hyste 
denna typ av farhågor var riksdagsman Edvard 
Lithander som interpellerade i frågan 1912. Vid 
denna tidpunkt var visserligen beslutet att elek
trifiera Riksgränsbanan redan fattat och arbetet 
dessutom påbörjat, men exemplet tydliggör den 
oro som fanns. 

I England, världens största industriland, pågår for 

närvarande vid kolgrufvorna en arbetsinställelse, 

hvars verkningar äro kännbara i alla kulturländer 

... Hvad vi emellertid med säkerhet veta är, att när

helst en kolstrejk inträffar vållar den äfven vår in

dustri och våra samfärdsmedel skador och förluster, 

som stegras betydligt i mån en dylik strejk fortgår. 

Stagnation och arbetslöshet följa dess spår. Vi få
som det nu ställer sig, taga konsekvenserna af inre 

stridigheter i andra länder, af handlingar och förhål

landen, öfver hvilka vi icke äga den ringaste makt. 

Ödesdigert blefve ett dylikt beroende af utlandet 

for oss och vårt land vid ett eventuellt krigsutbrott i 

närheten af eller på våra egna områden. 

Det Lithander önskade sig med denna interpella
tion var att en proposition om ökad elektrifiering 
av det svenska järnvägsnätet skulle läggas fram. 
En sådan önskan hade bara tjugo år tidigare varit 

helt orealistisk men nu, en bit in på 1900-talet, 
var elkrafttekniken utvecklad så mycket att elek
trisk drift hade blivit ett realistiskt och gångbart 
alternativ. 

Elektricitetens utveckling 
Fram till slutet av 1880-talet var det framför allt 
likström som användes i de olika elsystem som 
fanns. Kraften genererades ofta av ångmaskiner 
och distribuerades via lågspänningslinjer med 
kort räckvidd på grund av effektförlusten. Det 
fanns möjlighet att använda högspänningslin
jer (> 1 000 volt) för att öka räckvidden mellan 
kraftkälla och brukare, men risken för att män
niskor eller maskiner skulle ta skada av den höga 
spänningen var stora. Utvecklingen av transfor
matorer på 1880-talet möjliggjorde dock att väx
elström kunde omvandlas mellan hög- och låg
spänning. Detta innebar att ström med låg spän
ning kunde alstras vid kraftkällan i en generator. 
Sedan transformerades den låga spänningen till 
hög spänning i en transformator för att däref
ter överföras via ledningar till en distributions
central. Där transformerades den på nytt till låg 
spänning innan den användes till motorer eller 
annat. Denna nya teknik möjliggjorde därmed 
användandet av avlägset belägna vattenfall som 
kraftkällor. 

Ett problem som återstod var dock att hitta 
en motor som klarade av växelström. På den 

Det krävdes mycket utländskt stenkol for att dra fullastade malmtågfrån Kiruna upp till vattendelaren. Här det 
tämligen nylevererade Ma 653 vid Stenbackens station 1902. 
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elektrotekniska utställningen i Frankfurt 1891 
kunde lösningen presenteras. Genom ett trefas
system, där kraften vid överföringen delades in i 
tre olika växelströmmar (eller faser) via var sin le
dare, kunde kraft från ett vattenfall 175 kilome
ter bort ge ström att belysa hela utställningsom
rådets tusen lampor och ett konstgjort vattenfall. 
Denna nya teknik gjorde att en exploatering av 
svenska vattenfall i större utsträckning kunde 
komma till stånd och att det därigenom fanns 
ett realistiskt alternativ till stenkolet som kraft
källa, och i förlängningen ett teoretiskt alternativ 
till de stenkolseldade ånglok som trafikerade det 
svenska järnvägsnätet vid denna tid. 

Elektrisk järnvägsdrifi 
Mindre försök med elektrisk drift av järnväg 
hade pågått sedan slutet av 1800-talet, och re
dan 1891 hade Asea tillverkat det första svenska 
elektriska loket. Det användes till transporter på 
en två kilometer lång sträcka mellan Värmbols 
trämassefabrik och Stettin på Västra stambanan. 
I juni 1899 tillsattes en statlig kommitte med 
uppdrag att undersöka om inhemska kraftkällor 
skulle kunna användas för att med elektricitet 
driva stats banorna. Utredningen leddes av ingen
jör Robert Dahlander och resultatet redovisades 
1902. Det som framkom var att elektrisk drift av 
statsbanorna var att föredra även om någon eko
nomisk vinst inte var säker - den var beroende 
på det för dagen aktuella kolpriset. Det främsta 
skäl som anfördes var dock att Sveriges beroen
de av utländskt stenkol skulle komma att bry
tas. Dessutom kunde de nya kraftstationer som 
skulle uppföras ha möjlighet att generera ström 
till den industri och det lantbruk som låg utefter 
järnvägarna. Ytterligare en faktor som spelade in 
i Dahlanders bedömning var att företaget Wes
tinghouse hade lyckats utveckla en motor som 
använde sig av enfas växelström vilket gjorde 
motorerna mer effektiva. 

Under 1905-1907 genomfördes en rad försök 
med elektrisk provdrift på sträckorna Tomte
boda-Värtan och Stockholm-Järva. De gjordes 
i Järnvägsstyrelsens regi. Man ville undersöka 
olika typer av rullande och fast materiel. Försö
ken innefattade sådant som byglarnas och kon
taktledningarnas utformning, spänning, lokens 
konstruktion, manöversystem och isolatorer. 
Järnvägsstyrelsen ville dessutom veta hur stor del 
av banströmmen som gick ut genom skenorna 
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och ner i marken samt växelströmmens inverkan 
på telegraflinjer och telegrafapparaternas mag
netkärnor. 

Granskningen var omfattande, och en rapport 
som presenterades i juli 1905 fick göras om för 
att beräkningarna grundade sig på otillräckliga 
mätningar. Slutresultatet var dock upplyftande. 
Den dåvarande byrådirektören Dahlander pre
senterade sina uppfattningar i en över 300 sidor 
lång skrift som refererades i Teknisk Tidskrift. 
Hans åsikt var att "problemet nu är tekniskt löst, 
och att ett enklare, bättre och billigare system än 
enfas växelström knappast kan tänkas framkom
ma i den närmaste framtiden, hvarför tekniska 
skäl icke behöfva uppskjuta införandet af elek
trisk drift å stats banorna''. 

För att ytterligare samla in kunskap om elek
trisk järnvägsdrift, "speciellt de växelströmsbanor 
som finns i Nordamerika'', beslöt Järnvägssty
relsen den 2 mars 1908 att skicka ingenjörerna 
Carlqvist och Öfverholm på en två månader 
lång studieresa till Tyskland, England, Holland 
och Nordamerika. Denna studieresa var bara 
en av många som företogs. Vid sammanträdet 
utnämndes dessutom Ivan Öfverholm till byrå
direktör vid Järnvägsstyrelsens byrå för elektrisk 
drift. Inrättandet av denna byrå hade beslutats 
av riksdagen föregående år och kan ses som en 
konfirmation av att staten redan i princip hade 
beslutat att påbörja elektrifieringen. 

Redan 1907 började Järnvägsstyrelsen utreda 
vilken sträckning som först borde elektrifieras, 
och blickarna föll på linjen Göteborg-Laxå då 
elektriciteten skulle kunna tas från Trollhättans 
kraftverk. Ett annat alternativ var Krylbo-Mjöl
by. Elkraft till den banan kunde tillhandahållas 
från Hammarby- och Motalaströmfallen som 
tidigare inköpts av staten. Båda dessa linjer låg 
dessutom relativt nära Stockholm vilket ansågs 
som fördelaktigt ur övervakningshänseende för
utom att själva anläggningsarbetet skulle förenk
las. Järnvägsstyrelsen valde dock att skrinlägga 
dessa planer. Anledningen var bland annat att 
linjen Göteborg-Laxå var för trafikerad så att 
störningar där skulle bli för kännbara. För Kryl
bo-Mjölby-alternativet innebar de vattenregle
ringar som krävdes att elektrisk drift inte skulle 
kunna införas förrän efter flera år. 

Beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan 
Den sträckning som slutgiltigt valdes av Järn-



En önskan att minimera trafikavbrott på grund av snö hörde till motiven bakom Riksgränsbanans elektrifiering. 
Här den ''amerikanska snöplogen" i fall aktion vid Riksgränsen 1903. 

vägsstyrelsen var Riksgränsbanan - detta trots 
att Dahlander i ett PM till civilministern den 
15 november 1907 anförde en rad invändningar 
mot denna del. Till exempel pekade han på det 
bistra klimatet, svårigheter vid anläggningsarbe
tet på grund av banans belägenhet och det stora 
avståndet till Stockholm. Han ville genomföra 
ytterligare och noggrannare utredningar framför 
allt rörande vattenfallsfrågan. 

Den 2 maj 1907 tog Riksdagen beslut om att 
gå in som delägare tillsammans med Gränges
bergsbolaget i de norrbottniska malmfälten. Ett 
nytt avtal tecknades därefter där staten gick med 
på att successivt öka transporterna på Malm
banan, från 1 500 000 miljoner ton 1908 till 
3 850 000 ton 1918. Denna transportökning 
krävde en höjning av banans trafikförmåga oav
sett om ångdrift bibehölls eller elektrisk drift 
infördes. Det nya kontraktet innebar dessutom 
att staten nu hade intresse av att sänka trans
portkostnaderna. Före 1908 betalade nämligen 
malmbolagen statens omkostnader för trans
porten samt räntan på det nedlagda kapitalet. 
Det nya avtalet innebar att gruvbolagen beta
lade 2,64 kr per ton transporterad malm, vilket 

gjorde att sänkta transportkostnader gav staten 
en större vinst. Ytterligare skäl som talade för 
Riksgränsbanan var att eventuella störningar 
och driftstopp inte skulle förorsaka lika stora 
problem som i södra Sverige. 

Järnvägsstyrelsen hyste med andra ord för
hoppningen att denna nya teknik skulle öka de 
ekonomiska vinsterna för staten genom effekti
visering och minskade utgifter. Om ångdrift bi
behölls kunde det leda till att transportmängden 
på banan inte nådde upp till de beslutade nivå
erna och att större investeringar måste göras än 
de redan diskuterade. Utrymmet till ytterligare 
expansion av framtida malmtransporter försvå
rades dessutom. Genom elektrifiering kunde 
denna flaskhals undgås. Transporterna skulle 
skötas av starkare, snabbare och driftsäkrare lok, 
och dessutom förutsågs det att den nya tekniken 
skulle innebära en säkrare och renare arbetsmiljö 
för de anställda. 

Anbudsförfrågan inleddes redan på våren 1908, 
och i väntan på en politisk klarsignal signerades ett 
preliminärt kontrakt mellan Järnvägsstyrelsen och 
Siemens-Schuckert Werke i Berlin, i samarbete 
med Asea. Den 4 april 1910 lades en proposition 
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i ärendet, och den 21 maj kunde man i Norr
bottens-Kuriren läsa att förslaget att elektrifiera 
Riksgränsbanan hade bifallits av båda kamrarna. 
Elkraften skulle komma att tas från Porjus. Riks
dagen beslutade att utbetala 21 500 000 kr till 
projektet, varav 4 915 000 kr under innevarande 
år. Redan på ett möte den 26 maj kunde Järnvägs
styrelsen genom överdirektör Viktor Klemming 
och Öfverholm besluta att "arbetet med utstak
ning af elektriska öfverföringsledningar mellan 
Porjus och Kiruna'' inledas. 

Riksgränsbanans anpassning till elektrisk drift 
Beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan var ett 
led i försöken att effektivisera malmtranspor
terna från Kiruna till Narvik. Järnvägsstyrelsen 
ville öka banans kapacitet, minimera avbrotten 
på grund av snö och få fram lok som var effek
tivare än ångloken. För att uppnå detta måste 
banan anpassas till elektrisk drift, en mängd 
nya byggnader uppföras och nya lok konstru
eras. Elloken skulle bli starkare, snabbare och 
driftsäkrare. Alternativet var inköp av fler ång
lok, anordnande av ventilationsanläggningar i 

tunnlar och snögallerier samt anläggning av ett 
dubbelspår på 33 kilometer mellan Torneträsk 
och Stordalen. 

Järnvägsstyrelsen var därutöver tvungen att 
välja vilket elsystem man skulle använda sig av. 
Genom att studera försök som gjorts hemma 
och i andra länder hade den fastslagit att Riks
gränsbanan skulle drivas med enfas växelström. 
Period talet skulle vara 15, vilket erfarenheter från 
USA, Tyskland och Schweiz hade visat vara det 
bästa för järnväg. Fördelarna med att använda 
sig av 15 perioder istället för 25, som var vanligt 
inom industrin, var att det bland annat mins
kade spänningsfallet i ledningarna vilket i sin tur 
reducerade de spänningsvariationer som annars 
ofta uppstod. Dessutom medgav systemet med 
15 perioder att lättare motorer kunde konstru
eras eftersom järn med högre magnetisk täthet 
användes. 

Överforingsledningar 
Från ställverket i Porjus skulle strömmen sändas 
genom överföringsledningar 251 km till Riks
gränsen, men redan innan arbetet kunde inle-

Stolparna till överforingsledningen restes med enkla metoder. Ett snötäcke ligger redan i höstens början. 
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från världens nordigaste jernväg ) KIRUNA STATIO N. 

Turister och andra resenärer kunde vara många på Riksgränsbanan, som här i Kiruna, men resandetrafiken hade 
aldrig kunnat motivera vare sig banbygge eller elektrifiering. 

das ställdes Järnvägsstyrelsen inför ett problem. 
Enligt planerna skulle ledningarna dras genom 
den nyinrättade nationalparken i Abisko, varför 
styrelsen fick begära tillstånd av regeringen att 
få arbeta där. Ansökan inlämnades och Domän
styrelsen och Vetenskapsakademien tillstyrkte 
ärendet i egenskap av remissinstanser. I beslutet 
som skickades till Järnvägsstyrelsen i slutet av ok
tober 1910 stod bland annat: "Det åligger Eder 
att låta tillse, att vid arbetets utförande naturen 
inom nationalparken i möjligaste mån skonas för 
åverkan." 

Ett ytterligare dilemma för Järnvägsstyrelsen 
var att staten inte ägde all mark som skulle kom
ma att tas i anspråk for byggverksamheten. Enligt 
ett dekret från överdirektör Klemming var det 
distriktsförvaltningens uppgift att träffa lämpliga 
överenskommelser med jordägarna. Endast om 
inte det fungerade skulle frågan om expropriation 
prövas av Järnvägsstyrelsen. Distriktet hade sitt 
säte i Luleå. Det undersökta källmaterialet berät
tar inte om expropriation någonsin användes. 

Arbetet med att resa de 18-22 meter höga järn
stolparna påbörjades 1911, och man försökte så 
långt möjligt följa befintliga vägar och järnvägar, 
för att underlätta själva arbetet vid uppförandet 
men även med tanke på framtida underhåll och 
tillsyn. Men vägar fanns inte alltid i anslutning 
till den planerade sträckningen och då fick arbe
tet utföras i mindre gästvänlig terräng. Mellan 

Kuosakåbbo och Linaälv drogs exempelvis un
gefär 15 km ledning över vidsträckta myrmar
ker där extra stora fundament, med en vikt över 
7,5 ton, fick nedläggas i den vattensjuka marken 
för varje stolpe som skulle resas. I normala fall 
användes fundament om 2,2-7,5 tons vikt som 
grävdes ned med två hundra meters mellanrum 
längs hela sträckningen. Totalt restes 1 237 stol
par med en sammanlagd vikt av 2 200 ton. 

Ytterligare ett problem var all den skog som 
växte i anslutning till den planerade sträckning
en. Träden stod inte bara i vägen utan utgjorde 
på grund av sin storlek i vissa fall en fara för led
ningarna. I november 1911 skickade Järnvägssty
relsen ett brev till ledningen för femte distriktet 
där det rapporterades att den fått tillstånd av Do
mänstyrelsen att fälla alla träd inom fem meter 
från ledningen utefter hela sträckningen. Även 
träd högre än sju meter som stod i anslutning till 
uthuggningen fick lov att fällas. Arbetet skulle 
verkställas av Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå 
i Kiruna och allt virke skulle tillvaratas. 

Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå (Reb) var 
namnet på Siemens/ Aseas kontor i Kiruna som 
inrättades under sommaren 1911. Överingenjör 
F. Zolland fungerade som föreståndare för denna 
byrå med platsansvar för att genomföra det kon
trakterade arbetet. Underingenjör T. Warodell 
blev av Järnvägsstyrelsen utsedd att övervaka fir
mornas arbete. Även i Stockholm var firmorna 
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Trästolpar användes for 1908 års forsöksledning. Ännu råder ångdrift- se lokröken till höger. 

enligt kontraktet skyldiga att upprätta en byrå, 
men i januari 1912 skickade Klemming och 
Öfverholm ett brev till Siemens i Berlin där de 
dryftade sitt missnöje över att inget skett. Brevet 
avslutades med: 

Slutligen vill Kungl. Styrelsen som sin åsikt uttala, 

att en tillfällig vistelse af ingenjör Zolland i Stock

holm på intet sätt kan råda bot på de missförhål
landen som ägt och ännu äga rum på grund af att 

den af Eder utlofvade byrån ej blifvit inrättad . .. 
Edert handlingssätt kommer gifvecvis icke att verka 

till Eder förmån vid den slutliga afvecklingen af 
våra affärer. 

Samarbetet mellan Reb och Järnvägsstyrelsens 
representanter i Kiruna fungerade inte alltid 
tillfredsställande. Bland annat var det frågan om 
vem som hade rätt att fatta beslut som vållade 
huvudbry. Järnvägstyrelsen fick 1912 bland an
nat skicka brev till Reb med förhållningsorder att 
den inte hade rätt att förhandla med tjänstemän 
på platsen utan att alla förhandlingar skulle ske 
via Stockholm. Året efter skickades ytterligare 
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en påminnelse, denna gång till en av dess egna 
tjänstemän, om beslutsordningen. 

Genom överföringsledningarna skulle 80 000 
volt sändas till fyra transformatorstationer som 
uppfördes i Kiruna, Torneträsk, Abisko och Vas
sijaure. Denna spänning hade för övrigt aldrig 
använts vid någon anläggning i Europa. Vid 
transformatorstationerna nedväxlades spänning
en till 15 000 volt för att via kontaktledningar 
användas av de elektriska loken. Den 30 mars 
1914 fick underingenjör Erik Hedin besked från 
Stockholm att provningen av överföringsled
ningarna skulle inledas den 6 april. 

Hedin hade övertagit Warodells plats som för
ste kontrollör i oktober 1913, och han fick även 
till uppgift att leda de försöksarbeten som senare 
genomfördes. Warodell förflyttades till Porjus 
där han övervakade montaget av kraftverks
maskineriet. Hedin hade 1919 fått dispens att 
inneha tjänstemannabefattning av högre grad 
vid SJ. Han hade ingen teknisk examen men 
innehade en filosofie kandidatexamen i matema
tik. Dessutom hade han studerat fysik och elek
troteknik under en termin vid KTH. Fram till 



förflyttningen till Kiruna hade han varit verksam 
vid centralverkstaden i Örebro. 

Testningen av banans ledningsnät kom dock inte 
igång förrän i juni 1914 då även de första loken av 
modellen Oa levererades. Eftersom Porjus kraft
station inte stod färdig vid den tiden fick man ta 
strömmen från annat håll. Detta löstes med att en 
"omformaremaskin" som inköpts in för detta syfte 
installerades i LKAB:s kraftstation i Kiruna. Den 
9 november lämnade Porjus kraftstation ström till 
järnvägens ledningsnät för första gången, och efter 
vissa justeringar sattes den elektriska driften igång 
den 19 januari 1915. Den 1 mars kunde samtliga 
tåg framföras med elektrisk drift. 

Kontaktledningar 
Genom de försök som gjorts med kontaktled
ningar hade Järnvägsstyrelsen kommit fram 
till att det lämpligaste materialet till tråden var 
koppar eller brons. Det visade sig nämligen att 
ståltråd frättes sönder av röken från ångloken. 
Galvanisering hjälpte något men det var först 
efter målning som trådarna helt kunde skyd
das. Färgen var dessvärre tvungen att förbättras 
årligen och det gjorde det hela mycket besvärligt 

och arbetskrävande. Att hänsyn togs till ångans 
frätegenskaper beror på att under en övergångs
period och under anläggningsarbetet ångdrift 
och elektrisk drift skulle fungera parallellt på ba
nan. Järnvägsstyrelsen beslutade att till kontakt
ledningarna använda en åttaformad, hårddragen 
koppartråd på 80 mm. En kopparlina bar upp 
ledningen och fästes vid varje stolpe samt vid 
två punkter mellan dem. För att åstadkomma 
en konstant spänning på 6 kg per mm användes 
spänningsvikter på sektioner om 1,4 km. Dessa 
sektioner var för övrigt oberoende av varandra. 

Tidiga försök visade att järn var det bästa ma
terialet för kontaktledningsstolparna, och det 
var detta material som användes till de omkring 
2 700 stolpar som restes, trots att de kostade mer 
i tillverkning och frakt än stolpar av trä. Proble
men med trästolpar var flera. Vid isolatorfel fat
tade trästolpar ofta eld och var de inte impregne
rade så ruttnade de ofta vid jordytan och blåste 
omkull vid storm. Dessutom fanns risken att 
trästolpar kunde böja sig för ledningarnas tryck 
och därigenom orsaka störningar. Isolatorpin
narna måste dessutom metalliskt förbindas med 
skenorna för att förhindra skador. Stolparna pla-

Riksgränsbanans tranformatorstationer var imponerande byggnader i en nationalromantisk stil som inspirerats av 
Vasaepokens slott. Bilden är från 1914. 
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cerades med ett avstånd av 52,5 m på fri sträcka 
och omkring 60 m på stationsområden. Redan 
1908 hade det uppförts en kilometerlång för
söksledning i närheten av Vassijaure station. Den 
hade inte påverkats av vare sig köld, vind eller 
den roterande snöplog som användes på banan. 

Försöket visade att det hårda klimatet i nordli
gaste Sverige inte var något hinder för uppföran
det av kontaktledningar. Det skulle dock visa sig 
att det fanns andra problem. 

Redan 1908 tillfrågades baningenjören A.B. 
Gärde i Kiruna av bandirektören i Luleå angå
ende eventuella problem vid en elektrifiering av 
Riksgränsbanan. Av svaret framkom det att kon
taktledningarnas stolpar borde grävas ner två me
ter för att komma under tjälnivån. Gjordes inte 
det kunde stolpens topp komma att förskjutas så 
mycket som två decimeter i sidled. Även i tunn
larna kunde kontaktledningarnas montering or
saka problem. Rinnande vatten som vid kyla frös 
till is kunde komma att ödelägga ledningarna. 
Gärde menade att ledningarna skulle skyddas av 
betong eller att stolplinjer skulle uppföras utan
för tunnlarna. Det senare förslaget föranledde 
bandirektören i Luleå att sätta ett frågetecken i 
marginalen. Kanske ansåg han att idén inte var 
så väl genomtänkt. I ett brev skickat nästan ett 
halvt år senare föreslog Gärde att framför allt 
Nuoljatunneln borde förstärkas på grund av den 
porösa bergarten där. Han menade dessutom 
att urtagningarna i valven måste göras försiktigt 
med mejsling så att inte skador uppstod. Proble
men med vatten och fukt i tunnlarna blev dock 
inte lösta utan var ett återkommande bekymmer 
ända fram till hösten 1914 då tjärbränning av 
isolatorpinnarna inleddes. I ett brev från Hedin 
till Öfverholm beskrivs detta: 
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I Nuoljatunneln visade det sig att ej heller målning 

med bessemerfärg stoppar i längden. Ett par isola

torpinnar nedtogos och undersöktes. Bessemerfär

gen visade sig sitta som en lös skorpa, som flagade 

utav vid beröring. Under fanns rost. Isolatorpin

narna hava efter grundlig rengöring med filning 

efteråt målats tvänne gånger å Reb:s förråd. Jag såg 

själf på ifrågavarande målning och verkade den då 

tillförlitlig. Sedermera har det tyvärr visat sig att så 

ej är förhållandet vid påverkan av de gaser och den 
fuktighet, som finnes i tunnlarna. Med anledning 

av ovannämnda erfarenhet tjärbrännas nu järn

detaljerna i tunnlarna. Först upphettas de, rengöras, 

upphettas på nytt och bestrykas med träkolstjära. 

Sedan de kallnat påstrykes ännu en gång tjära. 

Då isolatorpinnarna tjärbrännas borttagas isolato

rerna. Hittills har tjärbränning verkställts i Torne

hamns- och Vassijauretunnlarna. I natt fortsättes 

med Nuoljatunneln. Det har visat sig vara lättare 

med tjärbränning än med målning. Dels bliva upp

hängningspunkterna färdiga på en gång, dels är den 

fuktighet som sipprar ned från raket utefter takbul

tarna utan betydelse vid tjärbränning, då ju därvid 

proceduren blir klar innan det nedsipprande vattnet 

ögonblickligen avdunstar. Vidare kan man vid tjär

bränning även på vintern verkställa underhållet. 

Det var viktigt att kontaktledningarna montera
des på en sådan höjd att de utan risk för avbrott 
kunde distribuera ström till loken. Kontaktled
ningshöjden i tunnlar och snögallerier fastställ
des till 4,7 m och ett isolationsavstånd om 200 
mm skulle hållas vid spänning om 15 000 volt. 
Enligt Järnvägsstyrelsen borde kontakttråden all
tid läggas så högt som möjligt med tanke på att 
för högt lastade vagnar kunde komma att pas
sera. På den övriga banan fastställdes höjden till 
5,5 meter från skenans övre kant. 

Vid årsskiftet 1913-14 var kontaktledning
arna uppförda längs hela Riksgränsbanan och 
testning av linjen kom att utföras sektionsvis. 
Den 18 januari 1914 anlände Öfverholm till 
Riksgränsens station tillsammans med mätvagn 
1246. Sammanlagt skulle nio man anlända till 
Riksgränsen, och Hedin fick i uppdrag att var
sko restaurangen där så att en "hygglig frukost" 
kunde serveras. Ett provtåg bestående av tre vag
nar och en godsvagn för kylvatten skulle avgå 
söderut klockan 11. I anslutning till tåget skulle 
det finnas sju banvakter utrustade med röda flag
gor som ansvarade för bland annat bevakning. 
De skulle förutom de röda signalflaggorna vara 
försedda med velocipeddressiner för att ta sig 
fram via linjen. Annan materiel som krävdes 
vid försöken och som skickats från södra Sverige 
var kraftvagn 8110 och omformarevagn 7010 
tillsammans med erforderlig personal som ma
skinist och eldare. Dessa maskiner behövdes vid 
provningen eftersom ström inte ännu kunde tas 
från Porjus. Järnvägsstyrelsen hade ordnat med 
firmornas kontor i Stockholm att prövningen 
kunde ske utan att det förde till ett övertagande 
av kontaktledningen, något som Hedin uttryckt 
oro för. Den 23 januari hade provningen kom-



mit fram till Torneträsk och fortsatte sedan vi
dare söderut. 

Ett problem med starkströmsledningarna som 
uppstod under provdriften var de störningar som 
de orsakade på telefon- och telegraflinjerna. Stör
ningarna uppträdde som knäppningar, surr och 
biljud i apparaterna, genomslag i kondensatorer 
med mera. I Norrbottens-Kuriren gick det i ja
nuari 1915 att läsa: 

Från Lödingen i norra Norge telegraferas till Af
tenposten: Telegrafförbindelsen över Narvik med 
Sverige har kommit alldeles i oordning, efter det 

järnvägen påbörjat den elektriska driften . . . För 

att ordna telegraflinjen ha professor Pleijel och 
ingeniör Holmgren från Stockholm tillbringat en 

månads tid däruppe . . . Det förhållande, som här 

omnämnes, brukar vara vanligt beträffande elek

triska enfas banor. Emellertid torde olägenheterna, 
vilkas storlek förr än driften kommit i gång icke äro 

beräkningsbara, relativt lätt kunna avhjälpas. 

För att lösa problemet med störningen av tele
grafledningarna samarbetade J ärnvägsstyrelsen 

med Telegrafstyrelsen och en kommitte tillsattes. 
Ingenjörer från Telegrafstyrelsen skickades till 
Riksgränsbanan vilket underlättade arbetet när 
de på plats kunde undersöka orsakerna. Genom 
att bland annat göra telegrafledningarna dubbel
trådiga och installera urladdningsanordningar i 
form av glödlampor kunde störningarna nästan 
helt elimineras. Rikstelefonlinjen mellan Kiruna 
och Narvik blev i sin tur sektionerad genom 
transformatorer i kombination med urladd
ningsspolar. För att helt lösa problemet skulle yt

terligare information inhämtas från utlandet. 

Snögallerier 
Klimatet var ett bekymmer för transporter på 
Riksgränsbanan. Mellan 1903 och 1908 avstan
nade tågtrafiken antingen helt eller försenades 
kraftigt under 23 dagar på grund av oväder och 
snö. Dessutom hade en mängd mindre förse
ningar inträffat under perioden då malmvagnar 
lämnats kvar vid mellanstationer eller malmlast
ning uppskjutits. Det inträffade också att trafik 
inställdes eller försenades på grund av händelser 
på den norska sidan. Att minska effekterna av 

Snögallerierna med deras vattendropp och begränsade lastprofil vållade särskilda problem for ledningsbyggarna. Här 
Vassijaure. 

23 



Elmotorvagnarna X3a/CF1 201 och 202 fick en lång tjänstgöring på Malmbanan med dess elektrifierade sidolinjer. 
De hade ursprungligen dieselelektrisk drift, faktiskt världens forsta, men stod avställda under forsta världskrigets 
bränslebrist och byggdes därefter om till kontaktledningsdrift. 

de stora mängder snö som ofta ställde till pro
blem på vintern blev därmed ytterligare ett sätt 
att öka banans effektivitet. Redan 1907 hade en 
modern snöslunga införskaffats från USA och 
användningen av den hade medfört att telegraf
stolpar, belysnings- och signalledningar på vissa 
håll flyttats för att inte ta skada av den virvlande 
snön. De gjorda erfarenheterna var viktiga när 
det gällde den senare placeringen av överförings
ledningar och kontaktledningsstolpar. 

En annan lösning på snöproblematiken var att 
bygga snögallerier av trä på de platser som var sär
skilt utsatta. Fram till januari 1909 byggdes to
talt 5 770 m snögallerier på Riksgränsbanan. Av 
dessa var 1 972 m lägre än 5 m, 2 998 m 5,0-5,2 
m höga och 500 m högre än 5,2 m. Samma år 
insåg man att de gallerier som var under 5 m var 
för låga och en ombyggnad inleddes. 1909 pla
nerades att 1 069 m skulle byggas om, och under 
arbetet med elektrifieringen ny- och ombyggdes 
ett flertal gallerier för att passa de höjdkrav som 
isolatorer och kontaktledningar ställde. 

Men det var inte bara själva anläggningen som 
skulle anpassas till elektrisk drift för att en riktig 
effektivisering skulle komma till stånd. Det kräv
des dessutom nya, elektriska lokomotiv. 
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Den rullande materielen 
Att upprusta Riksgränsbanan och anpassa den 
till elektrisk drift var en förutsättning för att 
kunna införa verksamhet med elektriska lok. Det 
man från Järnvägsstyrelsen förväntade sig var att 
driftsäkerhet, dragkraft och hastighet skulle vara 
bättre på de elektriska lok som beställts från Sie
mens/ Asea än på de ånglok som redan använ
des. 1907 hade Järnvägsstyrelsen beställt fem 
ånglok av en ny, större typ, littera R. Dessa lok 
som vägde omkring 85 ton kom i drift i slutet 
av 1908 och var starkare och bränslesnålare än 
de lok som vanligen användes på banan, Ma. Ett 
tågsätt bestående av 28 malmvagnar och en två
axlig konduktörsvagn drogs av R-loket till Riks
gränsen utan assistans. Från Riksgränsen gick se
dan, efter sammankoppling med tomma vagnar 
från Narvik, tågen ner till Kiruna igen. Ma-loken 
måste få hjälp av ett påskjutande lok vid de bran
ta stigningarna mellan Abisko och Riksgränsen 
när de skulle framföra ett sådant tågsätt. Påskjut
ningsloken skapade en mängd problem. Röken 
från det främre loket var exempelvis besvärande 
för personalen i det bakre när tåget passerade 
snögallerier och tunnlar, framför allt i den 1 100 
m långa och trånga Nuoljatunneln. Ett annat 



problem med påskjutande lok var att loken vid 
inbromsningar och igångsättningar inte hade nå
gon direkt kommunikation med varandra, vil
ket ofta förorsakade ryck som slet på vagnarnas 
koppel. Vid låg fart uppkom det dessutom ofta 
svängningar beroende på varierande dragkraft 
vid olika kolvställningar. Också detta fenomen 
förorsakade sönderryckning av koppel. 

Järnvägsstyrelsen hoppades att dessa problem 
skulle elimineras vid införandet av elektriska lok. 
För att öka transportkapaciteten per tågsätt ville 
den även att antalet malmvagnar skulle uppgå till 
40, vilket var det största antal som kunde mötas 
på stationerna på grund av mötesspårens längd. 
Tåget skulle framföras av ett dragande och ett på
skjutande elektriskt lok, eftersom man antog att 
kopplen inte kunde klara av en dragvikt på 1 855 
ton, vilket utgjorde vikten av ett lastat 40 vagnars 
malmtåg. Kopplen var helt enkelt för klena, och 
att byta ut dem på de cirka 1 800 svenska malm
vagnarna var alltför kostbart och skulle dessutom 
innebära att de blev för tunga och ohanterliga. 
Dessutom skulle också de ungefär 325 malmvag
nar som ägdes av Norska Statsbanen behöva mo
difieras, och det skulle förmodligen inte kunna 
ske utan svensk ekonomisk kompensation. De 
nya elektriska loken ansågs inte få besvär med 
svängningar eftersom de inte hade några obalan
serade delar, och problemet med kommunikatio
nen mellan loken kunde enkelt lösas genom att 
när exempelvis det ena loket bromsade ström
men automatiskt slogs av i det andra. 

Hastigheten hos ångloken begränsades av att 
drivhjulen vid hög hastighet slog mot spåret på 
ett sådant sätt att skador på både spår och hjul 
kunde uppstå. Därför var den högsta tillåtna 
hastigheten för ånglok fastställd till 40 km/h. 
Under utredningsarbetet inför elektrifieringen 
utarbetades färdkurvor där medelhastigheten för 
ångloken räknades ut. Enligt dessa beräkningar 
var medelhastigheten för malmtågen endast 25 
km/h eller 63 procent av dess maximala hastig
het. För de eldrivna malmtågslokomotiven be
räknades den högsta tillåtna hastigheten bli 50 
km/h med en medelhastighet på 38 km/h. Vid 
bandelarna med starkast stigning, 10 promille, 
uppskattades medelhastigheten för ånglok till 12 
km/h medan motsvarande värde för ellok var 30 
km/h. 

Även Generalstaben välkomnade en elektri
fiering av Riksgränsbanan, men med vissa för-

behåll avseende kraftstationens framtida skydd. 
En risk med elektriska tåg ansågs vara kraftsta
tionens centrala och avgörande betydelse. Blev 
den skadad skulle hela tågtrafiken lamslås. Nå
got motsvarande hot fanns inte mot ångloken, 
kolupplag och vattenstationer kunde placeras var 
som helst efter banan. Generalstabschefen K. G. 
Bildt framhöll dock att den ökade dragkraften 
och höjda maximihastigheten var önskvärda och 
"tillfredsställande ur militär syn". 

Riksdagsman Th. Furst var den enda personen 
i källmaterialet som aktivt motarbetade elektri
fieringen av Riksgränsbanan. Han ansåg att ba
nans kapacitet kunde ökas inom det befintliga 
systemet under förutsättning att man köpte Mal
letlok. Han skrev en motion i ärendet. Malletlok 
var enligt honom så starka att de utan problem 
kunde dra trettio malmvagnar och därigenom 
öka banans trafikförmåga med 33 procent. De 
var dessutom bränslesnåla och gav en kolbespa
ring av 25 procent. Dessa uppgifter tillbakavisa
des av civilminister Hamilton under den följande 
debatt i andra kammaren där propositionen och 
Fiirsts motion behandlades. Med uppgifter som 
tillhandahållits av Järnvägsstyrelsen påpekade 
Hamilton bland annat att lok av Mallettyp både 
var dyrare och mer komplicerade än befintlig 
rullande materiel och därför inte lämpade sig för 
Riksgränsbanan. Fiirsts avslagsyrkande på pro
positionen bifölls inte. 

Försökslokomotivet Z 31 
Asea hade inte i någon större omfattning medver
kat i den elektriska försöksdrift som bedrivits av 
Järnvägsstyrelsen. Efter egna försök i liten skala 
hade företaget 1904 byggt två repulsionsmotorer 
på 25 hk som kördes med likström. 1906 mon
terades de ihop på en mindre, tvåaxlig järnvägs
vagn, försågs med instrument för växel- och lik
strömsdrift och provkördes i Västerås med lyckat 
resultat. Loket ställdes därefter till Järnvägsstyrel
sens förfogande och 1907 företogs några provtu
rer vid Tomteboda. Problemet var att motorerna 
var för klena och egentligen inte klarade av att 
dra några vagnar. Vid denna tid inleddes dock 
diskussioner mellan Asea och Järnvägsstyrelsen 
om en eventuell svensk produktion av ett tyngre 
lokomotiv. 

Den 11 december 1907 kom Asea med ett er
bjudande. Man var villig att bygga ett ellok på 
egen bekostnad och risk som skulle ställas till 
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Elektrifieringen drog med sig nya typer av tjänste.fordon. "Teklan" gjorde att man kunde köra in ellok i oelektrifie
rade stall Det här exemplaret tjänstgjorde vid Kiruna lokstation under många år. 

Järnvägsstyrelsens disposition. Järnvägsstyrelsen 
erbjöds dessutom att köpa loket för självkost
nadspris. Under konstruktionen skulle serie
kopplade motorer prövas och jämföras med mo
torer av repulsionstyp. Förutom detta ville Asea 
testa drift med både likström och växelström, allt 
för att kunna fastställa vilket system som var det 
bästa. Järnvägsstyrelsens önskemål skulle dock 
hela tiden beaktas. Aseas motiverade sin gene
rositet: "[Vi] göra detta erbjudande för att, i den 
mån det är oss möjligt, söka fora den Svenska in
dustrien å det elektriska järnvägsområdet framåt 
och hoppas samtidigt, att Kungliga Järnvägs
styrelsen skall finna med sin fördel förenade att 
antaga detsamma." 

Detta erbjudande inledde en period med an
senlig korrespondens mellan de båda parterna. 
Redan den 23 december skickades de första pre
liminära ritningarna från Asea, och den 17 ja
nuari gav Järnvägsstyrelsen klartecken till igång
sättande av projektet. Den skickade också med 
några av sina krav på konstruktionen. För att 
förenkla utvecklingsarbetet beslutades i februari 
att ett program skulle utarbetas under ledning av 
ingenjörerna Öfverholm och Carlqvist. 

Detta var för övrigt en månad innan Öfverholm 
blev byrådirektör och innan de båda for på den 
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ovannämnda studieresan. Under programarbetet 
kom de fram till att likströmmens fördelar inte 
uppvägde dess nackdelar. De antog bland annat 
att komplikationer med maskineriet skulle uppstå 
som kunde leda till driftsstörningar. Växelström 
ansågs vara ett säkrare system, och svårigheter 
orsakade av spänningsvariationer kunde enkelt 
minskas med spänningsreglage. Vad det gällde 
motorsystem ansågs kompenserade seriemoto
rer vara bästa lösningen, men Öfverholm och 
Carlqvist lämnade den frågan öppen i avvaktan 
på egen konstruktion av en motor av "Doppel
gespeist" -typ. Denna nya motor hade utvecklats 
av både Siemens och General Electric, men kun
skapen om den i Sverige var nära nog obefintlig. 

Programmet blev färdigt i slutet av mars och 
gick under beteckningen "Bestämmelser rörande 
tillverkning af ett elektriskt lokomotiv för enfas 
växelström med 25 perioder 15 000 volts spän
ning" . Motorerna monterades på en boggi med 
endast en transformator. Den 24 april 1908 
meddelade Asea att man skulle ha loket klart om 
fem månader. Det innebar med andra ord att det 
skulle vara klart för leverans någon gång i sep
tember samma år. 

Så blev inte fallet. Efter två år av problem med 
batterier, fjädrar, lager och mycket annat kunde 



loket, som gick under arbetsnamnen försöks
lokomotivet eller elektromotivet, slutligen testas 
och levereras. Sedan det lämnat Aseas verkstad 
undrade direktör Edström om Järnvägsstyrelsen 
godkände konstruktionen och var beredd att be
tala det uppgjorda självkostnadspriset, som då 
uppgick till 80 000 kr för själva loket och 7 500 
kr för gjorda förändringar. Svaret från Öfverholm 
var att loket inte kunde godkännas och att be
talningen därför fick vänta. Anledningen var att 
motorerna överhettades. Några månader senare 
kom nya klagomål från Öfverholm: axeltrycket 
var för stort för Riksgränsbanan, vilket var den 
sträcka där det blivit bestämt att loket skulle sät
tas in. Efter nya omarbetningar och förändringar 
kunde loket fraktas till Kiruna under senvintern 
1911. Dess tyngd utgjorde fortfarande ett pro
blem vilket innebar att transformatorn fick sän
das separat. 

Ar 1910 hade lokets konstruktion successivt 
förändrats på ett flertal punkter. Det hade nu fatt 
två motorer per boggi som genom kuggväxlar via 
en mellanaxel förmedlade kraften till drivhjulen. 
Motorerna var utförda som kompenserade se
riemotorer eftersom vikten minskade jämfört 
med repulsionsmotorer. Totalvikten uppgick till 
71 26 5 kg vilket gav ett tryck på var och en av de 
fyra axlarna om 17 816 kg. 

Under stora delar av 1912 fortsatte brevväx
lingen mellan Asea och Järnvägsstyrelsen om ar
betet med att försöka fa ned lokets vikt. Någon 
gång under tiden fram till slutet av 1913 åter
sändes det dessutom till Västerås. Det går inte 
att utifrån det undersökta källmaterialet fastställa 
när detta skedde. 

I ett brev till den ansvarige ingenjören på Asea, 
Julius Körner, påtalade Öfverholm i september 
1913 att loket borde utföras med sex axlar en
ligt tidigare givna förslag. Dessutom ansåg han 
att kullager borde insättas i hjulen och axlarna 
fastmonteras. SKF stod berett att utföra arbetet 
"när som helst". Edström ansåg samma år att de 
ekonomiska och tekniska förutsättningarna för 
projektet vid det laget hade förändrats så mycket 
sedan avtalet ingicks 1907 att nya förhandlingar 
borde inledas. De omfattande ändringar som 
verkställts och de förändringar som Järnvägs
styrelsen ville fa utförda medförde kontinuerligt 
ökade kostnader för Asea. 

Den 16 december 1913 hade Järnvägsstyrelsen 
utarbetat ett nytt kontrakt där man bland annat 

krävde att lokets vikt skulle ned till 52 ton varav 
axeltrycket på den ena boggin skulle vara 15,5 
och på den andra 10,5 ton. Maskinstyrkan skulle 
vara 450 hk och loket kunna framföras med en 
medelhastighet av 5 5-60 och en maximal has
tighet av 70-75 km/h. Efter leverans, som fast
ställdes till den 1 maj 1914, var det meningen 
att det en gång per dag skulle kunna framföra 
ett persontåg om 120 ton mellan Kiruna och 
Riksgränsen på gängse körtid, vilket var 3 tim
mar och 5 minuter. Om loket levererades efter 
utsatt tid skulle 25 kr per söckendag avskrivas 
från slutsumman 50 000 kr som utgjorde det 
totala priset för loket. Dessutom skulle leveran
tören stå för alla reparationskostnader under ett 
år från leveransdatum. Järnvägsstyrelsen ämnade 
betala slutlikviden sedan lokomotivet blivit "av
synat, provkört och godkänt". 

Asea godkände det nya kontraktet men klarade 
inte av att leverera loket till den 1 maj 1914, och 
i den följande brevväxlingen går det att utläsa 
en viss irritation mellan parterna. Under som
marmånaderna hade enligt Järnvägsstyrelsen 
leveransen försinkats av att en oduglig hastig
hetsmätare installerats. "Då det för Eder själva 
är välbekant att apparaten ifråga är oduglig, fö
refaller Edert tillvägagångssätt minst sagt märk
värdigt . . . Betalning enligt kontraktet kommer 
att erläggas först efter godkänd leverans." Men 
problemen stannade inte vid detta. Loket, som 
nu fatt den officiella beteckningen Z 31, hade 
också en feldimensionerad kompressor, vilket 
Järnvägsstyrelsen ansåg enkelt kunde rättas till 
genom att byta ut den mot en från ett lok som 
stod på en utställning. De första breven i detta 
ärende skickades i januari, men i oktober hade 
Järnvägsstyrelsen fatt nog och ordnat saken själv 
med ökad irritation som följd: "Det har därför ej 
nu funnits någon annan utväg än att utbyta den, 
och då vi av erfarenhet veta, att vi ej kunna vänta 
någon skyndsam behandling av denna sak från 
Eder sida, hava vi naturligen ej haft annat val än 
att själv ordna den. Vad slutligen ansvar beträf
far, så hava vi fatt den uppfattningen, att Ni söka 
göra allt för att bli befriade från sådant." 

Efter att Z 31 besiktigats på Aseas verkstad i 
slutet av augusti avgick loket för andra gången 
från Västerås med destination Kiruna. I mitten 
av september provkördes det på sträckan Kiru
na-Riksgränsen, och en mängd mekaniska och 
tekniska fel påtalades åter. Nya provkörningar 
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genomfördes i oktober där det visade sig att 
ytterligare justeringar krävdes. Bland annat blev 
det kortslutning vid en inbromsning och ström
brytare 1 och 2 hakade upp sig. Loket fungerade 
för övrigt bra. 

Redan i september ville Asea erhålla full betal
ning för loket, men på grund av vad som stipu
lerats i kontraktet betalades ingenting ut förrän 
i december 1914 då 33 000 kr erlades av Järn
vägsstyrelsen trots att loket ännu inte godkänts. 
Asea ansåg för övrigt att reduktionen av priset 
till följd av den försenade leveransen inte borde 
verkställas eftersom nya krav hade förlängt ar
betet och nyinförskaffat material som ej funnits 
med i kontraktet bekostats av företaget. Enligt 
Asea borde summan av detta uppgå till ungefär 
samma belopp som vitet. Som sista skäl angavs 
att det hela redan blivit en förlustaffär genom att 
kostnaden för loket blivit betydligt högre än det 
satta priset. 

I början av februari 1915 kunde lokomotivet 
Z 31 till sist godkännas för drift med personvag
nar på Riksgränsbanan. Det klarade då att dra den 
fastställda tågvikten och framföra tåget snabbare 

än vad kontraktet krävde med sin maximihastighet 
av 105 km/h. 

De kontrakterade loken 
I det kontrakt som upprättades mellan Järnvägs
styrelsen och Siemens/Asea per den 12 juli 1910 
fastställdes att firmorna skulle tillverka tretton 
malmtågslok och två snälltågslok. Det teckna
des ett nytt avtal mellan Järnvägsstyrelsen och 
firmorna sedan riksdagen fattat det formella be
slutet om elektrifiering av Riksgränsbanan. Dess 
§ 2 fastställde att de beställda lokomotiven skulle 
vara på plats i Kiruna, i fullt driftsäkert skick, 
senast den 1 juni 1914. Det stipulerades vidare att 
ett malmtåg med en last om 1 855 ton skulle kun
na framföras av ett dragande och ett påskjutande 
lokomotiv, att loken skulle kunna genomföra två 
transporter per dag under sex dagar i följd och på 
årsbasis tillryggalägga 90 000 km. 

Malmtågslokomotiven planerade man att ut
föra som dubbellok. Detta medgav att ett skadat 
lok utan vidare problem kunde bytas ut mot ett 
annat likadant som fungerade som reserv. Lo
kets totalvikt skulle uppgå till omkring 90 ton, 

Oa-loken blev internationellt uppmärksammade och livslängden, till slutet av 1950-talet, tyder på att konstruktio
nen var lyckad. Här det forsta levererade Oa-loket, 112. Provkörningar inleddes på sommaren 1914. 

~/ 
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Ob-lok nr 38139 med blandat malmtåg vid station norr om Kiruna 1917 Utan.for turistsäsongen utnyttjades per
sonvagnarna främst av järnvägsanställda och deras familjer. 

och för att klara Riksgränsbanans högsta axel
tryck som var satt till 16, 7 ton utrustades lo
ken med sex axlar och fick ett tryck av endast 
15 ton per axel. När det gällde valet av motor 
ville konstruktörerna prova nya lösningar. I stäl
let för det vanliga systemet, som innebar att sex 
motorer på vardera 270 hk monterades i varje 
lok, skulle man använda sig av en enda stor mo
tor. Fördelen var att kugghjulsutväxling kunde 
undvikas och att lokets tyngdpunkt kunde hö
jas vilket gav en mjukare gång. Hastigheten för 
malmtågsloken bedömdes bli 50 och för snäll
tågsloken 100 km/h. 

Enligt en överenskommelse mellan de två 
parterna skulle Siemens ansvara för leveransen 
av elva malmtågslok och Asea för de resterande 
två malmtågsloken och de båda snälltågsloken. 
Medan ritningarna och den elektriska utrust
ningen utformades gemensamt av firmorna, 
under överinseende av Järnvägsstyrelsen sköttes 
monteringen av mekaniska delar som ramverk, 
hjul, axlar, korg och bromsutrustning av Vagn
och Maskinfabriken AB i Falun. 

Efter kontraktets tecknande utformades rit
ningarna av loken under två år på kontoren i 
Berlin, Västerås och Stockholm. Ritningarna 

skickades mellan alla parter för godkännande och 
synpunkter, men i januari 1912 ansåg Järnvägs
styrelsen att detta inte kunde fortgå utan att arbe
tet måste effektiviseras. Som ovan nämnts hade 
firmorna ännu inte inrättat den byrå i Stockholm 
som de kontraktsenligt var skyldiga till. Detta 
påtalades av Pegelow och Öfverholm i ett brev 
till Siemens i Berlin: "Slutligen anser sig Kungl. 
Styrelsen böra ånyo erinra om de stora tidsförlus
ter som uppstå genom den pågående vidlyftiga 
mindre fruktbärande korrespondensen, som har 
blifvit en följd af att den öfverenskommna byrån 
ej blifvit inrättad i Stockholm." 

Ett problem som orsakade en del huvudbry 
och oenighet mellan firmorna och Järnvägssty
relsen var att lokens totalvikt eventuellt skulle 
komma att ökas eftersom det verkade som att 
skyddsanordningarna och den mekaniska delen 
blivit tyngre än som tidigare antagits. För att lösa 
detta ansåg Järnvägsstyrelsen att loken skulle ut
föras med "ledareaxlar". Den var, till skillnad 
mot Siemens, övertygad om betydelsen av dessa 
för projektets framgång. "Styrelsen hemställer, 
att Ni ännu en gång ville taga denna sak under 
allvarlig ompröfning och vill särskildt betona, att 
de svårigheter, som skulle uppkomma, i händelse 
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att Ni misslyckades, säkert skulle blifva synnerli
gen kännbara för Eder." 

Siemens i Berlin ansåg vidare att den svenska 
lokomotivfabriken i Falun inte kunde konstruera 
loken lika lätta som det gick att göra i Tyskland. 
Mot denna insinuation att flytta produktionen 
till Tyskland varnade Järnvägsstyrelsen. Den 
menade istället, att anledningen till att de tyska 
fabrikerna kunde bygga lättare lok var att de inte 
blivit informerade om de kravspecifikationer 
som ställts. En varning utfärdades dessutom mot 
"sträfvan att bygga lokomotiven lätta med risk 
att uppoffra deras duglighet och varaktighet". 
Men det fanns tillfällen då importerat mate
rial godtogs av Järnvägsstyrelsen, och kontrak
tet medgav även detta. I ett beslut från oktober 
1912 fastställde den att utländskt material som 
levererades i utbyte mot svenskt material som 
ej uppfyllt kontraktets bestämmelser inte skulle 
omfattas av kontraktets § 12 rörande inköp av 
material utifrån. 

Ett tillfälle där Järnvägsstyrelsen medgav inköp 
av utländskt material var när Vagn- och Maskin
fabriks AB i Falun ville köpa plåt till ramverken 
från tyska producenter i stället för av Strömsnäs 
Jernverks AB, som var den enda svenska tillver
karen av denna typ av stor plåt. Anledningen var 
att priset för den svenska plåten var 33 procent 
högre än motsvarande tyska om endast frakten 
(inte tull) inkluderades. Järnvägsstyrelsen bad 
Strömsnäs om ett ytterligare anbud där de skulle 
få kontraktet om de sänkte priset till halva mel
lanskillnaden. Anbudet avvisades och en förfrå
gan gick i stället till Phoenix Aktiengesellschaft 
for Bergbau und H i.ittenbetrieb i Di.isseldorf. De 
skulle ges uppdraget under förutsättning att de 
följde de krav som Järnvägsstyrelsen uppställt. 

Vid en konferens som hölls i Stockholm den 
17 mars 1912 överlämnade firmorna en för
slagsritning över malmtågsloken till Järnvägs
styrelsen för godkännande. Några dagar efteråt 
hade Järnvägsstyrelsen studerat ritningen, men 
det visade sig att den inte kunde godkännas i sin 
dåvarande utformning. Det krävdes tio föränd
ringar innan eventuellt godkännande kunde ges. 
Dessa krav hörsammades emellertid inte genast 
av firmorna, och diskussionen angående utfö
randet av ritningar och konstruktion fortsatte in 
på det följande året. I december 1913 förlängdes 
leveranstiden till följd av bland annat de delade 
meningarna om antalet axlar. 
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Under våren 1914 började loken till sist ta 
form i de mellansvenska verkstäderna, och när 
det första loket skulle testas i Falun skickades 
ingenjör Hugo Rahmberg för att övervaka Järn
vägsstyrelsens intressen och verkställa provning
en. Sedan 1 april 1912 hade han haft tjänstle
digt från sin befattning som underingenjör vid 
elektrotekniska byrån och arbetat med kon
struktionen av lokomotiven på plats i firmornas 
verkstäder. I oktober påföljande år förflyttades 
han till Kiruna och tillträdde en tjänst som un
deringenjör vid revisionsverkstaden. Rahmberg 
skulle dessutom fungera som medhjälpare till 
maskiningenjören. 

De första lok som anlände till Kiruna var 
malmtågslok O 1 och O 2 som ankom den 30 
april 1914. Loken hamnade omedelbart i verk
staden för montage av transformatorer och mo
torer, vilka hade skickats separat. En vecka senare 
provades bland annat manövreringen på O 2 av 
Rahmberg som inte kunde finna något att an
märka på. Olika tester av strömspänning, reläs
lutare, kompressorer och ventilation avlöste var
andra, och enligt ingenjör Bildt skulle den första 
provkörningen kunna genomföras den 5 eller 6 
juni. Detta justeras senare av Hedin som fast
slår att provkörningen skulle ske söndagen den 
7 juni. Efter att provkörningarna väl kommit 
igång kom besked från Stockholm att en daglig 
rapport skulle sändas där allt av intresse nedteck
nades. Provkörningarna skulle dessutom utföras 
så ofta som möjligt och Hedin och Rahmberg 
turas om att verkställa dem. Anledningen var att 
en av dem alltid skulle finnas till hands för att 
driva övriga arbeten. 

Trots att provkörningarna kommit igång fanns 
det fortfarande problem med leveranstiderna. 
Enligt kontraktet skulle det första lokomotivet 
anlända Kiruna för montage redan den 11 april. 
Därefter skulle ett nytt lok följa var fjortonde dag. 
Med en montagetid på två veckor beräknade Järn
vägstyrelsen att det skulle finnas sex lokomotiv i 
Kiruna, varav fem driftfärdiga, i mitten av juni. 
I själva verket fanns det bara tre lok varav inget 
var fullt driftfärdigt enligt Öfverholm och Axel 
Granholm, den nye generaldirektör som efterträtt 
Pegelow. I ett brev adresserat till Siemens i Berlin 
hotade styrelsen med vite enligt kontraktet vid yt

terligare försening av leveransen. 
I slutet av oktober hade Siemens levererat nio 

av sina elva kontrakterade lok och det tionde 



var på väg från Falun. Monteringen i Kiruna 
var inte genomförd på alla loken och en motor 
och två transformatorer väntades från Tyskland. 
I augusti 1914 utbröt första världskriget, men 
Järnvägsstyrelsen ansåg inte att detta borde inne
bära några större problem i och med att mate
rialet från Tyskland kunde skeppas med svenska 
färjor mellan Sassnitz och Trelleborg. Den var 
dessutom villig att betala Siemens för all mate
riel som eventuellt förlorades på grund av minor 
och kapningar. 

I oktober var endast lokparen 5/6 och 7 /8 
iordningställda för körning medan 1/2 och 3/4 
genomgick service. Dessutom väntade persona
len i verkstaden på de delar till motstånden till 
reläslutarna som förhoppningsvis skulle anlända 
inom kort. Aseas första malmtågslokomotiv 
23/24 anlände den 6 oktober och Z 31 hade 
funnits på Riksgränsbanan sedan den 9 septem
ber. Det första snälltågsloket P 27 skulle avgå 
från Falun den 26 oktober och det innebar att 
två av Aseas lok ännu inte levererats vid oktober 
månads utgång. De färdigkonstruerade loken 
kom inte att bli så annorlunda mot vad som pla
nerats. Malmtågsloken kom att konstrueras med 

utgångspunkt för en högre maximalhastighet, 
60 mot planerade 50 km/h. De försågs med sex 
drivaxlar vilket gjorde att axeltrycket hölls inom 
det för Riksgränsbanan fastställda. 

Provkörning med 40-vagn,arståg 
I Norrskensflamman kunde läsarna i juli 1914 för 
första gången se en bild på ett av de nya elektriska 
loken som var i drift vid Riksgränsbanan. Enligt 
bildtexten skilde sig detta nya lok "ojämförligt 
från 'ånghästarna'. Snarast liknar det en vanlig 
personvagn". Norrbottens-Kuriren publicerade i 
början av samma månad en bild från banan där 
det stod att elektrifieringen nu var färdig men att 
ström ännu inte kunde tas från Porjus. 

Så fort de första loken visade sig driftsäkra på
börjades de första körproven med vagnar. I juli 
månad prövades om det då anlända loket kla
rade att dra tjugo tomma vagnar i 10 %0 stig
ning med en hastighet av 40 km/h. En viktig 
detalj i ett brev från Öfverholm till Hedin var 
att det frågades hur starten var vid 16 000 volt. 
Detta innebar att det från och med sommaren 
1914 utfördes prov med 16 000 volt i stället för 
det tidigare stipulerade 15 000. Parallellt med 

Att öka tågvikten var huvudmotivet for elektrifieringen. Här Ob 36137 med malmtågpå sjöspåret i Kiruna. 
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dessa prov nyttjades ånglok under hela somma
ren framförandes 40 eller 46 malmvagnar. De 
kördes med ett lok framtill och ett baktill utan 
att några större problem uppstod. De förare 
som framförde tågen ansåg att detta sätt var det 
lämpligaste. 

Järnvägsstyrelsen hade alltså uppsatt som mål 
att varje tågsätt skulle bestå av 40 malmvagnar 
och en tvåaxlig konduktörsvagn med en totalvikt 
av 1 855 ton. För att de ökade transporterna på 
linjen skulle klaras behövde åtta sådana tågsätt 
avgå från Kiruna per dag. Efter omkoppling i 
Riksgränsen skulle de tomma vagnar som kom
mit från Narvik återföras till Kiruna. Järnvägs
styrelsen räknade med att sträckan Kiruna-Riks
gränsen skulle ta 3 timmar och 20 minuter, 
mot återresans 2 timmar och 56 minuter då ett 
tomvagnståg om 455 ton och ett lok på tom
gång skulle dras. Hedin var inte säker på att be
slutet att använda sig av 40 vagnar var det rätta. 
I ett brev till Öfverholm menade han att det var 
fördelaktigare att använda ett lokomotiv med 
28 vagnar. Med en drift om 280 dagar per år 
skulle transportkvantumet då komma upp till 
6 000 000 ton vilket var mer än vad som plane
rats. Järnvägsstyrelsens beslut stod dock fast och 
försöken fortsatte. 

Bakgrunden till Hedins utspel var de problem 
som uppstått vid försöken med 40 vagnar. Pre
cis som fallet var med ångloken vållade elloken 
koppelbrott och slitningar. Det visade sig att 
dragkraften på det första kontrollerläget var för 
kraftigt, 14 ton per lok mot överenskomna 5,6 
ton. Vidare måste bromsarna slås till mjukare på 
grund av tågens stora vikt. Detta påtalades av 
Järnvägsstyrelsen i ett brev till Siemens daterat 
den 14 november 1914. Den ansåg att den tids
ödande ändringen av transformatorerna och luft
bromsen var beklaglig. Tills detta var ordnat fick 
försök endast ske med 28 vagnarståg. Men min
dre än en vecka senare kunde försöken med 40 
vagnar återupptas. För att komma tillrätta med 
problemen testades tre olika sätt att framföra tå
gen: två dragande lok, ett dragande lok med ett 
lok efter den tionde vagnen samt det från början 
planerade, ett dragande och ett påskjutande lok. 

Vid försöken med två dragande lok koppla
des de ihop och kördes med enbart en kontrol
ler. Det innebar bland annat att det bara var det 
första loket som lämnade bromsluft till tåget. 
För att minska det tryck på kontaktledningen 
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som uppstod i och med att byglarna vid denna 
typ av körning stod så nära varandra, gjordes en 
förbindelse mellan första lokets bakre bygel och 
andra lokets främre. Därmed kunde loken kö
ras med tre eller till och med endast två byglar 
uppe. Med två dragande lok erhölls dock alltför 
stor dragkraft. Under en provkörning i novem
ber slets exempelvis kopplen av vid två tillfällen 
mellan Kiruna och Rensjön. Dessutom rätade 
lokens dragkrokar ut sig till obetydligt mer än 
90 graders vinkel. En annan provkörning samma 
månad resulterade i två avslitna koppel och en 
avsliten dragstång mellan Rautas och Rensjön. 
Problemen uppstod framför allt vid start och 
inbromsning. Med ett dragande lok och ett lok 
efter den tionde vagnen uppstod andra svårig
heter. När det första loket drog på vid start fort
plantades en stöt genom de tio första hoptryckta 
vagnarna. Detta ryck fortplantade sig genom det 
andra loket och slet av koppel på den första vag
nen i det sträckta tåget beroende på det motstånd 
som de resterande vagnarna utgjorde. Det stod 
ganska klart att denna metod inte var någon lös
ning på problemen. 

Den tredje formen av försök, som innebar ett 
dragande och ett påskj utan de lok, skulle visa sig 
bäst lämpad för driften sedan vissa modifieringar 
gjorts. Genom att bland annat sammankoppla 
de båda loken med en teleledning underlättades 
kommunikationen mellan förarna. Hedin ansåg 
dessutom att det var viktigt att utarbeta vissa 
regler vid körning och Rahmberg menade att 
lokförarna efter tillräcklig övning skulle komma 
att klara av problemen vid bromsningen. Det vi
sade sig nämligen att kopplen framför allt brast 
vid tre tillfällen: vid start, under gång på banan 
vid brytpunkter samt vid lossning av bromsar
na under gång. Det fanns lösningar att tillgå. 
Genom att starta det sista loket först undveks 
de ryck som annars ofta uppstod vid igångsätt
ningen. En annan lösning var att låta det bakre 
loket hela tiden köra med pådrag förutom vid 
bromsning. Detta motverkade ryck under gång. 
Det fanns dessutom möjlighet att utnyttja hjälp
ledningen till att minska bromstrycket. Kon
struktionen av hjälpledningen förbättrades av 
lokförare Adolfsson, vilket visar att det fanns 
möjlighet för vanliga anställda att påverka ut
vecklingen. Adolfsson blev senare tilldelad en 
gratifikation om 300 kr för sitt bidrag till ökad 
driftsäkerhet på banan. 



I slutet av november 1914 uppstod en konflikt 
mellan firmorna och Järnvägsstyrelsen som ledde 
till att ström inte fick släppas på i ledningsnätet 
från vare sig LKAB:s omformarstation i Kiruna 
eller Porjus, som varit i drift sedan den 6 novem
ber. Vad tvisten gällde framgår inte av det un
dersökta källmaterialet, men frågan var så pass 
allvarlig att Järnvägsstyrelsen funderade på att 
kassera hela anläggningen enligt § 15 i kontrak
tet. I januari verkade dock problemet vara löst 
och strömmen slogs på den 17 samma månad. 
Under denna period hade kontinuerliga försök 
utförts med ånglok. 

Invigning och nya problem 
Under januari 1915 visade det sig att det fort
farande fanns många problem med de levere
rade loken. Generaldirektör Granholm begärde 
att elektrisk tågdrift skulle upptas för gott den 
20 januari men att endast tåg om tjugo vagnar 
skulle avgå till en början. Aseas båda snälltågs
lokomotiv hade vid det här laget anlänt till 
Kiruna. Vid provkörning uppvisade motorerna 
tendenser till gnistring. Asea hade hävdat att dess 
motorer var bättre än de som Siemens levererat 
till malmtågsloken. Detta menade Järnvägssty
relsen inte stämde utan att snarare det motsatta 
rådde. Den krävde att ändringar skulle utföras. 
En annan incident orsakades av att P 28 inte has
tigt nog följde kontaktledningens höjdvariatio
ner. Det vållade inga större skador men kontakt
ledningarna vid två sektioner fick kontrolleras 
och justeras för att undvika liknande missöden 
i framtiden. 

Under den officiella invigningen av Porjus 
kraftstation och den elektrifierade Riksgräns
banan inträffade ytterligare ett missöde. Invig
ningen var bestämd till den 8 och 9 februari 
och en mängd ditresta dignitärer skulle närvara, 
bland annat civilminister von Sydow och en 
mängd riksdagsmän och höga tjänstemän. Det 
var meningen att P 28 skulle köra invigningstå
get den 9 februari men det ville Aseas ingenjör 
Körner inte vara med om. När Öfverholm fick 
höra detta från Hedin föranledde det ett syrligt 
brev: 

Hör av Hedin att Du ej vill vara med om att köra 

invigningståget, som tyvärr kommer att väga 300 

ton, med P-28. Hastigheten blir ej stor i medel

tal. Varför skulle det då ej gå? Motorn skall ju vara 

större än godstågslokens. Var och en sådan drar ju 

i trafik 10 lastade malmvagnar eller 460 ton. Om 

snälltågsmotorn vore lika stor borde den således 

draga 320 ton åtminstone. När han nu skall vara 

större, varför drar han då ej mer än 200 ton? Det var 

tydligen en stor olycka att Ni fingo efter Eder vilja 

bygga en s.k. större motor. Begrunda detta. I värsta 

fall fa vi väl köra besiktningståget med ånglok. Men 

det vore väl ej trevligt. 

Vännen 

Det visade sig att Körners farhågor besannades 
men på ett något oväntat sätt. På färden upp till 
Riksgränsen brast en av kontaktledningens ka
blar och fastnade i tåget som stannade endast två 
kilometer från destinationen. Efter att ha skickat 
bud på ett ånglok anlände gästerna till järnvägs
hotellet tre kvart försenade. Efter kaffet förkla
rade Öfverholm vad som inträffat men att det 
inte förelåg någon fara i och med att strömmen 
slagits av. 

Ett återkommande problem som orsakade ir
ritation hos Öfverholm var att loktransformato
rerna gick sönder. P 27 fick bland annat bogseras 
till Kiruna efter ett sådant haveri den 24 februari. 
Transformatorn skickades ner till Västerås, och i 
det medföljande brevet menade Öfverholm att 
Asea inte denna gång kunde skylla på Siemens. 
Han krävde vidare att alla transformatorer skulle 
ses över och att den till P 27 skulle kontrolleras 
i Västerås av personal från SJ innan den återsän
des till Kiruna. I ett brev till Körner dagen efter 
skriver Öfverholm: "Transformatorerna måste 
nu alla iordningställas i Västerås, och har jag gi
vit order om att den sista också skall nedsändas. 
Sedan de iordningställts, skola de av oss provas. 
Det är ofattbart att Ni kunnat finna det lämpligt 
att fuska så som Ni gjort i detta fall." I ett un
derdånigt svar meddelar Körner att "det hela är 
mycket ledsamt". 

Under hösten skulle dock ytterligare en oe
nighet uppstå mellan Öfverholm och Edström 
om snälltågsloken. P-27 klarade vid två tillfällen 
i augusti inte att dra persontåg uppför backen 
vid Torneträsk trots att vikten understeg 200 
ton. Under en inspektionsfärd i oktober hängde 
dessutom en reläslutare upp sig, och det föran
ledde Öfverholm att påtala att snälltågslokens 
manöversystem inte var driftsäkra utan måste 
ändras. Enbart P 27 hade haft tio fel under året. 
I ett brev undertecknat med "Din tillgifne vän" 
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svarade Edström på kritiken. Han menade att de 
fel som hittats hade åtgärdats samt att de många 
gånger berott på rena fabrikationsfel som Asea 
inte kunde lastas för. Vidare menade Edström att 
han inte kunde tillmötesgå Öfverholm på kravet 
att byta ut manöversystemen. Öfverholm finner, 
å sin sida, att det var mycket ledsamt att Edström 
inte ville hjälpa till med att fa loken i ordning. 
Efter denna inledande korrespondens följde en 
mängd brev där missuppfattningar om huruvida 
P 27 kört 50 000 km eller ej blandades med ur
säkter och syrliga kommentarer. Öfverholm me
nade att driftstörningarna berodde på olämplig 
konstruktion medan Edström påstod att loken 
var driftsäkra. Efter den 26 november var dock 
båda snälltågsloken tagna ur drift på grund av fel. 
I det sista brev som undersökts om detta ärende 
avslutar Öfverholm med att be Edström att hjäl
pa till: "Jag vore Dig därför mycket tacksam om 
Du nu ville taga hand om denna sak och laga 
att den blir ordnad så att tillfredsställande drift
säkerhet erhålles för snälltågsloken." Brevet var 
signerat "Vännen". 

Den 28 februari igångsattes återigen försöken 
med 40-vagnars tåg och de pågick ända fram till 
den 20 maj, då de måste inställas på grund av att 
det inte fanns att tillgå en tillräckligt stor mängd 
kolborstar till motorerna. Den minskade impor
ten var en direkt följd av kriget. I början trafikera
de både elektriska lok och ånglok linjen parallellt 
men från och med mars månad bedrevs all trafik 
elektriskt. Den 17 maj återinsattes dock ånglok i 
driften på grund av nämnda brist på maskinkol. 
Under denna provperiod visade det sig att lok
förarna blev skickligare ju större erfarenheter de 
skaffade sig, och Hedin menade att framföran
det av 40-vagnars tåg "erbjuder numera ... inga 
större svårigheter". I flera av de veckorapporter 
som skickades till Stockholm hävdade han att 
den elektriska driften såg lovande ut och att den 
i perioder fungerade "synnerligen tillfredsstäl
lande". I mitten av april fanns det exempelvis tio 
malmtågsdubbellok och ett snälltågslok att tillgå. 
Detta innebar att endast tre malmtågsdubbellok, 
ett snälltågslok och Z 31 var på reparation. 

I början av juli hade Järnvägsstyrelsen kommit 
i besittning av ett större parti motorkol av fransk 
typ, och i Kiruna fanns 1 450 Le Carbone-kol och 
väntades ytterligare 6 550 av samma sort. Dess
utom hade ett parti om 4 000 GS-kol lämnat 
fabriken i Paris. Detta gjorde att den elektriska 
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provdriften den 14 juli kunde återupptas med fyra 
malmtåg och två persontåg per dag. Kontraktet 
ändrades även till att trafiken skulle bestå av fyra 
till åtta dagliga malmtåg på grund av den osäkra 
situation som kriget gett upphov till. I mitten av 
juli var alla lok utom ett malmtågslok med trasig 
transformator färdigreviderade och driftdugliga. 

Den 13 september gjordes slutbesiktningen 
av Riksgränsbanan, och trots att en mängd änd
ringar påtalades beslöt Järnvägsstyrelsen den 28 
september att den kontrakterade garantitiden 
skulle ta sin början den 1 oktober 1915. 

Krigets inverkan på malmtransporterna blev 
efterhand alltmer uppenbar. Mellan 1 oktober 
1915 och 30 september 1916 fraktades endast 
1 104 000 ton malm över Riksgränsen mot 
stipulerade 3 200 000. Under samma period 
skeppades 3 000 000 malm från Svartön i Lu
leå. Transporten dit skedde med ånglok och kol
priserna hade till följd av kriget skjutit i höjden. 
En följd av detta blev att energiförbrukningen 
för den elektriska driften kraftigt understeg 
den i kontraktet garanterade nivån. Järnvägs
styrelsen ansåg dessutom att det var svårt att 
avgöra om loken hade uppfyllt de garanterade 
lokomotivkilometer per år som reglerades i kon
traktet. Även detta ansågs vara orsakat av kriget. 
Oa-loken skulle dock visa sig livskraftiga och an
vändes ända fram till 1950-talet då de började 
utrangeras. En trotjänare gick därmed i graven. 

Järnvägsstyrelsen var trots allt helt övertygad 
om att anläggningen skulle komma att fullt mot
svara och i vissa fall överträffa de förväntningar 
som ställdes på den. Trots att inte fullständiga ut
värderingar kunnat göras ansåg Järnvägsstyrelsen 
att den visste tillräckligt för att kunna förorda en 
fortsatt elektrifiering av Malmbanan ner till Lu
leå. På Luciadagen 1915 bildades en kommitte 
för att utarbeta förslag till åtgärder för att elek
trifiera linjen Kiruna-Svartön. Utgångspunkten 
var att samma strömart, 15-periodig enfasström 
med 16 000 volts spänning, skulle användas på 
hela Malmbanan. 1917 löstes firmorna från sin 
garanti vilket innebar nya förändringar. Kon
traktet ändrades åter det året så att ett lok hade 
tillåtelse att framföra ett tåg om 30 vagnar. 1920 
tog riksdagen beslut om att installera ytterligare 
ett enfasaggregat i Porjus som hade kapacitet att 
ge elkraft till hela Malmbanan, från Luleå till 
Narvik. I juni 1922 var arbetet genomfört och 
banan ner till Svartön elektrifierad. 



...... 

Sveriges starkaste ånglok, littera R, konstruerades specifikt for Malmbanan, men räckte ändå inte till infor 
det successivt ökande kapacitetsbehovet. Bland annat for hjälptåg behövdes emellertid starka ånglok även efter 
elektrifieringen. Här R 975 i Abisko 1920. 

Ånga eller el? Att hålla kostnaderna nere 
Olika ekonomiska faktorer påverkar införandet 
av ett nytt tekniskt system. Att förändra eller in
troducera ett system innebär inte bara att intäk
ter kan komma att öka eller att utgifter kan kom
ma att reduceras. En systemförändring innebär 
också kostnader av olika slag. En utgiftspost kan 
uppstå till följd av upphandling av ny materiel, 
en annan att det befintliga systemet måste anpas
sas for att bli kompatibelt med den nya mate
rielen. Under de diskussioner som fördes kring 
elektrifieringen av Riksgränsbanan stod sådana 
ekonomiska spörsmål i fokus. 

Upprustning inom befintligt system 
Det var nödvändigt att öka trafikförmågan 
vid Riksgränsbanan till följd av de avtal som 
1907-08 hade slutits mellan staten och LKAB, 
Aktiebolaget Gellivare malmfält och Trafikak
tiebolaget Grängesberg-Oxelösund om ökad 
malmbrytning. Enligt utförda utredningar kun
de banan med dåvarande utformning av ångdrift 
klara årliga transporter om 3 000 000 ton malm 

men det var inte tillräckligt. Beräkningar visade 
att denna transportmängd skulle överstigas re
dan 1913 for att 1918 uppgå till 3 850 000 ton. 
1907 sköttes transporterna på Riksgränsbanan 
med 15 Ma-lok och 17 lok av andra modeller. 

Att öka transporterna inom det befintliga sys
temet skulle därmed inte låta sig göras utan vissa 
investeringar i både anläggningar och rullande 
materiel. Järnvägsstyrelsen hade redan 1909 be
gärt ett anslag om 1 000 000 kr for upprustnings
arbeten. Detta belopp skulle betalas ut 1910 och 
användas till de första arbetena med att anlägga 
ett 33 km dubbelspår mellan Stordalen och Tor
neträsk. Arbetet beräknades pågå i tre år fram till 
1912 och den totala kostnaden till 3 000 000 
kr. Underhållskostnaden per år uppskattades till 
60 000 kr. Även den långa Nuoljatunneln mel
lan Abisko och Björkliden krävde nya investe
ringar vid bibehållen ångdrift. För att komma 
till rätta med den kraftiga rökutvecklingen i 
tunneln behövde den utrustas med en ventila
tionsanläggning som beräknades kosta 120 000 
kr, med en årlig driftskostnad på omkring 8 000 
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exklusive ränta och amorteringar. Järnvägsstyrel
sen räknade vidare med att nya anläggningar för 
vatten- och koltagning skulle behöva uppföras 
utefter linjen. Det hade dessutom projekterats 
en kraftstation vid Abiskojokk som när den var 
färdig skulle förse Abisko station och Nuoljatun
neln med belysning. 

Redan i maj 1908 sammanställde Hugo Rahm
berg ett PM på uppdrag från Järnvägsstyrelsen 
angående elektrisk drift av Riksgränsbanan. De 
premisser han arbetade utifrån var att en total 
transportmängd om 3 300 000 ton skulle fraktas 
med tolv malmtåg om 28 vagnar dagligen en
ligt fastställd tidtabell. Dessutom skulle två per
sontåg avgå dagligen och två snälltåg tre dagar i 
veckan under sommaren. Malmtåget skulle väga 
1 400 ton och framföras med en medelhastighet 
av 35,5 km/h Kiruna-Abisko och 22,5 km/h 
Abisko-Riksgränsen. Rahmberg kom fram till 
att det för denna trafik med bibehållen ångdrift 
skulle krävas: 

18 Ma-lok a 80 000 
9 R-lok a 95 000 
3 L-lok a 60.000 
8 N-lok a 50.000 
1 motorlok 

1440000 
855 000 
180 000 
400 000 

30 000 
2 905 000 

Med 4 procents ränta och 4 procents amortering 
uppskattades den årliga kostnaden till 232 000 
kr. 

Det fanns dock de som inte ansåg att dessa 
beräkningar var alldeles riktiga. En av dem var 
Lindström, placerad vid femte distriktet i Luleå, 
som fick i uppdrag att yttra sig över rapporten. 
Han menade att antalet lok kunde nedbringas i 
jämförelse med Rahmbergs förslag. Mellan Kiru
na och Abisko borde 15 Ma-lok vara tillräckligt 
för de beräknade avgångarna om tolv tågsätt per 
dag. Av dessa lok skulle tio vara i daglig tjänst och 
de fem övriga avställda för reparation, revision 
och spolning. Att samma uppgift kunde uträttas 
med färre lok förklarades med att vissa lok kunde 
köra tre turer dagligen på grund av att den tid 
som Rahmberg beräknat för uppehåll på vänd
stationer gick att reducera betydligt. Av samma 
grund kunde antalet R-lok minskas till åtta för 
transporterna mellan Abisko och Riksgränsen. 

I den proposition som senare lades beräkna
des att 3 7 lok skulle krävas för att klara trans-

36 

porter om 3 000 000 ton malm/år samt 42 lok 
för 3 850 000 ton. Enligt propositionen skulle 
även "nya ånglokomotiv anskaffas och stallplat
ser för dem byggas för en kostnad af 1,000,000 
kronor, af hvilken summa 425,000 kronor ut
gör kostnaden för lokomotiv, enär de måste 
vara af största hittills använda slag". Av detta 
kan man sluta sig till att det skulle röra sig om 
fyra R-lok. 

Kostnader vid fortsatt ångdrift 
Järnvägsstyrelsen var även väl medvetna om den 
stora kostnad som importerat kol innebar. För 
1910 beräknades stats järnvägarna konsumera 
490 000 ton engelskt stenkol till ett värde av 
7 000 000 kr. Ånglokens bränslekostnader upp
skattades i Rahmbergs undersökning uppgå till 
472 000 kr per år för malmtågen och oföränd
rade 30 000 kr för persontågen. 3 300 000 ton 
transporterad malm motsvarade 422 400 000 
malmtonkm. Kostnaden för 1 000 malmtonkm 
beräknades utifrån det lägsta värdet som upp
mättes under 1907 vilket var 1,27 kr. Genom 
att dessutom utgå från ett medelpris av kol på 
15,72 kr/ton (1907) och inräkna en bränsle
besparing på 12 procent tack vare användandet 
av R-lok kunde, under förutsättning att ingen 
påskjutning vid Stenbacken krävdes, slutsum
man beräknas (0,88 x 1,27 x 422 400 = 472 000 
kr). Dessutom uppgick de estimerade under
hållskostnaderna i form av snöröjning, putsning 
och lokbelysning loken till totalt 48 000 kr per 
år medan reparationskostnader beräknades till 7 
procent av anskaffningskostnaden eller 203 000 
kr/år. Procentsatsen sattes mot bakgrund av 
tjugo års erfarenhet av ångloks reparationskost
nader. Enligt Rahmberg skulle årskostnaden för 
ångdrift vid ett kvantum av 3 300 000 ton trans
porterad malm sammanlagt uppgå till 1 660 000 
kr/år inklusive personalkostnader och diverse 
mindre utgifter. 

Senare undersökningar av bränslekostnaden vid 
ångdrift som utfördes av Järnvägsstyrelsen och 
kom att ligga till grund för riksdagsbeslutet utgick 
från transportkvantum om 3 000 000 respektive 
3 850 000 ton malm/år. Förbruket av stenkol be
räknades till 32 900 respektive 41 000 ton/år. 
Kostnaden för det första alternativet uppgick till 
530 100 och för det andra till 662 300 kr/år. Båda 
resultaten byggde på ett beräknat kolpris om 16 
kr/ton samt 4 procent ränteförluster för ett halvt 



års förbrukning. Dessutom medräknades en för
brukning av 1 100 respektive 1 400 kubikmeter 
ved till en kostnad av 3,35 kr/kbm. 

Vidare uppskattades räntor och avskrivningar 
till 6,4 procent. Räntan på kapitalvärdet av in
förskaffade lok sattes till det av staten brukliga 
4 och avskrivningskostnaden till 2,4 procent. På 
grund av de svåra driftsförhållandena vid Riks
gränsbanan antogs lokens livslängd bli 25 år. 
Antalet lok vid de båda alternativen beräknades 
till 37, och 42. Deras kapitalvärde antogs uppgå 
till 3 355 000 respektive 3 860 000 kr. Utgif
terna för räntor och avskrivningar blev således 
214 700 respektive 247 000 kr/år. Till den totala 
kostnaden fördes dessutom kostnaderna för per
sonal och underhåll som beräknades till 879 400 
respektive 1 084 400 kr/år. 

Detta innebar att den totala kostnaden för 
3 000 000 ton malm/år blev 1 624 200 kr eller 
0,54 kr/ton transporterad malm. Vid ett trans
portkvantum om 3 850 000 ton malm/år beräk
nades motsvarande totalsumma till 1 993 700 kr 
respektive 0,52 kr/ton. Dessa siffror kan jämfö
ras med motsvarande resultat i Rahmbergs tidi
gare utredning som fastställde årskostnaden till 
1 660 000 kr för 3 300 000 ton/år, vilket gav 
0,50 kr/ton transporterad malm. 

Beräknade kostnader vid eldrift 
Rahmberg räknade med att hela projektet med 
att anlägga en kraftstation och transformatorsta
tioner, resa ledningar och köpa lokomotiv totalt 
skulle kosta omkring 9 000 000 kr. Enligt de 
beräkningar han utförde 1908 fordrades det vid 
elektrisk drift följande rullande materiel: 

16 malmtågslok a 140 000 
3 persontågslok a 70 000 
6 växellok a 60 000 

Motorvagn 

2 240 000 

210.000 
360 000 

40 000 

2 850 000 

Dessa uppskattningar baserade sig på samma 
förutsättningar som gällde vid ångdriften, det 
vill säga 3 300 000 ton/år. Årskostnaderna för 
ränta och amorteringar skulle med en ränte- och 
amorteringssats på 4 procent uppgå till 228 000 
kr. Kostnader för smörjning, putsning och belys
ning skulle enligt kalkylen halveras till 24 000 
kr/år. Även reparationskostnaderna skulle bli 
lägre och endast uppgå till 5 procent av anskaff
ningspriset eller 143 000 kr. Procentsatsen var 
relativt sett hög och baserades på erfarenheter 
från utlandet. Den beräknade kostnaden för 
elektrisk drift inkluderat kostnad för kraftstatio
nen, transformatorstationen och ledningar upp
gick därmed till 1 215 000 kr. Detta innebar att 
elektrisk drift uppskattades ge en besparing på 
445 000 kr/år jämförd med ångdrift. 

I propositionen om elektrifiering av Riksgräns
banan hade mycket utrymme getts åt en analys av 
om Vakkokoski eller Porjus var mest gynnsamt. 
Det var också denna fråga som stod i centrum för 
den offentliga debatten. Kraftstationen anlades i 
Porjus, och de specifika kostnaderna för anlägg
ningen redovisas inte närmare här eftersom detta 
redan har grundligt analyserats genom annan 
forskning. 

Efter en mellanperiod med trippellok har Malmbanans 
dragkraft dominerats av dubbellok, nu med litt. Iore, 
tidigt med P-lok. Här Pb 54155. 
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Ton malm Kostnad, Därav lok, 
kronor ledningar, 

transformatorer 

Vakkokoski 3 000 000 14 562 062 5 291 662 
3 850 000 15 331 062 5 813 662 

Porjus 3 000 000 22 844 537 5 297 037 
3 850 000 23 374 037 5 891 037 

Kostnaderna vid elektrisk järnvägsdrift beräk
nades enligt samma transportmängd som ovan. 
Ström tillsammans med bland annat räntor, av
skrivningar och underhåll av Porjus kraftstation 
samt överföringsledningar kostade 576 000 res
pektive 604 000 kr/år. Underhållskostnaderna 
för ledningar, transformatorstationer och loko
motiv uppgick till 305 800 respektive 332 500 
kr. Enligt kontrakt skulle även ränta på 5 procent 
utbetalas till firmorna. Det utgjorde en kostnad 
på 264 600 respektive 290 700 kr/år, vilket 
innebar att driftskostnaden inklusive personal, 
kontorslokaler och inventarier skulle uppgå till 
1 434 800 respektive 1 547 600 kr/år. 

För en transportmängd om 3 000 000 ton/år 
innebar elektrifieringen en beräknad kostnad av 
0,48krmedanmotsvarandekostnadför3 850 000 
ton/år blev 0,40 kr (motsvarande siffror för Vak-

kokoski var 0,47 respektive 0,40 kr/ton). Vid 
jämförelse med den tidigare redovisade kostnaden 
för ångdrift beräknades elektrifieringen innebära 
en besparing om 0,06 kr/ton vid transporter om 
3 000 000 och 0,12 kr/ton vid transporter om 
3 850 000 ton malm per år. Detta innebar en total 
besparing om 180 000 respektive 462 000 kr/år, 
varför den uppskattade besparingen modererades 
något i jämförelse med Rahmbergs ovan redovi
sade resultat. Enligt honom skulle besparingen bli 
445 000 kr/år med transporter om 3 300 000 ton 
malm om året. 

Beräknade personalkosmader vid utökad ångdrift 
I både den av Rahmberg framlagda utredningen 
och det underlag till proposition som utarbetades 
av Järnvägsstyrelsen ett år senare var en minskad 
personalkostnad till följd av elektrifiering tydlig, 
eftersom behovet av lokförare reducerades tack 
vare att färre lok skulle komma att användas. 
Dessutom innebar elektrifieringen att några yr
keskategorier försvann. 

I utredningen beräknades antalet anställda 
med utgångspunkt att 3 300 000 ton malm årli
gen skulle transporteras via Riksgränsbanan. Vid 
ångdrift ansåg Rahmberg att 68 lokförare behöv
des. De var fördelade enligt följande: 

Vakkokoski hade blivit billigare men Porjusfallen erbjöd större effekt, så kraftstationen byggdes där. 
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Malmrågen Kiruna-Abisko 

Abisko-Riksgränsen 

Lokaltåg Kiruna 
(reserv) 

Växling Kiruna 

Växling Abisko 

Växling Riksgränsen 

Persontågen 

Snälltågen 

27 
18 

3 

12 

2 

2 

2 

2 

Lönen till lokförarna uppgick till 1 200-2 100 
kr/år plus ett kallortstillägg om 240 kr. Rahm
berg antog att avlöningen i medeltal uppgick 
till 2 000 kr. Därutöver utbetalades ett hyres
bidrag om 650 kr till dem som var bosatta i 
Kiruna och 5 50 kr till dem med bostad på 
andra platser. Av lokförarna uppskattades 46 bli 
placerade i Kiruna och resterande 22 i Abisko 
eller Riksgränsen. Detta innebar att lokförarnas 
löner uppgick till 178 000 kr/år. Det utbetala
des dessutom milpengar. 1907 hade de 39 an
ställda lokförarna fått utbetalt 14 884 kr vilket 
i medeltal innebar 382 kr per person. Med en 
expanderad ångdrift räknade Rahmberg med 
att kostnaden för milpengar skulle bli 27 200 
eller 400 kr för var och en. Detta innebar att 
den totala kostnaden för lokförarna beräknades 
till 205 000 kr/år. 

En annan yrkeskategori som behövdes vid 
ångdrift var eldare. Också denna grupp uppgick 
i Rahmbergs utredning till 68 personer men med 
lägre lön än lokförarna. Eldarnas löner låg mel
lan 900-1 380 kr/år jämte ett kallortstillägg om 
240 kr. Detta innebar att medellönen uppgick 
till 1 400 kr/år. Även till denna grupp utgick hy
resbidrag om 400 kr till dem som var boende i 
Kiruna och 3 50 kr till dem som bodde på andra 
platser. Milpengarna uppgick till omkring 2/3 
av vad lokförarna erhöll eller ungefär 270 kr per 
eldare. Den sammanlagda kostnaden för eldarna 
uppgick därmed till 140 000 kr/år. 

Andra yrkeskategorier som fordrades var put
sare, pumpare och kolvakter. Putsarnas löner 
ställdes i relation till lokens storlek och antal 
samt till utbetalningar gjorda 1907. Ma-loken 
räknades som 1,5 och R-loken som 2,0 lok med
an de övriga räknades som 1,0. Detta betydde att 
motsvarande 5 7 lokomotiv skulle behöva putsas 
vilket innebar en lönekostnad om 64 000 kr/år. 
Pumparna och kolvakternas löner ställdes i pro
portion till bränslekostnaden för år 1907 samt 

den uppskattade för transporten av 3 300 000 
ton malm. Denna utgift skulle då uppgå till 
137 000 kr/år. Rahmberg inkluderade förutom 
ovanstående även 18 000 kr/år i lönekostnaden 
för förmåner som resor, beklädnad och sjuklö
ner. Enligt hans beräkningar uppgick den totala 
lönekostnaden vid utökad ångdrift till 564 000 
kr/år. 

Lindström i Luleå hade synpunkter även på 
dessa beräkningar. Han ansåg att lönerna för 
pumpare och kolvakter hade beräknats för högt 
av Rahmberg. Dessutom var för mycket perso
nal uppsatt för den dagliga driften mellan Abi
sko och Riksgränsen. Tjänstgöringen vid denna 
bandel ansågs redan då som mycket lindrig av 
personalen och enligt utredningen skulle den 
"blifva lindrigare än den nuvarande". Det ansåg 
inte Lindström vara nödvändigt. 

Utifrån den sammanställning av årskostnader 
som redovisades i en bilaga till propositionen är 
det svårare att fastställa de beräknade personal
kostnaderna i och med att de inte blivit expli
cit klargjorda. Samlingskontot övriga kostnader 
omfattar underhåll av lokomotiv och tendrar 
samt beräknade personalkostnader för malmtåg 
och persontåg. Resultatet av Rahmbergs utred
ning visar dock att personalkostnaden utgjorde 
den större posten jämfört med de andra redovi
sade utgifterna i kontot (564 000 visavi 362 000 
kr/år vilket innebar cirka 64 procent högre kost
nad för löner). Om detta förhållande överförs till 
propositionens övriga poster blir det åtminstone 
möjligt att uppskatta personalkostnaderna. Vid 
en transportmängd om 3 000 000 ton malm/ 
år beräknades de övriga kostnaderna uppgå till 
879 400 kr, vilket innebar att lönekostnaden 
blev omkring 527 640 kr/år (om kostnaden för 
löner beräknas vara 60 procent högre än kost
naden för underhåll). Vid samma beräkningsför
farande uppskattades personalkostnaden vid en 
transportmängd om 3 850 000 ton malm/år till 
650 640 kr/år i och med att totalsumman var 
1 084 400. Av detta kan man sluta sig till att 
Rahmberg uppskattade personalkostnaderna till 
approximativt samma nivå som propositionen i 
proportion till transportmängd. 

Beräknade personalkostnader vid elektrisk drift 
Enligt Rahmberg behövdes det 48 lokförare 
vid en omläggning till elektrisk drift. De skulle 
tjänstgöra enligt följande: 
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Malmtågen 27 
Lokaltåg Kiruna 3 
(reserv) 
Växling Kiruna 10 
Växling Abisko 2 
Växling Riksgränsen 2 
Persontågen 2 

Snälltågen 2 

Av lokförarna skulle 44 placeras i Kiruna och 
resterande fyra i Abisko och Riksgränsen. Med 
samma löne- och ersättningsnivå som ånglok
förarnas skulle ellokförarnas sammanlagda löner 
uppgå till 146 000 kr/år. 

Lönerna till eldare, kolvakter och pumpare 
skulle komma att försvinna eftersom de yrkes
grupperna inte längre behövdes vid elektrisk drift. 
Även putsarnas sammanlagda lönekostnader re
ducerades till 43 000 kr/år på grund av att antalet 
lok minskats. Om förmåner medräknades på sam
ma sätt som ovan blev kostnaden for dessa 8 000 
kr/år vilket innebar att den totala lönekostnaden 
vid elektrisk drift uppskattades till 197 000 kr/år. 
Därmed kom personalkostnaderna i Rahmbergs 
utredning att reduceras med 367 000 kr/år (65 
procent) vid införande av elektrisk drift. 

Det bör dock tilläggas att Rahmberg påtalade 
behovet av ytterligare personal i loket utifall fö
raren skulle "blifva tjänsteoduglig". Han menade 
att någon av trafikavdelningens män kunde med
följa loket för att slå av strömmen eller köra tåget 
till närmaste station om något skulle hända. Det
ta ansåg Lindström inte var möjligt på grund av 
att det endast var en "smörjarekonduktör" som 
medföljde tåget. För detta ändamål behövdes en 
särskild hjälpare till lokföraren vilket innebar en 
ökad personalkostnad. De smörjarkonduktörer 
som omtalas tillhörde tydligen trafikavdelning
ens personal och stod utanför de kalkylerade per
sonalkostnaderna för järnvägsdriften. I ett avtal 
som ingicks 1910 stipulerades att tre man skulle 
medfölja varje tåg. En förare och en medhjälpare 
skulle befinna sig i det dragande loket, en förare 
i det påskjutande. Om ytterligare personal med
följde skulle den kostnaden räknas som under
håll av den elektriska anläggningen. 

I propositionens bilaga fanns personalkostna
derna vid införande av elektrisk drift medtagna, 
men även här var de inräknade i ett samlingskon
to. Kontot "övriga kostnader" inkluderade i det
ta fall kontorskostnader, underhåll och förbruk-
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ning av inventarier, underhåll av byggnader och 
stolpar samt kostnaden för tågpersonal. Vid en 
årlig transportmängd om 3 000 000 ton/år upp
skattades den samlade kostnaden till 253 000 kr 
mot 323 000 vid 3 850 000 ton. Detta innebar 
att de förväntade personalkostnaderna mer än 
halverades vid elektrisk drift. 

Anbudsforfarande och kontrakt 
Anbudsförfarandet hade påbörjats redan 21 
september 1908. De anbud som lämnats in av 
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) och 
Svenska Emissionsaktiebolaget samt Siemens/ 
Asea förkastades dock av Järnvägsstyrelsen och 
en ny omgång inleddes. De förnyade anbud som 
inlämnades av AEG och Siemens/ Asea i februari 
1909 visade på ganska stora skillnader: 

Elektrisk utrustning för järnvägsdrift: 
Siemens!Asea AEG 

a) vid transport 
2 400 000 ton/år 5 615 192 kr 5 225 000 kr 

b) vid transport 
3 000 000 ton/år 5 925 792 kr 5 382 200 kr 

c) vid transport 
3 850 000 ton/år 6 659 792 kr 5 957 600 kr 

Driftkostnader: 
Siemens!Asea AEG 

a) vid transport 
2 400 000 ton/år 1 232 000 kr 1 176 000 kr 

Årsvinst 136 100 kr 192 100 kr 
b) vid transport 

3 000 000 ton/år 1 365 600 kr 1 255 700 kr 
Årsvinst 272 500 kr 382 400 kr 

c) vid transport 
3 850 000 ton/år 1 560 100 kr 1 405 600 kr 
Årsvinst 452 300 kr 606 800 kr 

Kostnad per ton transporterad malm: 

a) vid transport 
2 400 000 ton/år 

b) vid transport 
3 000 000 ton/år 

c) vid transport 
3 850 000 ton/år 

Siemens/Asea AEG 

0.515kr 

0.455 kr 

0.407 kr 

0.49 kr 

0.42 kr 

0.366 kr 

Årsvinster och transportkostnader beräknades 
förutsatt att överskottet på elektrisk energi kunde 
säljas for minst 243 808 kr/år. Även dessa anbud 



fick förfalla i och med att nya undersökningar 
måste göras. En ny anbudsförfrågan skickades ut 
i april och denna gång kom svar in i september 
från AEG, Siemens/Asea och Förenade Elektris
ka Aktiebolaget i Stockholm. 

Styrelsen valde att arbeta vidare med det an
bud som inkommit gemensamt från Asea och 
Siemens. De skulle erhålla kontraktet om de 
kunde reducera garantivärdet för underhållskost
naderna med 2 öre per lokkilometer och garan
terade att lokomotiven skulle byggas i Sverige. 
Att loken skulle byggas i Sverige var en central 
del av förhandlingarna och helt i linje med den 
för tiden rådande nationalistiska hållningen. 
Järnvägsstyrelsen ansåg att den svenska industrin 
kunde samla viktiga erfarenheter om konstruk
tionen förlades inom landet. 

Tre månader senare hade parterna kommit 
överens och 21 december undertecknades det 
första kontraktet. Det skulle komma att styra 
samarbetet mellan Siemens/ Asea och Järnvägs
styrelsen under lång tid framöver. Kontraktet 
stipulerade bland annat följande gällande "till
verkning, leverans och montage af utrustning för 
elektrisk drift å bandelen Kiruna-Riksgränsen": 

1 :0) Firmorna förbinda sig härigenom att tillverka 

och på platsen iordningsställa samt till K.J.S.:s be
gagnande upplåta följande for elektrisk drift å ban

delen Kiruna-Riksgränsen afsedda detaljer: 
13 st. malmtågslokomotiv; 

2 st. snälltågslokomotiv; 

matarledning från kraftstationen vid Vakkokoski 
till Kiruna och därifrån vidare längs banan till Vas
s1pure; 

4 transformatorstationer med komplett elektrisk 

utrustning, af hvilka en uppföres vid Kiruna loko

motivstallar samt en vid Torneträsk, en vid Abisko 
och en vid Vassijaure station; 

kontaktledningar öfver alla hufvud- och sidospår 

på bandelen Kiruna-Riksgränsen från norska grän
sen till Kiruna station äfvensom å Kiruna station 
öfver alla de spår, hvilka å bilagda stationsplaner 
betecknas med rödt. 

5:0) Firmorna ansvara under ett år från den dag, 

då anläggningen efter slutad profdrift af K.J.S. öf
vertagits (se § 1 0) 

10:0) ... Innan anläggningen anses fullständigt 
afprovad, skola emellertid alla tåg under en månad 

hafva på tillfredställande sätt befordrats uteslutande 
med elektrisk drifkraft enligt tidtabell 15388. 

Dessutom förband sig firmorna att högst använ
da 35 procent av kostnadssumman till beställ
ningar från utlandet, vilket innebar att en för ti
den enorm summa pengar skulle användas inom 
landet. Vidare fick underhållskostnaderna inte 
överstiga vissa fastställda värden: 305 000 kr vid 
en transportmängd av 3 000 000 ton malm och 
332 500 kr vid 3 850 000 ton. Firmorna fick 
också garantera en högsta nivå för energiförbruk
ningen. Om underhållskostnaderna skulle visa 
sig understiga de garanterade summorna tillföll 
skillnaden firmorna (65 procent) och Järnvägs
styrelsen (35 procent). Kontraktet skulle löpa på 
25 år vilket var samma tid som Järnvägsstyrelsen 
hade på sig att amortera genom årliga avbetal
ningar på 4 procent av det ursprungliga kapi
talbeloppet. De hade därutöver rätt att kassera 
banan närhelst den ville, dock inom tre år från 
övertagandet om den ansågs vara otillfredsstäl
lande. Samma dag som kontraktet underteckna
des inkom till Järnvägsstyrelsen en skrivelse från 
Siemens/ Asea där de berättade, att om kraftsta
tionen skulle komma att anläggas i Porjus i stället 
för i Vakkokoski var de beredda att bygga även 
där under samma betingelser. 

De ekonomiska vinsterna vid införande av 
elektrisk drift på Riksgränsbanan framstod som 
uppenbara i den lagda propositionen, och den 
följande debatten präglades till stor del av detta. 
Hela frågan andades framtidstro. Kostnaden för 
anläggningsarbetena fastställdes till 21 500 000 
som skulle utbetalas av riksgäldskontoret med 
en första del om 4 915 000 kr innevarande år 
medan 2 650 000 budgeterades för 1911. Dessa 
båda utbetalningar skulle följas av 3 890 000 
kr för 1912, 5 390 000 kr för 1913 och 
4 655 000 kr för 1914. Av dessa pengar beräk
nades 10 983 000 kr användas till uppförande 
av kraftstationen i Porjus, 1 920 000 kr till spår 
mellan Porjus och Gällivare och 8 597 000 kr till 
själva elektrifieringen av sträckan Kiruna-Riks
gränsen. Vid 1913 års riksdag beslutades att ett 
tilläggsanslag om 100 000 kr skulle utbetalas 
för de arbeten som rörde själva elektrifieringen. 
Detta innebar att den totalt beviljade summan 
uppgick till 8 697 000 kr. Av detta beräknades 
7 553 932 kr utbetalas till firmorna och 868 443 
kr till Järnvägsstyrelsen. Det fanns dessutom av-
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satt 27 4 625 kr som reservsumma om koppar
och järnpriserna skulle höjas under den tid som 
anläggningsarbetena pågick. Denna reservation 
fanns även med i kontraktet. 

Nya tider - nya krav. Personalförändringar 
Efterhand som arbetet fortskred insåg Järnvägs
styrelsen att en mängd ny personal fordrades till 
anläggningen. Det behövdes dels 36 personer till 
verkstaden i Kiruna, dels 17 personer till under
håll och tillsyn av ledningarna. Det innebar att 
följande personal erfordrades: 

A) med bostad i Kiruna: 

a) för Kiruna revisionsverkstad 

1 förste verkmästare 

1 andre verkmästare 

24 yrkeskunniga hantverkare 

10 hantlangare och putsare 

b) för ledningar och transformatorstationer 

3 ledningsförmän 
1 montör 

2 ledningsvakter 

2 hjälparbetare 
B) med bostad i Torneträsk: 

1 montör 
2 ledningsvakter 

1 hjälparbetare 
D) med bostad i Vassijaure: 

1 ledningsvakt 

C) med bostad i Abisko: 

1 montör 
2 ledningsvakter 

1 hjälparbetare 

Järnvägsstyrelsen ansåg att ovanstående personal 
inte i första hand borde nyanställas utan tas bland 
befintliga anställda som genom utbildning kun
de erhålla nya befattningar. Bristen på bostäder 
i området skulle komma att innebära problem 
vid eventuella nyanställningar. Därför ålades di
striktsförvaltningen att ordna detta. Under 1913 
behövdes bostäder till fem personer i Kiruna, två 
personer i både Torneträsk och Abisko samt en 
man i Vassijaure. Resterande bostäder behövdes 
inte förrän året efter. I och med att Hedin och 
Rahmberg ankom i oktober samma år ville Öf
verholm att bostäder skulle ordnas, eventuellt 
uppföras, även till dem. 

I slutet av januari 1914 kom nya besked från 
Stockholm om sammansättningen av den perso-
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nal som inte skulle arbeta i revisionsverkstaden 
i Kiruna. Det hade dessutom beslutats att den 
personalstyrkan skulle ökas från 17 till 22 per
soner och organiseras i en elektrisk avdelning. 
Den skulle sköta underhållet och tillsynen av 
kontaktledningarna mellan Kiruna och Riks
gränsen samt överföringsledningarna från Porjus 
till Kiruna, Torneträsk, Abisko och Vassijaure. 
Avdelningen skulle dessutom vara ansvarig för 
underhållet av de fyra transformatorstationerna 
och de tre omkopplingsstationerna vid Kuo
sakåbbo, Risbäck och Lappberg. Den elektriska 
avdelningen bestod av Hedin som föreståndare, 
en ledningsmästare, fyra ledningsförmän, fyra 
maskinförare och tolv ledningsvakter och kom 
att organiseras enligt följande: 

1) Kuosakåbbo 
2) Risbäck 

3) Lappberg 
4) Kiruna 

5) Torneträsk 

6) Abisko 

7) Vassijaure 

ledningsvakt 

ledningsvakt 

1 edningsvakt 

elektroingenjör 
ledningsmästare 

2 ledningsförmän 

maskinskötare 

3 ledningsvakter 
ledningsförman 

maskinförare 
2 ledningsvakter 

ledningsförman 
maskinskötare 

2 ledningsvakter 

maskinskötare 

2 ledningsvakter 

Vid frånvaro av vakt skulle någon annan utbil
dad ban- eller trafikpersonal utföra eventuella 
omkopplingar. Enligt Öfverholm skulle detta 
inte innebära något problem eftersom manövern 
var mycket enkel. Denna personal skulle utbildas 
genom det elektriska driftbefälets försorg. Han 
skulle dessutom utbilda lämplig personal till 
lokförare, maskinbiträden och verkstadsarbetare. 
För övrigt hade nog vakten som förlades i Kuosa
kåbbo den ensligaste stationeringen, och till den 
tjänsten hörde häst med vagn för att reparations
materialet lättare skulle kunna tas med på öde
marksvägarna. 

Fortbildningen av den redan anställda perso
nalen tog sin början i april 1914. Vid det första 
kurstillfället deltog fyra förare och åtta eldare. 
Alla deltagarna visade enligt Rahmberg intresse 
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Eldriften gjorde att lokstationen och därmed en stor del av samhället i Riksgränsen kunde avvecklas, men fl an
ställda torde ha haft något emot att flytta ifrån den isolerade och starkt väderexponerade orten. 

och hade i allmänhet lätt att förstå det genom
gångna materialet. Undervisningen bestod av ett 
hundratal räkneexempel, studier ifrån läroboken 
Elektromaskinlära samt genomgång av lokens 
kopplingsschema och vissa apparater. Sex av del
tagarna skulle hjälpa till med att montera loken 
när de anlände och därigenom fa både praktisk 
och teoretisk kunskap om dem. Den andra kur
sen började i slutet av månaden och till den var 
två förare och tio eldare kommenderade. Ingen
jör Rydberg fungerade denna gång som lärare 
med Rahmberg som vikarie. Rahmberg hade 
också efterlyst en leverans av läroboken som han 
beställt, och den 27 april fick han besked från 
Stockholm att femtio exemplar hade skickats 
till Kiruna. Under sommaren 1914 anlände de 
första loken till Kiruna och monteringen påbör
jades. I augusti rapporterade Hedin att av de sex 
lokförare och arton eldare som genomgått den 
teoretiska kursen var det fem förare och tolv el
dare som deltagit i montaget. Det var tänkt att 
en tredje kurs skulle påbörjas i juli men den hade 
fatt inställas av flera olika orsaker. Den utlovade 

mängden lok hade inte ankommit till Kiruna; så 
alla som redan genomgått kursen hade inte fatt 
möjlighet att delta i montaget, än mindre lärt sig 
köra loken. Dessutom krävde den ordinarie drif
ten med ånglok stor personal. Det tredje kurstill
fället planerades i stället till oktober. 

De ekonomiska resultaten. 
Fredagen 8 januari 1915 kunde Norrbottens
Kurirens läsare se en annons om utförsäljning av 
gamla lok. "Gamla lokomotiv till salu. Järnvägs
styrelsen har beslutit att låta försälja 21 lokomo
tiv, 3 tendrar och 3 ångpannor, vilka icke mera 
kunna användas." Det framgår inte av annonsen 
om det var fråga om utförsäljning av rullande 
material från Riksgränsbanan eller från annan 
bana, men vid denna tidpunkt var elektrifiering
en i princip redan realiserad och det som åter
stod var endast besiktning och ett godkännande 
från Järnvägssryrelsen. Det var för övrigt detta 
godkännande som avgjorde om firmorna skulle 
ersättas enligt kontraktet eller fa betala vite för 
alla de förseningar som uppkommit. 
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Fram till hösten 1915 hade firmorna erhållit 
6 948 000 kr i betalning för utfört arbete. Den 
6 oktober ansåg de att det var dags för slutbetal
ning av den del av kontraktet som rörde elek
trifieringen av Kiruna-Riksgränsen. De menade 
att Järnvägsstyrelsen var skyldiga dem 1 133 560 
kr vilket de ville ha utbetalt. Detta innebar att 
deras sammanlagda kostnader hade uppgått till 
8 081 560 kr. Järnvägsstyrelsen godkände dock 
inte detta krav eftersom de ansåg att vissa av 
de debiterade arbetena hade beräknats fel. Ef
ter ett förhandlingsmöte i slutet av månaden 
gick firmorna med på att reducera sina krav till 
1 092 860 kr så vida Järnvägsstyrelsen inte kom 
att göra anspråk på kompensation för försenad 
leverans. Kontraktet var mycket klart på den 
punkt som gällde strafftillägg vid försenad leve
rans. Ett vite om 1 000 kr per försenad söckendag 
skulle utgå och belasta firmorna vid betalning. 
Enligt kontraktet skulle banan stå färdig till den 
1 april men blev i själva verket inte klar förrän 
242 dagar senare, den 18 januari 1915. Detta 
innebar att Järnvägsstyrelsen hade 242 000 kr 
till godo. Firmornas motivering för att komma 
ifrån plikten var att deras utgifter vida översteg 
det fakturerade, framförallt på grund av de ökade 
kostnaderna för konstruktion av lokomotiven. 
De ansåg dessutom att de klimatologiska för
hållandena bidragit till att försvåra iordningstäl
landet, och att i detta unika projekt bristen på 
erfarenhet gjorde kalkylen "synnerligen svår att 
på förhand beräkna''. 

Det var inte bara dessa faktorer som hade 
medverkat till att fördyra arbetet med Riksgräns
banan. Både priset på järn och koppar hade skju
tit i höjden under den kontrakterade tiden vilket 
medförde att kostnaden ökat med 460 471,85 
kr. Även tullpriserna steg under samma tid med 
26 456, 18 kr, detta på grund av att staten in
förde ett nytt tullsystem och gick från värde
tull till vikttull på de varor som importerades. 
I kontraktet hade emellertid detta tagits hänsyn 
till och ett tillägg om 27 4 625 kr fanns beviljat, 
vilket innebar att firmornas krav på dessa poster 
kunde reduceras till 212 303 kr. Trots detta kon
trakterade tillägg beräknades slutlikviden utifrån 
den icke reducerade kostnaden till 8 040 860,02 
kr varav 7 553 931,99 kr utgjordes av anlägg
ningskostnaden, varför Järnvägsstyrelsen hade 
1 092 860,02 kr att utbetala till Siemens och 
Asea. Det fanns dock vissa förbehåll som gjorde 
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att den summan reducerades. Dels var frågan om 
plikt för den försenade leveransen inte avgjord 
än. Järnvägsstyrelsen hade i november godkänt 
firmornas yrkande och informerat regeringen 
men det formella beslutet var ännu inte taget. 
Det innebar att 242 000 kr frystes till betalning. 
Dessutom frystes 160 000 på grund av felak
tiga och ej levererade reservdelar, 175 000 till 
följd av återstående arbeten och 60 000 för byte 
av isolatorer vid överföringsledningarna. Den 
sammanlagda summan som hölls tillbaka var 
därmed 637 000 kr varför endast 455 860,02 
kr skulle utbetalas. Den 1 augusti 1916 kunde 
Järnvägsstyrelsen meddela Siemens att Kungl. 
majt hade beslutat att inte ta ut någon plikt utan 
att de 242 000 kr kunde betalas ut. Beträffande 
de övriga betalningarna skulle de göras så fort 
firmorna åtgärdat de ålagda efterarbeten som de 
vid denna tid ännu inte utfört och levererat alla 
reservdelar som tidigare utlovats. 

Inte heller Järnvägsstyrelsen hade lyckats hålla 
sig inom de fastställda ekonomiska ramarna. 
Anledningen sades vara att bristande erfarenhet 
på området hade gjort att de förlitat sig på de 
ekonomiska kalkyler som firmorna uppställt. 
Kostnaden för husbyggnader hade uppgått till 
638 000 mot det budgeterade 375 000 kr, och 
kostnaden för övriga arbeten hade beräknats till 
495 443 men slutat på 647 000 kr. Detta innebar 
att de arbeten som utfördes av Järnvägsstyrelsen 
kostade 1 305 000 kr, 436 557 mer än beräknat. 
Den totala kostnaden för anläggningen blev med 
andra ord 9 345 860 vilket innebar en fördyring 
med 648 860 kr. Detta underskott skulle täckas 
genom en proposition ställd till riksdagen 1916. 

Till skillnad från de ökade anläggningskost
naderna visade sig underhållskostnaderna bättre 
stämma överens med de beräkningar som gjorts. 
Under det första garantiåret, 1 oktober 1915-30 
september 1916, kunde en besparing av 29 710 kr 
redovisas. Den berodde på att kostnader i sam
band med underhållet av kraftverksutrustning, 
överföringsledningar, husbyggnader och kontakt
ledningsstolpar endast uppgått till 12 procent av 
de beräknade. Däremot hade underhållskostna
derna för lokomotiven, transformatorstationerna 
och kontaktledningarna ökat med 13,5 procent. 
Trots detta ansågJärnvägsstyrelsen att detta var ett 
bra resultat eftersom kostnaden beräknats utifrån 
1909 års priser och att arbetskostnaderna och ma
terialkostnaderna sedan dess hade stigit. Lokens 



energiförbrukning underskreds dessutom med 30 
procent av den beräknade och av firmorna garan
terade vid transporter med lastade malmtåg. Det 
undersökta källmaterialet ger ingen information 
om hur utfallet av personalkostnaderna blev un
der garantiåret. 

Kriget på kontinenten innebar ett stort pro
blem genom att driva upp priser och försvåra 
exporten av malm via Narvik. Under garantiåret 
hade som sagts 3 000 000 ton malm transpor
terats till Svartön medan endast 1 104 135 ton 
malm förts ut via Riksgränsbanan. Det innebar 
att kolförbrukningen uppgått till 72 000 ton för 
omkring 4 000 000 kr vilket var betydligt mer 
än beräknat. De ökade kolpriserna i kombina
tion med det beroende som på grund av kriget 
gjorde importen osäker startade en diskussion 
om elektrifiering av hela Malmbanan. Beräk
ningar som gjordes i februari 1916 uppskattade 
kostnaden till 15 530 000 kr plus 1 035 000 för 
att flytta telegraf- och telefonledningar hundra 
meter från järnvägen och på så sätt minska 
risken för störningar. Dessa uppgifter låg till 
grund för en proposition som avslogs av riks-

dagen 1916. Riksdagen ansåg att det finansiella 
läget inte medgav en elektrifiering av linjen 
Kiruna-Svartön. Nya beräkningar som presen
terades i december 1916 visade att kostnaden 
skulle komma att uppgå till 29 000 000 kr på 
grund av de höjda priserna. Trots detta me
nade Järnvägsscyrelsen att en utbyggnad skulle 
komma att generera vinst på grund av det höga 
stenkolspriset och ville att ett principiellt beslut 
om utbyggnad skulle fattas och 4 000 000 kr 
betalas ut för inledande arbeten, 1 500 000 un
der 191 7 och resterande året efter. Dessa yrkan
den ledde inte till några åtgärder, och beslutet 
att elektrifiera Malmbanan i sin helhet togs inte 
förrän 1920. 

Säkerheten vid banan 
Även säkerhetsfrågor behandlades även inför 
beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan. Det 
fanns redan en mängd bestämmelser rörande 
säkerheten vid järnvägarna. Vid Riksgränsba
nan reglerades bland annat det högsta anta
let axlar per tågsätt. Det var satt till 140 men 
då fick tåget endast framföras i 30 km/h och 

Fyra parallella stolplinjer marscherar fram över den norrbottniska tundran. Från vänster Riksgränsbanans över
foringslinje, järnvägens kontaktledning, teleledningen som sedan fick flyttas och en högspänningsledning for 
distribution av hushållsel. 
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utan passagerare. Staten och Järnvägsstyrelsen 
förväntade sig bland annat att elektrifieringen 
skulle innebära säkrare och renare drift där 
exempelvis den skadliga röken från ångloken 
försvann. Men elektriciteten skulle komma att 
medföra andra risker. 

Säkerhetsforeskrifter och varningsanslag 
Elektrifieringen av järnvägen innebar en om
ställning av driften till en ny kraftkälla som de 
flesta vid denna tid var obekant med. Det fanns 
farhågor för att detta kunde innebära att antalet 
tillbud och olyckor ökade. Därför blev faststäl
landet av säkerhetsföreskrifter och spridandet av 
information till dem som skulle uppehålla sig vid 
de elektriska ledningarna av yttersta vikt. Redan 

r 
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på våren 1909 hade Järnvägsstyrelsen velat få 
information från första distriktet om eventuella 
olycksfall orsakade av elektrisk ström från dess 
svag- och högspänningsledningar. Den ville dess
utom att alla olyckor inom förvaltningsområdet 
genast skulle inrapporteras och händelseförlop
pet beskrivas så fullständigt som möjligt. Ban
direktören där vände sig till Öfverholm på elek
trotekniska byrån för information i saken. Han 
kunde meddela att inga olyckor hade inträffat 
under 1908 och fram till aktuellt datum men lo
vade att återkomma om någon skulle inträffa. 

Svenska Teknologföreningen hade författat en 
instruktion med praktiska anvisningar angående 
"återkallande till liv av personer, som blivit bedö
vade genom inverkan av elektrisk ström". I bör

jan av oktober 1913 skickades 
tjugo exemplar av denna skrift 
till förvaltningen för femte 
distriktet i Luleå. Det var me
ningen att instruktionen skul
le distribuera den vidare och 
se till att den blev uppsatt på 
samtliga stationer och expedi
tioner på linjen Kiruna-Riks
gränsen. 

Järnvägsstyrelsen var inte 
helt nöjd med den utdelade 
instruktionen utan hade upp
dragit åt elektrotekniska by
rån att författa en egen. Ett 
första manuskript blev färdigt 
i november 1913 och över
lämnades tillsammans med 
fotografier till redaktören, till
lika presidenten för Svenska 
Simförbundet, Erik Bergvall 
för granskning. Manuskrip
tet "Regler för behandling av 
personer, som blivit bedövade 
genom inverkan av ström" 
baserades på de regler för 
återupplivande av drunknade 
som fanns med i Svenska Liv-

En helt ny arbetsmiijö, och med 
nya olycksrisker, jämfört med ång
loken. Risken med att luta kroppen 
genom sidofonstret var dock obero
ende av driftform. Hytten tillhör 
sannolikt Ob 35. 



räddningssällskapets handbok i simning och liv
räddning. Bergvall hade några kompletteringar 
till manuskriptet som han påtalade. Han ansåg 
angående Schäfers metod att det borde stå att åt
sittande kläder kring hals, handleder och midja 
skulle lossas samt att tiden inte fick förspillas på 
att försöka ta av kläderna på den förolyckade. 
Även ändringar angående den Silvester-Ploman
ska metoden föreslogs. 

Hundra exemplar av den färdiga instruktionen 
kunde i april 1914 sändas till Hedin i Kiruna för 
att ersätta de anslag från Svenska Teknologfören
ingen som tidigare satts upp. De nya instruktio
nerna var fastsatta på kartong och fernissade för 
att stå emot väder och vind. I samma försändelse 
hade det dessutom skickats med två hundra ex
emplar av ett varningsanslag som skulle sättas 
upp Porjus-Kuosakåbbo och Linaälv-Kiruna. 
För att ytterligare sprida kunskapen om de far
liga ledningarna föreslog Hedin att varnings
anslagen skulle tryckas i fem hundra exemplar 
för att kunna bifogas skrivelser riktade till alla de 
personer som arbetade i närheten av de elektriska 
ledningarna. Sektionsföreståndarna skulle bli an
svariga för att distribuera dem. 

I januari 1914 hade Hedin fatt sig tillsänt det 
första förslaget till allmän instruktion för järn
vägspersonalen angående Riksgränsbanans elek
triska driftledningar. Han hade fatt i uppdrag 
att granska texten och komma med förslag till 
ändringar. Öfverholm ansåg det viktigt klargöra 
att alla ledningar normalt sett var farliga, så att 
inga i händelse av olycka eller tillbud kunde påstå 
att han trodde ledningen var spänningslös och 
därmed ofarlig. Detta formulerade också mycket 
av innehållet i instruktionen. Ledningarna var 
livsfarliga och ingen utom behörig personal fick 
komma närmare än en halv meter från dem el
ler beröra dem med något föremål eller med 
vatten. Även personalen vid ångloken varnades. 
De fick inte befinna sig på tendern under gång 
och lämpning av kol fick endast ske när loken 
stod stilla på station. Det fanns dessutom tydliga 
instruktioner om hur ledningar skulle urkopplas 
och jordas med så kallade jordförbindningslinor, 
som bland annat fanns på alla stationer, ellok och 
reparations- och revisionsvagnar. Dessutom var 
alla lednings- och banvakter utrustade med en 
sådan. Också vid omläggning av spår och byte 
av räler var personalen tvungen att iaktta försik
tighetsåtgärder som alla var beskrivna. Hedin 

föreslog inga större förändringar av texten men 
ansåg att Reb skulle yttra sig eftersom det skulle 
sköta driften under en period. 

På våren 1914 uppstod ett nytt problem som 
ingen hade förutsett, fiskesäsongen inleddes. I 
och med att isarna smälte ökade antalet passage
rare med fiskespön markant. Dessa metspön var 
ofta långa och risk förelåg att de skulle komma åt 
ledningarna. Hedin tog kontakt med Öfverholm 
om saken och ett förslag till förbud att med
bringa spön bifogades: "Av hänsyn till den fara 
som är förbunden med behandlingen av met
spön av mer än 4 meters längd, fa längre spön 
icke emottagas till befordran såsom resgods. Ej 
heller fa de på den resandes egen risk placeras 
i tåget såsom reseffekt. Person, som bär metspö 
av större längd än ovan angivits, f°ar icke tillå
tas beträda plattform eller bangård." Hedin var 
emellertid inte helt övertygad om att ett förbud 
var den bästa lösningen och funderade på att ut
föra tester med metspön nästa gång det regnade. 
Svaret från Öfverholm lät inte vänta på sig. Även 
han ansåg att försök först borde utföras och att 
det förmodligen skulle visa sig att något förbud 
inte var nödvändigt. 

Utbildning av personal 
I november 1913 beordrades distriktsförvaltning
en i Luleå att inleda utbildningen av den berörda 
personalen i "återkallandet till liv". Järnvägssty
relsen ansåg att utbildningen skulle påbörjas så 
snart som möjligt och att alla nyanställda skulle 
genomgå den innan de började sin tjänstgöring. 
Anledningen till att Järnvägsstyrelsen skyndade 
på i detta ärende var att arbetet med att uppföra 
överförings- och kontaktledningarna närmade 
sig sitt slut och att de snart skulle börja provas. 
Det ansågs att denna nya driftsform innebar stor 
fara för personalen, och för att minska risken för 
skador var det viktigt att i första hand befälen 
blev utbildade så att de kunde ingripa om något 
skulle hända. De första proven av kontaktled
ningarna inleddes i mitten av januari 1914 och 
man planerade att börja testaöverföringsledning
arna i april. 

Enligt besked från Öfverholm skulle all järn
vägspersonal genomgå utbildningen före den 1 
april och ha som undervisningsmaterial särtryck 
nr 158, "Instruktion för behandling av personer, 
som bedövats av elektrisk ström". Varje person 
som genomgått utbildningen skulle efter avslutad 
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kurs dessutom skriva sin namnteckning i en lig
gare för att därigenom "erkänna sig hava erhållit 
den kunskap, undervisningen avser att bibringa''. 
Trots flera uppmaningar om att instrueringen av 
personalen måste igångsättas hade dock ingen 
utbildning genomförts fram till slutet av fe
bruari. Enligt sektionsbefälet hade endast den 
tryckta instruktionen utdelats. Hedin föreslog 
distriktsförvaltningen att utse en föredragshål
lare och beordra all personal att infinna sig på de 
föreläsningar som borde hållas i Kiruna, Abisko 
och Vassijaure. 

Järnvägsstyrelsen hade även införskaffat fem 
pulmotorer från Tyskland. Dessa apparaterskul
le placeras vid stationen i Riksgränsen, ställverks
huset i Porjus och i motordrivna revisionsvagnar 
i Kiruna, Torneträsk och Abisko. De skulle där
till skötas av speciellt utbildad personal. Efter att 
pulmotorerna anlände i maj hade en illustrerad 
instruktion på svenska bifogats varje maskin och 
utbildningen av den aktuella personalen kunde 
påbörjas. Hedin hade dessutom utfört en privat 
förevisning av maskinen för två intresserade lä
kare i Kiruna. 

Kontaktledningar, tunnlar och snögallerier 
Ett av de argument för elektrifiering av Riks
gränsbanan som åberopades i propositionen från 
1910 var att röken i den 1 100 m långa Nuol
jatunneln skulle försvinna. Rökutvecklingen i 
tunneln var besvärande för personal som utsat
tes för den. Speciellt utsatta var de som befann 
sig i påskjutande lok. Tillbud hade inträffat till 
följd av rök, och det förväntades att olyckorna 
skulle öka i takt med att trafiken på banan inten
sifierades. Om ångdriften skulle behållas måste 
ett ventilationssystem installeras för att komma 
tillrätta med problemet. Så blev nu inte fallet 
utan propositionen bifölls och arbetet med att 
elektrifiera banan påbörjades. Under arbetet 
med att fästa kontakdedningarna i Nuoljatun
neln hade personalen ställt upp koksgrytor i 
tunnelns mitt. Arbetet utfördes under februari 
och kylan gjorde att det var nödvändigt att vär
ma arbetsplatsen. Dessutom utfördes samtidigt 
banarbeten av banavdelningens personal vilket 
gjorde att fler vagnar och personer befann sig där 
inne. För att hålla värmen eldades koksgrytorna 
flitigt men förorsakade så starkt os att det kunde 
vara farligt för personalen. Trots detta fick de stå 
kvar och användes tills allt arbete var slutfört. 
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Ett annat problem som uppstod i tunneln var 
att lerblandat vatten rann ner på skenorna och 
förorsakade slirningar och koppelslitningar. Inga 
svåra olyckor hade dittills inträffat men ett flertal 
tillbud hade förekommit. För att komma undan 
problemet med rinnande vatten murades insidan 
av tunneln. 

Det var inte bara tunnlarna som rökfylldes av 
de passerande ångloken. Även i snögallerierna 
ansattes personal av kolröken. Och sedan arbe
tet med att installera kontakdedningarna inletts 
uppmärksammades andra problem. Under snö
smältningen på våren rann smältvatten i strålar 
ner genom sprickorna i galleriernas tak. Om en 
sådan stråle träffade ledningen skulle olyckor 
kunna inträffa. Den totala längden av snögalleri
erna var mer än fem kilometer så snöskottning av 
taken skulle bli för kostbart och därtill riskabelt. 
Det var framför allt de äldre gallerierna som läck
te. På de senast byggda hade takbräderna lagts 
tätare. För att komma tillrätta med problemet 
hade Hedin utarbetat en ritning där kontakt
ledningarna skyddades av tjärpapp. Detta var en 
billig lösning som gick ut på att en meter bred 
papp lades ut ovanför kontakdedningarna på de 
ställen där det behövdes. 

De övre isolatorer som installerats i snögalle
rierna var på många platser fastsatta alltför nära 
taket. Vid fel fanns det en uppenbar risk att en 
ljusbåge satte eld på detta. Hedin föreslog i ett 
brev till Öfverholm att taken skulle skyddas med 
asbest eller något liknande material. Han föror
dade eternit eftersom asbest sög upp så mycket 
vatten. På nyårsafton 1914 skickade Hedin yt
terligare ett brev i ärendet och redogjorde för de 
tillbud som hade inträffat, där det hade varit nära 
att taken fattat eld på grund av trasiga isolatorer. 
Han ansåg att det fanns ungefär femtio platser 
där eternitplattor på 600 x 600 mm borde sät
tas upp som skydd. Arbetet kunde utföras av 
ledningspersonalen och kostnaden läggas på ett 
konto för underhåll av kontakdedningar. Detta 
förslag gillades och godkändes av Öfverholm i 
början av januari 1915. 

Under den period som kontakdedningarna 
skulle provas var säkerheten mycket hög. I de 
meddelanden som Hedin fick från Järnvägs
styrelsen innan proven inleddes gavs besked om 
att endast 1 400 meter av ledningen skulle testas 
åt gången och att vakter skulle vara utplacerade 
med två hundra meters mellanrum. Januari be-



Det var forvisso malmtrafiken som bestämde både bygget och elektrifieringen men även persontransporterna i det 
väglösa /,andskapet hade mycket att vinna. Litt. Pa 28 med persontåg i Abiskojokk 1921. 

traktades för övrigt som en bra tid att genomföra 
dessa prov eftersom inga andra arbeten utfördes 
vid banan. Proven fortsatte i februari då kontakt
ledningarnas isolering testades. Ledningen sattes 
då under spänning klockan 00-02 utan särskild 
bevakning. Man räknade med att det under den 
tiden inte skulle befinna sig någon kring järn
vägen. Under februari undersöktes dessutom de 
telegraf- och telefonstörningar som hade märkts 
norr om Kiruna. Detta arbete bedrevs dagtid och 
alla ordinarie och ställföreträdande banvakter in
formerades. Vid alla berörda stationer utposte
rades vakter med uppgift att informera tågper
sonalen om de kommande proven. Även senare 
prov förlades till natten och alltid sedan berörd 
personal hade underättats. 

Vid tiden för anläggningsarbetet anlände stora 
mängder varor till Kiruna med järnvägen, bland 
annat hö och virke. Allt lossades vid lastkajen, 
och för att underlätta arbetet fanns planer på att 
utvidga spårsystemet där. De kontaktledningar 
som var placerade vid lastkajen vållade dock en 
viss oro bland personalen och det fanns önske
mål om att de skulle hållas spänningslösa för 
att inga olyckor skulle ske vid lastning och loss
ning. Denna önskan tillbakavisades av Öfver-

holm som menade att ledningarna snart skulle 
bli obrukbara om de hölls spänningslösa. I stäl
let kunde de urkopplas och jordas vid behov. 
Tillvägagångssättet vid urkoppling av ledningar 
var noga reglerat i den allmänna instruktionen 
för personalen. 

Säkerhet kring elloken 
De elektriska malmtågslok som konstruerades 
för Riksgränsbanan utrustades med en mängd 
säkerhetshöjande detaljer. Varje lok var försett 
med automatiska och direkt verkande trycklufts
bromsar efter ett amerikanskt system, New York 
Air Brakes. En kompressor på 10 hk alstrade 
tryckluften till bromsar. En strömbrytare som 
skulle hindra igångsättning med åtdragna brom
sar installerades dessutom. Den fungerade också 
som urkopplare för strömmen mellan de båda 
loken. Loken var därtill utrustade med dödmans
grepp. Samma kompressor som användes till 
bromssystemet lämnade luft till signalvisslan och 
lokens sandningsanordning. Vid risk för halka 
och slirning kunde föraren genom att med foten 
manövrera en tryckluftsventil sanda rälsen fram
för hjulen. Snälltågsloken hade vakuumbromsar 
som drevs genom två motordrivna pumpar. 
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Isolerade "varmvagn.ar" ombyggdes 1911 till logementsvagnar for elektrifieringen. Trevåningssängarna och bristen 
på fonster visar att bostadsstandarden inte var den bästa. 

Men det var inte allt arbete med att öka lokens 
säkerhet som framskred utan komplikationer. 
Under sensommaren 1913 hade Asea inlämnat 
en patentansökan till Patent- och registrerings
verket i Stockholm. Patentansökan nr 1929/12 
rörande säkerhetsanordningar for elektriska mo
torvagnar och lokomotiv hade blivit kungjord i 
Post- och Inrikes Tidningar den 13 september. 
Detta uppmärksammades av Järnvägsstyrelsen 
som insåg att konstruktionen inte var ny utan 
fanns utförd vid Berliner Hoch- und Unter
grundbahn och redan 1910 hade offentliggjorts 
i Elektrotechnische Zeitschrift. Det fanns dess
utom en liknande anordning utförd for Djurs
holmsbanan som blivit omnämnd i Teknisk 
Tidskrift 1911. Järnvägsstyrelsen underrättade 
Patentverket om detta och anhöll att Aseas pa
tentansökan skulle avslås. 

De eldsläckningsanordningar som fanns inom 
SJ var av äldre modell och brandposterna vid 
verkstaden i Kiruna var inget undantag. Det 
system som användes av brandväsendet i övri
ga Kiruna var "Stockholmssystemet" - vad det 
innebar framgår inte av de undersökta källorna. 
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Klart var dock att det fanns önskemål om att 
verkstaden skulle övergå till samma system så 
att hjälp skulle kunna erhållas från den lokala 
brandkåren vid brand. Att ändra till det nyare 
systemet skulle dessutom endast innebära obe
tydliga kostnader enligt Hedin. Ett annat pro
blem med brandsäkerheten vid verkstaden var 
att slangar och munstycken ännu i mars 1914 
inte hade anskaffats utan vid behov lånades från 
annat håll. Detta påtalades av Hedin i ett brev 
till Öfverholm där han bad om denna utrustning 
som borde placeras i och utanför verkstaden. 

I augusti 1915 inkom en skrivelse ställd till 
maskiningenjören i Kiruna undertecknat av sex 
lokförare som representerade Svenska Lokmanna
forbundets Kirunaavdelning. Förarna vid på
skjutningsloken var mycket missnöjda med sina 
arbetsvillkor, då speciellt gällande skötseln av lo
ken och att de var ensamma om ansvaret. De me
nade att varenda gång de hämtade ut loken från 
verkstaden var de tvungna att inspektera samt
liga lager och smörjapparater for att kontrollera 
att inga fel hade orsakats av verkstadspersonalen. 
Vid varje tillfälle visade det sig nämligen att det 



fanns brister som bagatelliserades av befälen i 
verkstaden men räknades som straffbara förseel
ser för lokförarna. Det var smörjkoppar som var 
tomma eller för fulla. Ibland satt inte locken åt 
eller så kunde de vara helt öppna. 

När loken hämtades från bangården var föra
ren tvungen att sköta all smörjning inne medan 
han fick förlita sig på dem som skötte smörjning
en på utsidan. På grund av den korta tid som var 
avsatt för detta arbete hade föraren ingen möjlig
het att kontrollera deras arbete. Även där hade 
det visat sig att lock lämnats öppna vilket var på 
lokförarens ansvar. Om problem uppstod under 
gång kunde ingenting göras: 

Vad tillsyn av det elektriska beträffar, kan ej den 

minsta sådan ägnas detta under gången. Det är ju 

varje dag som missöden inträffar och många kunde 

avhjälpas innan för stor skada uppstår, om man 

blott hade någon hjälp att tillgå. Nu blir följden 

den, att spolar, kol och kontaktmetaller förstöras, 

utan att man kan göra något däråt. Man hör hur 

det slår i reläna inne i kontaktrummet, men man 

kan inte komma dit in för att se vad felet är. Man 

känner sig emellertid mycket orolig för sådant, ty 

om skadan går för långt kan kortslutning uppstå, 

automaterna lösa ut strömbrytarna och tåget slitas 

utav. Allt detta är för föraren, som ensam och utan 

den minsta hjälp är ansvarig för att allt går som det 

bör, mycket enerverande och det är omöjligt för nå

gon att i längden stå ut med en sådan nervspänning 

som vad här är fallet. 

Lokförarna var även missnöjda med att de inte 
hade någon möjlighet att äta under sitt arbets
pass vilket inverkade menligt på deras hälsa. För 
att rätta till dessa problem krävde de att ett bi
träde skulle tilldelas alla påskjutningslok. Kunde 
inte maskiningenjören bifalla denna anhållan 
skulle de vända sig till högre instans. 

Erik Hedins yttrande över den inkomna skri
velsen var överlag negativt hållet och i vissa styck
en direkt raljerande. Han menade att det var lok
förarnas ansvar att se till att loket smörjdes och 
sköttes, och behövde någon mer än 15 minuter 
till detta på mellanstationerna var den lokföra
ren inte önskvärd till den elektriska driften. Han 
menade att om en eldare kunde stå och slita så 
att han blev alldeles svettig, borde en lokförare 
kunna arbeta snabbare utan att läkare behövde 
tillkallas för att avgöra om det fanns fara för häl-

san. När det gällde förarens brist på tid till att äta 
sin mat menade Hedin att det inte borde utgöra 
något problem. Lokföraren i det bakre loket kör
de inte på tillbakavägen och borde då kunna äta 
sin matsäck i lugn och ro. Skulle han bli hungrig 
på vägen till Riksgränsen och inte kunde vänta 
till återresan fanns det även möjlighet att äta i 
utförsbackarna. På en punkt var dock Hedin 
överens med lokförarna. Han menade att den 
medföljande vagnkarlen, eller smörjarekonduk
tören, som hade till uppgift att se till vagnarna 
under gång, dessutom kunde se över den elek
triska utrustningen så att inga skador uppstod. 
Lokföraren kunde under tiden övervaka vagnar
na. Ersättning till vagnkarlen för tillsynen kunde 
utgå i form av loktjänstpengar. 

Olyckor och tillbud 
Trots allt arbete som lades ner från Järnvägssty
relsens sida för att öka säkerhetsmedvetandet vid 
den elektrifierade banan fanns det både tillbud 
och olyckor under den undersökta perioden. Ett 
exempel på en lindrigare incident inträffade mel
lan Rautas och Rensjön i september 1915. En 
reläslutare hakade där upp sig på lok P 27 och 
när förare Adolfsson skulle ordna till felet blev 
han bränd i ena armen. Tåget blev därav försenat 
i en timme innan en annan förare anlände. 

En allvarligare olycka in träffade i november 1914 
då ett av de elektriska loken skulle skjutas in i verk
staden i Kiruna. Det hade snöat och Reb:s montör 
Bri.ickner beordrade några arbetare att gå upp på 
taket och skotta bort snön. I brådskan hade ingen 
kommit ihåg att slå ifrån spänningen och jorda 
kontaktledningen. Väl uppe på taket vidrörde en 
av arbetarna, Olsson, kontaktledningen och svim
made av stöten. Han kvicknade till efter en stund 
utan några återupplivningsförsök och fördes där
efter till sjukhus. De enda skador han ådrog sig 
var huvudvärk som beräknades försvinna dagen 
efter. Att han inte fick några bränn- eller andra 
skador ansågs bero på att det endast var 3 000 volt 
i ledningarna vid tillfället samt att kläderna hade 
fungerat som skydd. Olyckan inrapporterades till 
Öfverholm som genast meddelade Hedin att han 
ville ha en utförlig rapport om händelsen, och att 
den som var ansvarig för olyckan måste bestraffas 
om det skulle visa sig att han handlat mot givna 
föreskrifter. 

Hedin utredde olyckan ytterligare men kunde 
inte tillägga mycket till det som redan var inrap-
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ponerat. De anslag som fanns uppsatta borde 
tillsammans med den information som delats ut 
vara tillräckligt för att all personal som arbetade 
vid järnvägen skulle förstå att ledningarna var 
livsfarliga. Både den skadade och den som gett 
order om snöröjning var anställda av firmorna, 
och när Hedin påpekade för Reb att ledningarna 
inte jordats svarade ingenjör Kiintze, att de inte 
kunde veta att ledningarna var spänningsförande 
eftersom inga vakter varit utsatta för att varna 
folk från att beröra dem. Detta svar ansåg Hedin 
vara anmärkningsvärt. Dels för att han såg det 
som orimligt att utpostera vakter efter hela led
ningsnätet då det var lika farligt överallt, dels för 
att Reb indirekt hade anklagat honom för olyck
an. Han ansåg att det hederligaste vore om mon
tör Briickner tog på sig skulden och såg till att 
detta inte inträffade igen. Efter ytterligare samtal 
med ingenjör Kiintze konstaterades Reb:s skuld 
i ärendet samt att Reb dessutom var ansvarigt för 
all eventuell skada som kunde uppstå om de inte 
rättade sig efter gällande föreskrifter. 

Men det var inte bara maskinella fel och led
ningar som orsakade tillbud och olyckor. I januari 
1916 kunde Norrskensflamman redogöra for de 
synnerligen osäkra förhållanden som rådde vid 
Riksgränsens järnvägsstation. Det visade sig näm
ligen att stinsen vid stationen flera gånger handlat 
omdömeslöst och att allvarligare olyckor endast 
hade förhindrats genom att övrig järnvägspersonal 
ingripit. En gång hade han gett order till ett tåg 
att avgå medan den ovetande tågbefälhavaren inte 
befann sig ombord. En annan gång hade samma 
stins skickat iväg ett tåg mot Narvik innan det 
mötande tåget kommit in på stationen. Endast 
tack vare att den norske föraren vägrade lämna 
stationen kunde en olycka undvikas. Stinsen hade 
även en gång nekat att dela ut ett rekvirerat parti 
matvaror till en anställd vid stationen trots att 
både följesedel och telegram inkommit om saken. 
I stället sålde han varorna till ett högre pris. Allt 
detta menade tidningen var bevis på att stinsen 
hotade såväl "trafiksäkerheten som den person
liga friheten'' och att både staten och allmänheten 
skulle tjäna på att han avlägsnades från sin tjänst 
och förflyttades "till en post, för vilken hans egen
skaper bättre skulle lämpa sig". 

Slutsatser 
Riksgränsbanan utgör en del av Norrbottens 
teknologiska megasystem. Syftet med anläg-
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gandet var att frakta malm till norska gränsen 
för vidare transport till en isfri hamn på Atlant
kusten. Det är ett exempel på ett konstruerat 
nätverk med syfte att frakta gods. För att trans
porterna ska kunna genomföras krävs olika 
typer av aktörer och ekonomiska incitament. 
Detta innebär att banan kan klassificeras som 
ett sociotekniskt system och en integrerad del 
av ett större infrasystem. De brytnings- och 
transportavtal som 1907 tecknades mellan sta
ten och malmbolagen innebar att nya och större 
krav ställdes på Riksgränsbanans kapacitet. Det 
tekniska system som dittills nyttjats var ång
drift men det var osäkert om denna driftsform 
klarade en större belastning. Elektrifieringen av 
Riksgränsbanan får därmed ses som ett försök 
att med hjälp av en radikal uppfinning komma 
ifrån ett kritiskt problem. Alternativet var att 
genom en konservativ uppfinning som starkare 
ånglok kunna använda det befintliga systemet. 
De beräkningar som utfördes av Järnvägsstyrel
sens visade dock att en teknisk systemomvand
ling var att föredra av effektivitets-, ekonomi
och säkerhetsskäl. 

I arbetet med att anpassa och färdigställa rull
lande och fast materiel för elektrisk drift går det att 
urskilja de tekniska innovationsaktiviteternas tre 
faser: uppfinning, utveckling och innovation. Nya 
konstruktioner krävdes och provades ut inom alla 
delar av det nya tekniska systemet. Samarbetet 
mellan SJ och Siemens/Asea möjliggjorde utveck
lingen av nya prototyper och modeller som kom 
att förbättras tills båda parter var nöjda med pre
standan. SJ i sin roll som beställare och företagen 
i sin roll som konstruktörer utgör ytterligare ett 
exempel på ett utvecklingspar vilkas gemensam
ma arbete befäster den unika svenska samarbets
modellen. Det är dock värt att notera att samarbe
tet inte alltid var problemfritt och att tonen mel
lan Järnvägsstyrelsen och firmorna många gånger 
var hård. Det var framför allt Järnvägsstyrelsen 
som kunde agera oförsonligt vid de förseningar 
som uppkom och vid leveranser av förment un
dermålig materiel. Det var trots allt vissa problem 
som måste lösas innan projektet kunde genom
föras. Överförings- och kontaktledningarnas ut
formning och kapacitet tillsammans med lokens 
konstruktion utgjorde de största problemen, men 
de löstes efterhand som de uppenbarade sig. 

De kollektiva aktörer som var inblandade i 
arbetet var den svenska staten genom sina be-



slutande och verkställande organ. Riksdagen var 
det forum i vilket beslutet fattades medan Järn
vägsstyrelsen var regeringens verkställande organ 
som utredde frågan och genomförde riksdagens 
beslut. Dessa kollektiva aktörer drevs av ekono
miska, samhälleliga och säkerhetsmässiga motiv. 
Genom att bryta beroendet av utländskt stenkol 
kunde statsfinanserna stärkas. Detta innebar 
även att rikets säkerhet värnades inför framtiden 
i och med att transportnätens och industrins ut
satthet reducerades. Elektrifieringsförslaget var 
dessutom utslag av en framtidsoptimism som 
utgjorde grund för nyetableringar och ökat väl
mående för både Norrbotten och landet i övrigt. 
De företag som deltog i anbudsförfarandet och 
de som senare gavs i uppdrag att anpassa banan 
för elektrisk drift ingår också i gruppen kollek
tiva aktörer. Ekonomisk vinst är ett viktigt in
citament för affärsdrivande företag, men enligt 
det undersökta källmaterialet drevs de aktuella 
företagen även av andra motiv. En bakomlig
gande drivkraft var tanken på samhällsnyttan; att 
utveckla sina kunskaper och därigenom förbättra 
Sverige som land. 

Ytterligare aktörer var de tidningar och tidskrif
ter som beskrev arbetets gång. De norrbottniska 
tidningarna rapporterade inte mycket från anlägg
ningsarbetet men det som skrevs var i allmänhet 
positivt. De kan ha varit påverkade av någon form 
av lokal lojalitet. Teknisk Tidskrift hade en mängd 
artiklar om elektrifieringen införda under den 
undersökta perioden. Många av författarna var 
direkt involverade i projektet och kunde via detta 
forum propagera for sina åsikter. 

En annan grupp av aktörer är de individer som 
verkade inom det kollektivas ram. Denna grupp 
utgjordes framför allt av politiker och Järnvägs
styrelsens personal; ingenjörer och tjänstemän. 
Även företagens ingenjörer och tjänstemän samt 
tidningarnas journalister ingår i denna grupp. 
Det går inte att fastställa om de individuella 
aktörerna agerat utifrån andra motiv än de som 
omfattats av den kollektiva gruppen, men fakto
rer som personlig vinning och prestige går inte 
att bortse ifrån. Den politiska debatten fördes i 
stor samstämmighet och endast en riksdagsman 
arbetade aktivt emot en elektrifiering av Riks
gränsbanan. 

Borg Meschs storslagna panoramabild (1922) över Riksgränsbanan vid Nuolja demonstrerar vilka utmaningar som 
terräng och klimat ställde både ban- och elbyggare infor. 
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De händelser och företeelser som inträffade un
der elektrifieringen av Riksgränsbanan och som 
redovisas i detta arbete kan visa sig betydelsefulla 
vid en framtida diskussion angående en system
förändring av Malmbanan och introduktionen 
av ny teknik. Historiska erfarenheter tyder bland 
annat på att konstruktion och produktion av ny 
materiel kan visa sig besvärlig och att prototyper 
kan behöva omarbetas flera gånger. Att visa ly
hördhet för förslag från personal på alla nivåer 
kan visa sig lönsamt under utvecklingsarbetet 
och senare skeden. Vidare bör de samlade erfaren
heter som finns inom och utom landet tas tillvara 
och bereda underlag för beslut. Vidareutbildning 
av personal till nya befattningar kan också ge 
positiva effekter vid en omstrukturering och 
systemomvandling. När det gäller ekonomiska 
spörsmål är det viktigt att vara medveten om att 
ekonomiska beräkningar kan visa sig felaktiga. 
Projekt kan fördyras av orsaker som inte går att 
förutse i ett initialt skede. Ingen visste exempelvis 
vid riksdagsbeslutet 1910 att ett världskrig skulle 
bryta ut fyra år senare. När det gäller säkerheten 
för personal, passagerare och materiel bör nya sä
kerhetsrutiner tas fram och personalen utbildas 
enligt dessa. 
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Christina Engström 

Guld.korn ur arkivet 

Arkivet efter AB Trafikrestauranger, TR, som 
kom till Sveriges Järnvägsmuseum efter en "rädd
ningsinsats" under våren 2001 är förtecknat men 
ännu ej tillgängligt på grund av platsbrist. Därför 
tänkte jag ge några smakprov ur denna samling 
som i tid spänner sig från 1906 till 2004. 

AB Trafikrestauranger bildades 1938 och 
verksamheten, som innebar att man skulle sköta 
all servering på SJ :s järnvägsrestauranger, färjor 
och restaurangvagnar, drogs igång vid årsskiftet 
1938/1939. Man övertog verksamhet och perso
nal från T uristtrafikförbundets Restaurangaktie
bolag, som upplöstes i och med TR:s tillblivelse. 

Arkivet som helhet innehåller alla de hand
lingar som man kan förvänta sig av ett arkiv 
efter en så lång verksamhetstid som TR har 
tillryggalagt. Inräknat är då de handlingar som 
härrör från tiden före TR, T uristtrafikförbundets 
Restaurangaktiebolag och tiden efter det att TR 
2000 upphört som dotterbolag till SJ och gått 
upp i Scandinavian Service Partner. 

Arkivet består av handlingar som härrör från 
huvudkontoret i Stockholm och de olika di
strikten ute i landet. Det rör sig om handlingar 
från verksamheten som bedrivits i järnvägsres
tauranger, restaurangvagnar och i färjornas ser
veringar, från personalhandlingar till reklam
material. Tyvärr visade det sig att arkivet inte är 
komplett, bland annat finns protokoll endast 
bevarade efter Turisttrafikförbundets Restau
rangaktiebolag. Däremot finns en hel del korre
spondens bevarad; den rör sig i tid från 1919 till 
slutet av 1960-talet. En hel del upplysningar om 
verksamheten far man genom de bevarade all
männa direktionsorder och tjänstemeddelanden 
som finns för tiden 1930 till slutet av 1950-talet. 
Räkenskaper, som huvudbok, finns från början 
av 1930 till 1980-talet, bokslut från 1930-talet 
till slutet av 1950-talet. 

Perrongforsäijning. Märk cigarretten Bill bananen Fyf 
fes och Apotekarnes Sockerdricka. 
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I arkivet ingår en del tryckt material som 
reklam, personaltidningar och pressklipp. Press
klippen ger en intressant överblick över TR:s 
verksamhet från start till 1999. Första albumet 
med pressklipp innehåller dessutom notiser från 
T uristtrafikförbundets tid från 1926 och framåt. 
Bland annat kan man följa dramatiken kring den 
stora strejken bland anställda på Turisttrafikför
bundets serveringsställen på färjor, tåg och järn
vägsstationer. Bland pressklippen hittar vi också 
insändare och artiklar som diskuterar restaurang
vagnarnas service och matkvalitet eller alkohol
serveringen på färjor, järnvägsrestauranger och 
restaurangvagnar. 

I arkivet ingår även en del fotografier som visar 
verksamheten inte bara den tjusiga fasaden med 
dukade bord och vita dukar utan även slitet bak
om kulisserna för att få mat och andra varor på 
plats från tillagning till furnering. 

Bland de handlingar som finns i arkivet väljer 
jag ett exempel som skulle kunna illustreras av 
en bild på den hittills största järnvägsolyckan i 
Sverige, Getåolyckan den 1 oktober 1918. Jag 
tänker på fotografiet där man ser tågets restau
rangvagn lutande nerför den raserade banval-
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len. Med på detta tåg, just i restaurangvagnen, 
befann sig Ellen Maria Nevelius, som anställdes 
av T uristtrafikförbundets Restaurangaktiebolag 
som kassörska den 12 september 1918. Hon 
hade inte hunnit arbeta på sin nya anställning 
mer än några veckor när olyckan skedde. I den 
bevarade korrespondensen i TR:s arkiv finns 
en mapp med korrespondens mellan Nevelius, 
försäkringsbolag och TR. Bland annat kan man 
läsa att hon fick ett engångsbelopp på 2 000 
kr i ersättning för sveda och värk och 369 kr i 
ersättning för resor och sjukvård från Kungl. 

Järnvägsstyrelsen, som gjorde ett undantag 
i ersättningsfrågan på grund av olyckans 
omfattning. Det konstaterades att olyckan 
inte låg på Järnvägsstyrelsens ansvar utan att 
det rörde sig om så kallad force majeur. När 
hon hos sin arbetsgivares försäkringsbolag i 
efterhand sökte utökad sjukpension, efter
som skadorna elva-tolv år senare visade sig 
vara så pass svåra att hon i flera års tid inte 
kunnat försörja sig genom arbete, visade 
det sig att Turisttrafikförbundet strax efter 
att olyckan inträffat hade bytt försäkrings
bolag från Riksförsäkringar till Land och 
Sjö. I samband med denna överflytt anmäl
des aldrig Nevelius skada, och nu var pre
skriptionstiden på tio år överskriden så man 
kunde inte bifalla hennes ansökan. 

Ordnandet och förtecknandet av TR:s 
arkiv var ett ganska stort projekt. Under hös
ten 2005 kommer nästa, om inte ännu stör
re projekt, att påbörjas. Det är ordnandet 
och förtecknandet av TGOJ:s arkiv som 
vi redan nu vet innehåller handlingar från 
järnvägens barndom, en tid då järnväg med 
lokdragna tåg ännu inte var en självklarhet i 
det framväxande industrisamhället. 



Staffan Hansson 

"Norrland kunde väl aldrig tänka 
att få något godt af järnvägarna'' 
Rubrikens ord fälldes av en representant för bön
derna vid 1853-54 års riksdag med anledning av 
att planerna på att bygga ett nät av stambanor 
börjat ta form. Hade det inte varit för den ål
derdomliga stavningen kunde man lika gärna 
tro att yttrandet tillkommit med anledning av 
dagens diskussion om Norrbotniabanan, det vill 
säga den del av Botniabanan som avser sträckan 
Umeå-Haparanda. Och trots att det ligger cirka 
150 år mellan dessa projekt finns det fler parallel
ler. Paralleller som väcker tankar om framsynthet 
men också om trångsynthet betingad av ibland 
egoism, ibland oförmåga eller ovilja att tänka i 
termer av möjlighetsskapande satsningar. 

I det förslag som förelades riksdagen 1856 
menade Kungl. majt att fem stambanor skulle 
byggas: västra, södra, norra, östra och nord
västra stambanan. Av dessa skulle den norra 
ha Storvik, cirka tre mil väster om Gävle, som 
slutpunkt. Skälen till att det vuxit fram ett in
tresse för järnvägsbyggande var flera, och de 
formulerades på ett närmast poetiskt sätt i den 
motion som friherren Jonas Alströmer inläm
nade till 1847-48 års riksdag. Han skrev med 
anledning av diskussionen om de kostnader 
som järnvägsbyggena skulle medföra att 

kostnaden vore ett i landet nedlagdt kapital, som 

om det ej genast lämnade skördar af vinstgifvande 
penningräntor, en gång skulle bära rika frukter 
i form af ökad uppodling, lifvad industri, lättad 

afsättning och kapitalomsättning med ökade väl

stånd, fördubblad befolkning och förmåga att hålla 
jämna steg med utlandet. Det blir vårt utsäde for 

kommande tider. På så sätt skola vi betala våra fä
ders mödor och uppoffringar for oss med våra for 
kommande generationer och sålunda infläta vår 

länk i den stora kärlekens kedja, som sammanbin

der försvinnande och uppväxande släkten. 

I ett senare ( 18 5 7) inlägg i samma ärende framhöll 
finansminister J.G. Gripenstedt: "I Sverige hade 
järnvägarna ej som i andra länder till hufvudsyfte 
att upptaga en redan befintlig rörelse utan i stäl
let lifva och tillskapa ökad produktion och ge fart 

åt näringsverksamheten, där den hämmats af för 
stora afstånd och brist på samfärdsmedel." 

När det gällde järnvägsbyggande norrut var 
dock tonen en annan, och även om det på flera 
håll uttrycktes förståelse för behovet av järnväg 
också uppe i norr var motståndsfickorna många. 
Att den norra stambanan först skulle sluta i Gäv
le var naturligtvis inte tillfredsställande ur ett 
norrländskt perspektiv, och än skarpare blev re
aktionen av att regeringens förslag till en "norra'' 
stambanan visade sig vara en stambana som, av 
hänsyn till Mälar- och Dalaintressen, givits en 
tydlig sträckning västerut. Utmanande var också 
att sträckningen i flera inlägg motiverades med 
att norrlänningarna redan hade en stambana i 
form av Östersjön. Vidare framskymtade här och 
var i riksdagsdebatterna att norrlänningarna inte 
hade något annat att frakta än "smör och ripor, 
renstekar, lin och väfnader . .. Och icke tjänar det 
något att lägga järnvägar tvärs öfver dessa berg 
och floder upp och utför höga backar och öfver 
stora, dyrbara broar för att erhålla några lass smör 
och ripor" (godsägaren och friherren D. T. von 
Schulzenheim i 1862-63 års riksdagsdebatt). 

Som motargument anfördes att liknande ton
gångar hörts några årtionden tidigare när lämp
ligheten med att ta upp ångbåtstrafik på övre 
Norrland diskuterats, och där nu de som talade 
för en nordligare norra stambanan kunde hävda 
att olycksprofetiorna kommit på skam eftersom 
det förekom en omfattande ångbåtstrafik på 
denna trad. 

Medan diskussionen om den norra banans 
sträckning rasade byggdes och invigdes Sveriges 
två första stambanor. Först den västra som invig
des 1862 och två år senare, det vill säga 1864, 
den södra stambanan. Tretton år efter det att 
Västra stambanan invigts, och efter många år 
av stridigheter om hur banan skulle dras, kunde 
Norra stambanan med Storvik som slutpunkt 
mv1gas. 

Fortsättning från Storvik? 
Redan innan sträckningen till Storvik hade in
vigts var diskussionen om en fortsättning igång. 

57 



Storvik var utgångspunkten for Norra stambanans fortsättning upp mot Norrland Gävle-Dala järnväg hade redan 
en station i Storvik men den var ingen lämplig anslutningspunkt utan en ny foreningsstation anlades. Bilden visar 
det alldeles nyuppforda stationshusets ''gatusida" 1876 

I en undersökning gjord av Styrelsen över statens 
järnvägsbyggnader konstaterades att dyra bro
arbeten och terrasseringar skulle medföra höga 
kostnader. Styrelsen kunde heller inte garantera 
trafikerbarheten vintertiden på en sådan bana i 
dess nordligaste sträckning. Vidare framhölls att 
eftersom banan skulle gå genom glest befolkad 
bygd och konkurrera med samfärdseln till sjöss, 
hade den "näppeligen utsikt till nog stor rörelse 
för att inkomsten skulle motsvara kostnaderna 
för banans underhåll och rörelsens bedrif
vande". Som ett bättre alternativ framhölls en 
bana mellan den isfria Trondheimsfjorden och 
Gävle. Styrelsen fick också i uppdrag att verk
ställa undersökning om en sådan dragning men 
med Sundsvall i stället for Gävle som banans 
slutpunkt. Det var ett initiativ som framkallade 
livlig aktivitet på flera håll i Norrland, och vid 
ett möte i Härnösand i augusti 1870 - främst 
besökt av folk från kustbygderna och övre Norr
land - uttalades den meningen att stambanan 
borde fortsättas till närheten av Nylands lastage
plats vid Ångermanälven. Härnösandsmötet är 
ett av flera exempel på att regionala intressen 
som landsting, länsstyrelser och kommuner spe-
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lade en mycket aktiv roll for att driva på stam
banebygget i norr. 

Samtidigt med detta diskuterades frågan också 
i riksdagen, och där fanns en sparsamhetsinrik
tad falang som talade for ett upphörande med 
allt statsbanebyggande. Försöket misslyckades 
men sparsamhetsvännerna återkom i stället med 
krav på ett förenklat byggnadssätt och att norra 
och östra stam banorna, på grund av sin "ringare 
trafik och mindre behof af trafikhastighet", fort
sättningsvis skulle byggas smalspåriga. Förslaget 
om smalspårighet avvisades av 1873 års riksdag, 
men i fråga om byggnadssättet bestämdes att 
statsbanorna norr om Storvik skulle erhålla lät
tare överbyggnad. 

T värbanan Sundsvall-Trondheim stod klar 
1882 och kom att bilda en linje som delade Sve
rige i två delar med en norra halva i fullständig 
avsaknad av statsbanor. För många i den södra 
delen av Sverige var detta ett faktum som man 
nog helst velat blunda för, eftersom järnvägsbyg
gandet dittills hade medfört betydande kostna
der som ingalunda täcktes av nettoavkastningen 
från de färdigbyggda statsbanorna. Detta i kom
bination med en försämrad konjunktursituation 



bidrog till att det på flera håll fanns en ovilja mot 
nya järnvägssatsningar. Det var dock inte lätt 
att gå emot de nordliga områdenas anspråk på 
järnväg, eftersom Norrland under lång tid hade 
bidragit till de omkostnader som följt av statens 
järnvägsanläggningar i andra delar av landet. 
Att det också var regeringens avsikt att fortsätta 
stambanebygget, åtminstone fram till det som 
riksdagsdebatten beskrevs som Norrlands vikti
gaste pulsåder Ångermanälven, hade framskym
tat vid flera tillfällen. 

1881 års riksdag fick också ta ställning till 
en proposition i frågan, och beslutet blev att 
Sollefteå eller annan punkt i dess närhet vid 
Ångermanälven skulle bli en ny slutpunkt för 
stambanan. Förslaget motiverades med att ba
nan skulle gå genom en bygd med mycket rika 
skogstillgångar som av brist på samfärdsmedel 
var i stort sett värdelösa. Valet av slutpunkt i 
Sollefteå eller dess närhet motiverades med att 
området var lämpligt som övergångsställe för 
den händelse att riksdagen skulle fatta beslut 
om banans fortsättning norrut. Men området 
var också lämpligt eftersom det utgjorde mötes-

platsen mellan två bördiga och folkrika älvdalar. 
Vidare utgjorde det ändpunkten för sjöfarten 
från kusterna, och sist men inte minst var det 
sedan gammalt mötesplats för handelsrörelser i 
delar av Ångermanland och angränsande delar 
av Jämtland. 

Till Sollefteå men inte längre!? 
I riksdagen var det mångas åsikt att Sollefteå inte 
endast skulle utgöra slutpunkten på Norra stam
banan utan även på statens järnvägsbyggande. 
Detta ville man inte acceptera från norrländsk 
sida och åter framfördes rättviseargumentet: 
Norrland hade befogade anspråk på ersättning 
för sina bidrag till dittills gjorda järnvägsbyggen i 
södra och mellersta Sverige. På detta svarade greve 
Erik Sparre, en av statsbanebyggets hårdaste kriti
ker, att norra Sverige redan hade uppburit denna 
ersättning genom de statsanslag som beviljats till 
landsvägar och vattenavtappningar. Sparre hävda
de också att de norrländska järnvägarna inte skulle 
bära sig, och sade att de rika norrlänningarna själv 
borde bekosta utvidgningen av sitt järnvägsnät 
med hjälp av visst statsunderstöd. 

I Långsele vek Norra stambanan av mot hamnen i Sollefteå. När Stambanan genom övre Norr/,and byggdes blev 
Långsele järnvägsknut. Fotot är .från 1886. 
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Sparres med fleras försök att sätta stopp för 
järnvägsbyggandet i norr misslyckades av B.era 
skäl. Inte minst mötte motstånd från regerings
chefen Arvid Posse, som erinrade om att statens 
utgifter för järnvägen inte i första rummet var 
avsedda att vinna hög ränta på satsat kapital. 
Posse framhöll också att Sveriges export och 
import hade tredubblats under de första tjugo 
järnvägsåren. Som ytterligare skäl för ett fortsatt 
byggande anförde Posse: 

Man skulle äfven genom en fortsatt stambane

byggnad i Norrland draga största fördel af de nu 

der samlade betydliga förråd av inventarier och 

materialier, hvilka derigenom så småningom kunna 

förbrukas, men hvilka, i fall statens jernvägsbygg

nader skulle upphöra eller for obestämd tid upp

skjutas, man antingen skulle nödsakas realisera till 

sannolikt ganska ringa pris, då inga större enskilda 

jernvägsbyggnader inom landet nu mera pågå .. . 

Då nu dertill stambanebyggnaden genom Norr

land, hvilken i anseende till klimatiska och öfriga 

förhållanden i flera afseenden företer skiljaktighe

ter i sättet for arbetenas bedrifvande emot det i det 

sydligaste landet använda, redan fortgått sedan år 

1875, och de dervid anställda gjort sig fullt förtro

liga med förhållanden inom Norrland och det sätt, 

hvarpå jernvägsarbeten der ändamålsenligast böra 

bedrifvas, samt jemväl den arbetsstyrka, uppgående 

till 6 a 7 000 man, som dervid årligen varit använd, 

forvärfvat en utmärkt arbetsskicklighet och blifvit 

van att underkasta sig de försakelser och besvärlig

heter, som äro oskiljaktiga från så beskaffade arbe

tens bedrifvande i dessa under ett hårt klimat be

lägna och glest befolkade orter, så kan det svårligen 

bestridas, att utförandet af den nu ifrågavarande 

jernvägsforbindelsen aldrig skulle kunna åstadkom

mas med mindre kostnad, än om det finge ske utan 

afbrott och i sammanhang med de nu pågående 

jernvägsarbetena inom Norrland. (Prop. 1/ 1881, 

s. 49-50). 

I riksdagens debatter påtalades också vid B.era till
fällen att vad som sagts om Sverige i allmänhet, 
det vill säga att förbättrade kommunikationer 
"här mer än i de Resta länder vore en livsbeting
else för tillgodogörandet av de naturliga hjälpkäl
lorna", gällde i ännu högre grad om Norrland 
än om övriga delar av riket. Som förhållandena 
nu var låg de norrbottniska malmbergen liksom 
de väldiga skogarna som värdelös rikedom, och i 
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de trakter där jordbruk och boskapsskötsel skulle 
kunna bedrivas med framgång hämmades detta 
av brist på arbetstillfällen men också av svårig
heten att komma i åtnjutande av nya rön vad 
beträffade såväl metoder som redskap. 

Av stor betydelse för att det blev en fortsätt
ning var också att regeringen 1882 beviljade 
koncession för malmbanebygget mellan Lu
leå och Gällivare. Det var en koncession som 
krävde Norra stambanans förlängning till en 
plats där stambanan och malmbanan lämpligen 
kunde mötas. 

Oro för ökat finskt inflytande 
I takt med att järnvägen drogs allt längre norrut 
kom politiska argument att spela en allt större 
roll. Norrlänningarna hade som en debattör sade 
"länge nog . . . kvarlefvat i provinsiell afsöndring; 
det är tid att låta deras sträfvanden och intressen 
uppgå i det allmänna fäderneslandets". Vad som 
också oroade alltmer var risken för att befolkning
en i Tornedalen skulle förfinskas. Statsrådet Ed
vard von Krusenstjerna gav 1886 uttryck för dessa 
farhågor i ett inlägg i riksdagens första kammare: 

Både öfre Vesterbottens och nedre Norrbottens na

turliga hjelpkällor, deras redan vunna ekonomiska 

utveckling, deras förmåga af ytterligare utveckling 

äro icke mindre än Vesternorrlands. Deras behof af 

ökade kommunikationer är snarare större. De strate

giska skälen tala fullt ut lika kraftigt for att äfven frå

gan om öfre delen af den utafKongl. Maj :t föreslagna 

banan bifalles. Dertill kommer beträffande Norrbot

ten ett särskildt skäl, som jag tror bör behjärtas: det 

är Norrbottens egenskap af att vara gränsprovins. På 

andra sidan gränsen har man kommit till klar insikt 

om hvad detta betyder. Ser man på jernvägsforhand

lingarna i Finland skall man finna, huru under de 

senare åren vigten och nödvändigheten af att sätta 

gränsprovinsen Österbotten i fullständig jernvägs

forbindelse med det öfriga jernvägsnätet varit ett 

grunddrag i de finska jernvägsplanerna ... vid 1885 

års lantdag uttalades den åsigten, att det vore nöd

vändigt att Österbotten äfven förenades med östra 

Finlands och Rysslands jernvägar genom en bana 

från Uleåborg ... Från Uleåborg till riksgränsen är af

ståndet endast 12 mil. Och denna riksgräns är, såsom 

Kammaren vet, icke gränsen mellan nationaliteterna, 

utan den finska nationaliteten fortsätter äfven några 

mil på andra sidan gränsen. Vid sådant förhållande 

synes det mig, att hänsynen till bevarandet af våra 



kommersiella och politiska intressen bjuder att icke 

lämna vår gränsprovins Norrbotten isolerad och låta 

dess rörelse komma i spår österut. (Första kamma

rens protokoll 24/1886, s. 22.) 

Gentemot de farhågor som ofta framkastades om 
att avkastningen inte skulle svara mot kostnader
na framhölls utsikterna till rika frakter av malm 
och järn, av kol och andra skogsprodukter men 
också av spannmål och ladugårdsalster. Åter på
mindes också om hur de ständigt fullastade ång
fartyg som underhöll den regelbundna sjöfarten 
med Norrbotten vittnade om grundlösheten i 
dessa farhågor. 

När frågan om en förlängning norrut från Sol
lefteå skulle avgöras av 1886 års riksdag skedde 
det i en konjunkturellt ogynnsam tid. En lång
varig lågkonjunktur hade medfört stora problem 
för såväl jordbruk som industri, och även om det 
fanns ett visst stöd för regeringsförslaget om järn
vägsbygge upp till Överluleå så blev beslutet att 
Vännäs skulle bli nästa slutpunkt. Beslutet var 
ingalunda enhälligt, och bland opponenterna 
fanns bland andra den kände järnvägsbyggaren 
Claes Adelsköld, som i sitt inlägg protesterade 
mot vad han såg som slöseri med tid och pengar. 
Han sade: "Det finnes icke något sätt att bygga 
järnvägar, som är så opraktiskt och dyrbart som 
att bygga långsamt." 

Ökat hänsynstagande till militära behov 
De år som följde på beslutet 1886 dominerades 
av frågan om vilken sträckning banan upp till 
Vännäs skulle ha. Två alternativ, ofta benämnda 
yttre och inre linjen, undersöktes och till slut 
fastnade man för den inre, eller Björnalinjen som 
den också kallades. Det som fällde avgörande var 
i hög grad de krav som framfördes från militärt 
håll. I ett yttrande från chefen för generalstaben 
sades att "försvaret af den nordligaste delen af ri
ket helt och hållet hänger på ifrågavarande ban
sträckning". Om den yttre och närmare kusten 
gående linjen skulle väljas menade försvarsmak
ten, att den stora etapplinje som skulle binda 
samman Norr- och Västerbotten med övriga 
Sverige skulle "sväfva i ständig fara att besättas 
och göras obrukbar af en ringa fientlig landstig
ningsstyrka''. Militärens budskap var klart och 
entydigt i fråga om sträckningen: "Hellre ingen 
järnväg genom Ångermanland än Gideålinjen" 
(den yttre linjen, förf. anm.). Men det fanns ock-

så andra förklaringar till valet av den inre linjen: 
den erbjöd bättre kröknings- och lutningsforhål
landen och ställde sig därmed billigare i fråga om 
såväl drift- som underhållskostnader, den skulle 
gå genom bygder som var bördigare men sämre 
rustade vad beträffade möjligheter till samfärd
sel, och det längre avståndet till kusten innebar 
att sjötrafiken inte kunde konkurrera om trans
porter från området. 

Även om frågan om att bygga till Överluleå 
hade fallit vid 1886 års riksdag var det endast en 
tidsfråga innan den skulle dyka upp på nytt, och 
inte nog med det, allt oftare diskuterades nu även 
en förlängning upp till trakten av Haparanda och 
gränsen mot Finland. Först skulle dock sträck
ningen Vännäs-Överluleå klaras ut och även 
detta blev en historia som i mycket dikterades av 
militärens önskemål. Åter diskuterades en yttre 
och en inre linje och åter gavs den inre linjen fö
reträde. Chefen för generalstaben hade på det be
stämdaste avfärdat det yttre linjen eftersom den 
gick alltför nära kusten. Skälen till att valet slut
ligen föll på den inre sträckningen kan, i starkt 
förkortad form och med argumenten hämtade 
från departementschefens yttrande i proposition 
1 / 1886, beskrivas på följande sätt: 

- Längd: 297,4 km att jämföra med 308, 1 km 
för den yttre linjen. 
- Linjerna likställda vad beträffar kostnader or
sakade av kröknings- och lutningsförhållanden. 
- Mindre omfattande terrasseringsarbeten och 
jordflyttningar samt mindre krävande brobygg
nader och grundläggningsarbeten på den inre 
linjen. När 50 procent större jordschaktnings
behov och nära tre gånger så mycket bergspräng
ning på den yttre linjen. 
- I allmänhet fastare beskaffenhet vad beträffar 
jordmånen borgade för mindre underhållsbehov 
på den inre linjen. 
- Färre vattendrag och mindre bredd på dessa 
längre in i landet. Marken merendels sådan att 
det ej krävdes svåra grundläggningsarbeten. 
- Befolkning (beräknad på 30 km på vardera si
dan): på inre linjens västra sida 18 572 personer, 
på östra sidan 33 592, på yttre linjens västra sida 
26 728 personer, på östra sidan 49 627. 
- "Emellertid kommer alltid persontrafiken å 
ifrågavarande banor att inskränkas derigenom 
att en stor del af befolkningen har kortare väg 
till kusten än till någon af här ifrågavarande jern-
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vägslinjer och både derför samt till följd af pris
billigheten, så länge årstiden medgifver, begagnar 
sig af de redan befintliga, väl ordnade sjöfartsför
b indelserna." 
- "Sedan bibanor. ledande till kustorter ... 
bringats till stånd, kommer emellertid sannolikt 
den olikhet, som nu eger rum mellan de båda 
linjerna i utsigterna till persontrafik, att utjem
nas, och detta blir till äfventyrs dessförinnan fal
let, enär folkökningen visat sig betydligt starkare 
i de inåt landet belägna socknarne än i de vid 
kusten belägna." 
- För upptagande av virkestransporter och för 
framkallandet av en ökad skogsindustri lämpar 
sig den inre linjen bättre eftersom den ligger när
mare "betydande skogsvidder". 
- "Beträffande transporter af lantbruksproduk
ter, konsumtionsartiklar och köpmannagods 
torde den inre linjen åtminstone icke blifva un
derlägsen den yttre enär denna genom sin större 
närhet till kusten är mera beroende av konkur
rensen med den billiga sjöfarten." 
- Den inre linjen är "bättre lämpad för utbyte 
av produkter med de lappländska genom Luleå
Ofotenbanan tillgängliga malmfälten". 
- Den inre linjen är enligt utlåtande av chefen 
för generalstaben "i strategiskt hänseende att fö
redraga''. 
- Statens skogsväsende skulle tillföras synnerli
gen stora fördelar i form av höjda virkespriser. 
- "Men om det å andra sidan icke möter några 
svårigheter att bedöma hvilkendera af dessa lin
jer är att föredraga i afseende på kostnaderna ... 
anser jernvägsstyrelsen det deremot vara vansk
ligt att uttala sig för den ena eller andra linjen 
när frågan gäller deras nationalekonomiska be
tydelse eller den trafik de kunna påräkna eller 
skapa." 

Beslut om Norra stambanans fortsatta dragning 
norrut fattas av 1890 års riksdag. I och med detta 
hade också den norrländska försvarsfrågan kom
mit i ett nytt läge. Med hjälp av järnvägen skulle 
en eventuell fiende snabbt kunna nå Sveriges 
centrala delar. För att undvika detta framfördes 
krav på ett fästningsbygge i norr och beslut om 
detta togs av riksdagen år 1900. 

Fortsättning mot finska gränsen 
Sommaren 1894 stod bandelen Vännäs-Boden 
klar, och två år senare fick Järnvägsstyrelsen i 
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uppdrag att inleda undersökningar för en fort
sättning från Boden till en lämplig plats invid 
Kalix älv, varifrån banan så småningom skulle 
förlängas till trakten av Haparanda. 

Som skäl för banans fortsättning anfördes att 
den skulle genomskära Råneå, Kalix och Torne 
stora, bördiga och för jordbruk väl lämpade älv
dalar. I början av 1900-talet började också ett 
annat argument lyftas fram, och i detta sågs inte 
Finland och det finska inflytandet som ett hot 
utan snarare som en möjlighet. Vad man började 
tala om var möjligheten att med hjälp av den pla
nerade järnvägen åstadkomma ett vinstgivande 
trafikutbyte med det finska järnvägsnätet som 
1903 skulle nå Torneå. Det påpekades också att i 
detta läge skulle ett uteblivet järnvägsbygge kraf
tigt öka risken för att befolkningen i Tornedalen 
förfinskades. Störst tveksamhet till förslaget kom 
från militärt håll. Så länge området längst i norr 
till största delen bestått av ödemarker med gles 
befolkning och i stort sett inga möjligheter till 
samfärdsel, hade det ur försvarspolitisk synpunkt 
varit ett idealiskt område som endast kunnat ge
nomträngas av mindre fiendeskaror. Med till
komsten av järnväg. ökad odling och befolkning 
skulle detta förhållande ändras så att även stora 
angrepp kunde bli möjliga. Det var för att gott
göra detta som kravet på ökade försvarsinsatser, 
med bland annat ett fästningsbygge som en 
viktig ingrediens, fördes fram. Efter åtskilliga 
diskussioner om banans sträckning denna sista 
del kunde bandelen till Haparanda öppnas för 
provisorisk trafik 1915, och 1919 kunde banan 
i dess helhet öppnas för samtrafik med de finska 
stats banorna. 

"Fram tidslandet" 
När den norra stambanan nådde Haparanda 
hade det gått i det närmaste sextio år sedan riks
dagen fattat beslut om byggandet av ett svenskt 
statsbanenät. För Norrlands del hade det varit 
en period fylld av ett ständigt ifrågasättande av 
dess behov av järnväg och då även av det övriga 
landets nytta av det norrländska järnvägsbygget. 
Argumenten mot var i stort sett desamma hela 
tiden: Norrland hade redan en stambana i form 
av Bottenviken och Bottenhavet, Norrland hade 
inte tillräckligt med produkter som krävde och 
lämpade sig för järnvägstransporter. Alltför stora 
naturhinder i form av kuperad terräng och breda 
älvar skulle vålla stora fördyringar. Slutsatsen var 



klar. En järnväg till Norrland skulle aldrig bli 
lönsam, eller som Erik Sparre en gång formu
lerade sig: "De norrländska banorna blifva våra 
finansers graf." 

I argumenteringen för framställdes Norrland 
ständigt som Fram.tidslandet, ett område med 
mäktiga naturresurser som i stort sett var värdelö
sa så länge det saknades kommunikationer i form 
av järnväg. I argumenteringen för framhölls också 
att även utan järnväg hade Norrland visat sin väl
diga potential då de norrländska länens befolk
ning ökat mycket kraftigt under 1800-talets se
nare del. Även rättviseskäl talade för att Norrland 
skulle ges möjlighet att utvecklas med hjälp av 
järnväg, norrlänningarna hade under lång tid bi
dragit till järnvägsbyggandet i södra och mellersta 
Sverige. Mot slutet av 1800-talet betonades också 
järnvägens betydelse för att inte befolkningen i 
norr skulle "förloras till Finland". 

Hur hållbara var då det sena 1800-talets argu
ment sedda i vårt i och för sig begränsade hundra
årsperspektiv? Lätt är naturligtvis att konstatera, 
att hänvisningen till Bottenviken och Bottenhavet 
som Norrlands stambana var uttryck för både 
trångsynthet och oginhet. Mer tankeväckande är 
de synpunkter som kommer fram om jordbru-

kets och boskapsskötselns förväntade utveckling 
och betydelse för såväl befolkningsunderlag i det 
inre av Norrland som underlag för transporter. 
Att vi också i vår tid ofta gör oss skyldiga till lik
artade felbedömningar av styrkor och svagheter 
vad beträffar olika sektorers framtidspotential är 
naturligtvis ovedersägligt, men framförallt något 
att besinna när vi själva befinner oss i likartade 
beslutssituationer. Rätt hade man i hög grad vad 
beträffar tankarna om järnvägens betydelse for de 
norrländska naturresurserna. På såväl kort som 
lång sikt kom transporten av norrländska råvaror 
att .ta den allra största betydelse för stambanans 
lönsamhet. Att tillkomsten av stam.banan varit 
av allra största vikt också för norrländsk och där
med även nationell utveckling torde inte kunna 
ifrågasättas av någon. 

Avslutningsvis kan konstateras att hittills gjor
da studier som söker förklaringar till regioners 
utveckling visar, att det finns ett antal grundläg
gande villkor som måste uppfyllas för att en re
gion skall genomgå en starkare utveckling. Ett av 
dessa grundläggande villkor rör - som det också 
ofta framhölls i den svenska järnvägsdebatten 
- möjligheter till goda kommunikationer i olika 
bemärkelser. 

Karungi var ett av de många stationssamhällen som den statliga järnvägen gav upphov till på sin långa väg.från 
Storvik till Haparanda. 

Karungi Stationssamhälle 1915. Järnvägsstation och väntsalar. 
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Erik Sundström 

Mått och vikt vid järnvägarna 

Decimalsystemet 
Sedan länge hade man i Sverige liksom i England 
och många andra länder måttsystem där fot dela
des i ett antal mindre enheter som tum, och an
talet brukade var så att det skulle gå att dela med 
2, 4 eller 6. Bakgrunden var att det skulle vara 
lätt att dela i två, tre eller fyra lika delar. Däremot 
var det besvärligt att räkna med siffror när talsys
temen byggde på tiondelar och hundradelar. 

10 000 korn = 100 ort = 1 skål pund, med som 
tidigare 1 fot = 296,9 mm och 1 skålpund = 425 
gram. Med ett speciellt medgivande fick man be
hålla 1 mil = 36 000 fot = 10,69 km. 

Ansvarigt för mått- och viktsystemet var då 
Generallantmäterikontoret, från 1910 Mynt
och j usteringsverket. 

Ett problem var att vid SJ införde banav
delningen och trafikavdelningen decimaltum 
och centner, liksom Väg- och vattenbyggnads
styrelsen och största delen av industrin, men SJ: 
s maskinavdelning som köpte sina lok från Eng
land använde engelska tum= 25,4 mm eftersom 
lokritningarna och graderingarna på svarvar och 

Vi hade då 1 mil = 6 000 famnar, 1 famn = 6 
fot och 1 fot= 12 verktum. För vikt fanns 1 
skeppund = 20 lispund, 1 lispund = 20 skål
pund = 20 marker = 32 lod, men här skilde 
man dessutom på tackjärnsvikt, viktualievikt, 
bergsvikt, uppstadsvikt och stapelstadsvikt, där 
tanken bland annat var att 
kompensera så att man i 
varje steg i förädlingen från 
malm till stångjärn kunde 
behålla samma siffror trots 
att en liten del av vikten 
försvann som slagg, oxider 
eller annat spill. 

Som del i modernisering
en när Sverige på 1850-ta
let införde järnväg, frimär
ken, teknisk högskola och 
aktiebolag infördes också 
decimalsystem för mått 
och vikt genom Svensk 
Författningssamling 18 5 5 
nr 16, men vi antog inte då 
metersystemet som hade 
införts i Frankrike 1795 
och som baserades på att 
jordens omkrets skulle bli 
4 000 mil och att vatten 
skulle väga 1 kg/liter. I 
stället valde man i Sverige 
att behålla skålpund (vik
tualievikt) och fot, och 
införde nya mått så att 1 
rev = 10 stänger = 100 fot, 
100 linjer= 10 tum= 1 
fot, 1 nyläst = 100 cent-
ner = 10 000 skål pund, 
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borrar visade sådana. Vissa konsulter som Claes 
Adelsköld räknade också i engelska mått. Sågverk 
och enklare verkstäder fortsatte dessutom att 
använda verktum, eftersom en tvåtumfyra med 
svenskt mått behövde 8 procent mindre råvara. 
Resultatet blev att två järnvägar, i Köping och 
Österström, genom misstolkning av ritningarna 
fick lokomotiv som inte passade på spåret. 

På sjökorten användes sjömil = distans
minut= 1/21 600 av jordens omkrets= 1 852 
m. Metersystemets gram användes sedan 1850 
av Postverket för utlandsbrev och sedan 1869 
av apoteken för mediciner. Detta virrvarr fanns 
också i Tyskland som hade en mängd olika tum
storlekar, även om man på 1850-talet försökte 
införa Rheinlandzoll som standard. 

En internationell konvention om övergång till 
metersystem undertecknades 1875 av sjutton le
dande nationer, däribland Sverige som bestämde 
sig för att införa metersystemet gradvis 1879-

6 .A'i. 16. 

1888. År 1880 skedde det vid järnvägarna. USA 
deltog men lovade bara att göra metersystemet 
lagligt, inte obligatoriskt. 

Vägning vid järnvägarna 
Redan från början skulle Statens järnvägar ta be
talt för godstransport efter vikt och köpte så kalla
de bro- och decimalvågar av bästa kända engelska 
modeller, men fick dem inte godkända av provins
lantmätaren i Göteborg eftersom de inte kunde 
kontrolleras på samma sätt som besman och andra 
traditionella vågar. Svensk Författningssamling 
1860 nr 12 bestämde då att järnvägen kunde fort
sätta med sådana brovågar som passade att läggas 
in i spåret, på villkor att det fanns justerade vikter 
till hands för att kontrollera vågarna. SJ anskaf
fade 1888 justeringsvagnar som var försedda med 
justerade vikter och en liten kran för att lyfta ner 
dem, så att man enkelt kunde kontrollera de vågar 
som blev vanliga på alla större stationer. 

Godsvagnar skulle vara 
märkta med vagnens tyngd, så 
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®eteu~aµå,~!fabemien fömiarno, 9oå ~[fobemien bör af 1t1eberböranbe göras 

att lastens vikt hastigt och säkert 
kunde beräknar när den lastade 
vagnen vägdes. Fram till 1880 
var alltså vagnarnas lastförmå
ga och vikt angiven i centner, 
golvyta och axelavstånd i fot. llllllliilan. 

§. 4. 

SnMuingen af mått odf 1t1igt ~au 1t1ara följanbe: 

o) för liingbmåttet: 
1 ref fö,tbefaå i 10 ~änger; 
1 ~ång i 10 fot; 
1 fot i 10 tum; 
1 tum i 10 linier; 

b) för ~tmåttet: 
1 qtiabmh:ef förbefoå i 100 qtiabrat~änger; 
1 qtiabmt~ång i 100 qtiabrntfot;' 
1 qtiabrntfot i 100 quabmttum; 
1 quabrattum i 100 quabrntlinier. 

I,· 

c) för r~mb=måttet: 
1 Miffot förbefas i 1 o fonnor, eller 1 ooo fubiftum j 
1 fnbiftum i 1000 fubiflinier. 

b) för tuigteu: 
t n~lii~ förbefos i 100 centner; 
1 cenhm i 100 ffå(µunb; 

Därefter angavs lastförmåga 
i ton, vikt i kilogram, golvyta 
och axelavstånd i meter. 

Träkol brukade säljas efter 
volm eftersom deras vikt va
rierar starkt med fuktigheten, 
och därför anges alltid på trä
kolsvagnar volymen i hekto
liter. För att markera att det är 
tillåtet att sälja efter vagnens 
volym måste träkolsvagnar 
vara märkta TRANSPORTRED

SKAP och volymen kontrolle
rad efter de regler som anges 
för måttkärl av denna nog-
grannhetsklass. 

Spårvidder och axelavstånd 
De många måccsystemen för
klarar också varför vi hade så 
många olika och udda mått på 
vad man försökte standardi
sera på 1800-talet. 
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Normalspårvidden, det vill säga 1 435 mm, var 
egentligen 56 inch mätt på hjulen plus 1/2 inch 
glapp i spåret, men lokala tolkningar fanns. Fran
ska parlamentet bestämde 1 500 mm och svenska 
riksdagen 5 fot= 1 485 mm, men i bägge fall valde 
de ansvariga ingenjörerna att säga att politikerna 
inte hade berättat var det skulle mätas på rälsen 
och beställde enligt engelsk standard. Sydstaterna 
i USA valde 57 inch utan tillägg för glapp. Ryss
land valde 60 inch = l 524 mm, vilket man senare 
avrundade till 1 520 mm. Spanien och Portugal 
valde 66 inch = l 676 mm, vilket Spanien men 
inte Portugal senare 

berg i Bergslagen var 27 decimaltum = 802 mm, 
vid smalspåret i resten av Sverige 30 decimal
tum = 891 mm. Den lilla bruksbanan vid Mor
gongåva hade 30 rhenländska zoll = 785 mm 
eftersom den byggdes av ett tyskt järnverk. 

Axelavståndet på vagnar var exempelvis vid nor
malspåret 120 inch = 3,05 m, 144 inch = 3,66 m, 
148 inch = 3,76 m, och vid smalspåret 55 deci
maltum = 1,63 m, 60 decimal tum = 1, 78 m, 
100 decimal tum = 2,97 m. Efter metersystemets 
införande höll man sig åtminstone till jämna 5 
eller 10 centimeter. 

avrundade till 1 670 
mm. 

Smalspåret hade 
ofta lokala mått, i 
Blekinge och Norge 
42 inch = l 067 mm, 
vid Ludvika och Nor
berg 48 verktum = 40 
decimaltum = 1 188 
mm, vid Borås, Söder
hamn och Hudiksvall 
48 inch = l 219 mm 
enligt Adelsköld, 41 
decimalrum = 1 21 7 
mm enligt Väg- och 
vatten byggnadssty
relsen, vid Kristine
hamn-Sjö än dan 48 
verktum enligt pla
nerna, något som 
tolkades som mätt 
på spårets utsida, 
44,5 verktum = 1101 
mm mätt på insidan 
och 3 7 decimal
tum = 1 099 mm 
när man skulle köpa 
ånglok. Den van
liga spårvidden kring 
Nora och Fredriks-
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1 ffål.punb i 100 ort; 
1 ort i l oo forn. 

§. 5. 

7 

Utöfw~r of1t1an be~ämba mått od) migter må, intillbe~ -a1mod1111ba förorbnat'!, 

fodfaranb~ 
a) beräfoae! 1 mi( om 36,ooo fot; od) 

b) l'å aµotl)Hen amuänbae! bett nu brnHiga mebicinahuigten, ,bod enbafi till 
iuäganbe af mebifomenter efter läfom! rece.pter; böranbe mare för 
mebicinabuigten ~nnae! föt1t1arabe i ®år ffottfommare, i @eneral:::lanbt::: 

-miiterHontoret od) i ®unbf)eta:::foUegium. 

~1uab fär~m a11gåe11be mätning ~f trit~M fiabgabt iir giiUe oct tilla 1uibare 
till eftmättelf e. / 

~ tt. u. 
.!llng&cnbc 'tvilforcn od) fätttt för måtte od) tvigtm~ förfärbigctnbe od) m1tuön• 

banbc, f amt ont förtuarings, .od) trane"ort,fiirf. 

§. s; 

,s f)rinbel, u.p.pbötb od) fetJmring må, ruib attfroar enfigt aUm~u lag, icfe 
begaguaa miitfloclot, målfqd eller tuigter, font ej äro weberbödigen· Jtt~erabe od) 
meb ftonomätfe förf ebbe, f amt .påfiäm.plabe till berae! innef)åU jemte jufiernrene! 
namn od) årtalet bå ju~eting ffett. 1)en jufiering, f om af bef)örig ,Perfon å 
en ort- i rifet ~lifwit nmffi~Ub, gäUe äfweit å aUa anbra. 



Erik Larsson 

Mitt liv vid SJ 1940-1988 

Jag föddes den 4 november 1921 i Oskarshamn. 
Min mor Anna Terese var äldsta dotter till åkaren 
Johan Gustaf Carlsson. Morfar var en välkänd 
profil i Oskarshamn, allmänt känd som "Carls
son på Ångkvarn". Han körde med häst och vagn 
åt kvarnen. Mor arbetade som sömmerska på 
Kappmagasinet. 

Min far Oskar Fredrik var son till Lars August 
Larsson som gjorde dagsverken på Fredriksbergs 
gård utanför Oskarshamn. Som ung fick far 
hjälpa till där, men tröttnade på jordbruket och 
blev i stället byggnadsarbetare. Som sådan del
tog han i bygget av Oskarshamns järnvägsstation 
vid östra ändpunkten av Nässjö-Oskarshamns 
järnväg. Närmare järnvägen än så kom han inte. 
Han bytte yrke, blev varvsarbetare och så små
ningom vikarierande förman vid Oskarshamns 
mekaniska verkstad. 

Barndomens tåg 
År 1924 flyttade vi till Sölvesborg där min far 
fick en tjänst som förman vid varvet. Som barn 
stiftade jag bekantskap med smalspåriga (1067 
mm) Blekinge kustbana med utlöpare på Lister
landet till Hörviken, men även med normalspå
riga Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg. 
Båda banorna var privatägda. För mig som barn 

Bangården i 
Sölvesborg, långt 
innan breddning 
och än mindre 
elektrifiering av 
Blekinge kustbana 
var påtänkt. 

tedde sig ångloken imponerande, väldiga, nästan 
skräckinjagande. 

Vid ett tillfälle var det nog inte långt ifrån att ett 
av dem hade ändat mitt unga liv. Jag hade i okyn
ne lagt en liten sten på rälsen, men ångrade mig 
och fick undan den i sista stund innan tåget kom, 
och lokföraren hötte varnande med handen mot 
mig. En annan gång var jag med om en allvarli
gare tilldragelse. En buss som jag åkte med kunde 
inte stanna vid en vägövergång med fällda bom
mar utan knäckte den ena, men som tur var hann 
vi backa tillbaka innan BKB-tåget kom. Vägvak
ten som fällde bommarna från en kur intill över
gången hade tydligen haft för bråttom med sitt 
vevande. Säkerheten men heller inte hastigheterna 
var inte att jämföra med senare tiders. 

Eftersom släkten i huvudsak var samlad i Os
karshamn, föll det sig naturligt att vår familj 
företog en årlig resa dit på sommaren. Den tret
tiomila färden som tog cirka tio timmar var för 
mig det stora äventyret. Först bar det av med 
BKB:s fascinerande ångtåg till Gullberna utanför 
Karlskrona, där vi bytte tåg till Torsås. Efter ett 
nytt tågbyte gick färden vidare till Kalmar, där vi 
brukade fa vänta ett par timmar, innan vi kunde 
resa vidare till Ruda och efter en ny omstigning 
nå målet Oskarshamn sent på kvällen. 
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För övrigt var man inte precis bortskämd med 
resor på den tiden. De fa som gjordes uppskatta
des kanske därför så mycket mer. Med realskolan, 
där jag gick 1933-1936, gjorde vi en dagsutflykt 
med ångtåg till Järnshög på Älmhultsbanan och 
vandrade därifrån till utsiktspunkten Valhall. En 
längre klassresa med tåg till Danmark 1936 inne
bar mitt första utlandsbesök. Till barndomsupp
levelserna hörde också en söndagsskoleutflykt 
med tåg till Hällevik på Listerlandet. 

Inte kan man påstå att min barndoms tåg var 
några under av bekvämlighet. De känneteck
nades av skakiga vagnar med träbänkar i tredje 
klass, öppna plattformar, spottkoppar, toaletter 
med direktutsläpp på banvallen och svag belys
ning, men anspråken var heller inte så stora på 
den tiden. 

De långa godstågen med kol till Iföverken i 
Bromölla arbetade sig sakta uppför backarna från 
Sölvesborg och körde fast ibland. Jag antar att 
tågpersonalen som bemannade skruvbromsarna 
fick ingripa för att tåget inte skulle rulla bakåt. 

Stockholm och världskrig 
År 1936 blev en vändpunkt i mitt liv. Då fick 
min far anställning som verkmästare vid Finn-
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Storhelgerna skapade formidabla restoppar på 1930-
och 1940-talet. Den här bilden (ursprungligen publi
cerad i Svenska Dagbladet) är från pingsttrafiken 
1935. Själva strukturen på stationshaffen i Stockholm 
C är oförändrad, men både inredningen och kfädmodet 
har förändrats betydligt. 

boda varv utanför Stockholm och familjen flytta
de dit på sommaren. På hösten samma år började 
jag i gymnasiet på Södra Latin. Det var en jobbig 
omställning att komma från en liten landsorts
stad till storstaden, därtill med Blekingedialekten 
till åtlöje. 

I slutet av 30-talet kom kriget och kastade sin 
skugga över framtiden. När jag tog studenten 
den 18 maj 1940 hade Danmark och Norge just 
ockuperats av tyskarna. Läget var mycket spänt 
och mörkläggning anbefalld. 

Mitt i den allmänna oron skulle man brot
tas med frågan om den personliga framtiden, 
om vad man skulle ta sig för efter examen. Jag 
hade ingående studerat en informationsskrift 
om olika yrken som stod till buds. Vad skulle jag 
välja? Min intresseinriktning hade länge legat åt 
lärarbanan. Det föll sig därför naturligt att jag 
skickade mitt studentbetyg till folkskolesemina
riet i Uppsala med förfrågan om inträdesmöjlig-



heterna där. I brev daterat 3 juni 1940 fick jag till 
svar att inga nya elever skulle tas in vid landets 
folkskoleseminarier till hösten, med undantag 
för någon fyraårig linje där anmälningstiden re
dan var utgången. 

Lärarbanan var sålunda stängd tills vidare, och 
märkligt nog hade jag trots goda examensbetyg 
inga allvarligare funderingar på akademiska vi
darestudier. Till skillnad mot en studentkamrat 
som jag var vän med låg jag lågt i ansträngning
arna att hitta sysselsättning. Han sprang runt på 
post, banker, försäkringsbolag och även SJ, där 
man hade utannonserat en stationsskrivarkurs. 
Till den kunde han inte komma ifråga på grund 
av dålig syn, men han väckte hos mig iden att 
skicka in en ansökan till kursen. 

Jag reste till Dalarna för att fira midsommar och 
fick där hemifrån beskedet att jag skulle ha varit på 
test före midsommar, men att min far hade utver
kat uppskov till efter helgen. Proven, bland annat 
något slags reaktionsprov, klarade jag tydligen bra 
eftersom jag blev antagen som trafikelev tillsam
mans med ett trettiotal andra av 302 sökande. 

Utbildning vid SJ 1940-1942 
Så ledde till synes tillfälligheter fram till att jag 
kom att börja vid SJ, något som jag tidigare inte 
alls haft i sinnet. Mig veterligen har inte heller 
någon annan i släkten varit järnvägsanställd. 

Redan den 10 juli 1940, knappt två månader 
efter studentexamen, beordrades jag att infinna 
mig på en några veckor lång handledningskurs 
i Nässjö. Så kastades jag som artonåring ut ur 
föräldrahemmet till en vilt främmande plats, 
där jag inte kände en enda människa. Jag lycka
des få bostad som inneboende hos en familj på 
Skolgatan nära stationen. Tillsammans med ett 
tiotal andra trafikelever inhämtade jag de mest 
elementära järnvägskunskaperna under ledning 
av en förste stationsskrivare Jacobsson, som un
dervisade i en lektionssal i lokstallet. Vi tilldela
des en massa särtryck som skulle uppdateras med 
hjälp av otaliga ändringstryck. Det var ett under 
att man inte gav SJ på båten efter denna psykiska 
misshandel. Men kursen hade också sina trevliga 
inslag, som en studieresa till Tranås där bangår
dens finesser inspekterades. En annan studieresa, 
till Göteborg, höll jag på att missa genom försov
ning. Tack vare att jag bodde så nära stationen 
lyckades jag ändå springande ta mig till tåget i 
sista minuten, yrvaken och ovårdad. 

På hösten 1940 följde så en praktisk hand
ledningskurs på Västanfors station (numera Fa
gersta C) i Bergslagen. Även hit anlände jag helt 
okänd med trakt och människor men kom att 
finna mig ganska väl tillrätta, mycket tack vare 
personer som jag fick kontakt med. Understa
tionsinspektoren Bergentz ledning fick jag ta del 
av de olika arbetsuppgifterna på en mellanstor 
station, bland annat hur tågklareringen gick till. 
I Västanfors korsade SJ-tågen Krylbo-Hallsberg 
och den privatägda Stockholm-Västerås-Berg
slagens järnvägar varandra. Samtliga linjer var 
enkelspåriga, och SWB var inte elektrifierad utan 
trafikerades med ånglok. Linjesäkerheten byggde 
på tåganmälan mellan stationerna. På SWB fanns 
fortfarande telegraf för utväxling av tåganmälan 
och andra meddelanden. Det var fascinerande 
att se hur långa remsor med punkter och streck 
ringlade ut från telegrafapparaten, som jag dock 
aldrig lärde mig behärska. Växlar och signaler på 
stationen reglerades med hjälp av ett mekaniskt 
ställverk. 

Teori och praktik 
Sommaren 1941, några månader efter min vis
telse i Västanfors, kom Krylbo i nyhetsfokus 
genom att ett tåg lastat med tysk ammunition 
exploderade på bangården och åstadkom stor 
förödelse men inga dödsoffer. I och med att 
tyskarna hade besatt Norge 1940 kom Sverige i 
stor utsträckning att fungera som transitland för 
tyska vapen, förnödenheter och trupper, och alla 
dessa transporter skedde på järnväg. 

På nyåret 1941 fortsatte så järnvägsutbildning
en med en intensiv, mycket krävande teoretisk 
kurs i Stockholm för 31 trafikelever. Den ägde 
rum i ett gammalt SJ-hus nära centralstationen. 
Vintrarna i början av 40-talet kännetecknades 
av sträng kyla, och den försökte vi hålla undan 
med hjälp av en stor kamin i lektionssalen. Inte 
mindre än sexton läroämnen med skriftliga prov 
ingick i undervisningen. De flesta var direkt 
järnvägsrelaterade som säkerhetsordning, tidta
bellsväsen och järnvägsgeografi, men vissa var 
mer udda såsom tullväsen. Vi läste också några 
ämnen utan slutprov. Att lära sig alla stationer 
var ingen sinekur, så omfattande som järnvägs
nätet var på den tiden. Det viktigaste ämnet var 
säkerhetsordningen, där vi hade en barsk herre 
vid namn Culmsee som läromästare. Den då gäl
lande säkerhetsordningen, fastställd av Kungl. 
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Järnvägsstyrelsen den 12 janauri 1934, har jag 
fortfarande kvar med understrykningar och 
anteckningar i mängd. Jag har också i min ägo 
Sveriges Statsbanors stora grafiska tidtabell nr 
140, gällande från den 1 juli 1940, likaså järn
vägskartan från 1938 som visar hur finmaskigt 
nätet då var. 

Efter den tekniska kursen placerades jag i Ka
trineholm för en ettårig praktisk utbildning och 
måste därför på nytt lämna föräldrahemmet. 
Egentligen skulle jag ha ryckt in i militärtjänst 
i Sollefteå men fick uppskov med detta ett år. 
Praktiken omfattade alla möjliga verksamhets
grenar, några veckor i varje: tågklarering, biljett
försäljning, växling, ställverkstjänst, vagntjänst, 
konduktörstjänst och godsmagasinstjänst. Ställ
verkstjänsten gjorde jag i Älvsjö med dess då 
hypermoderna reläanläggning och vagntjänsten 
förrättades i Hagalund, och då kunde jag bo i 
föräldrahemmet. 

I Katrineholm hyrde jag ett rum hos en familj 
på Stensättargatan norr om bangården. 

Växlingstjänsten upplevde jag som obehaglig, 
ja farlig. Det kändes nästan som att sätta livet 
på spel att krypa mellan vagnar för hopkoppling. 
Vid ett tillfälle skulle jag stoppa en framrullande 
vagn med bromssko, men lade den för nära de 
stillastående vagnarna med en fruktansvärd smäll 
som följd, dock utan någon skada. 

När jag åkte konduktör mot Stockholm hände 
en dag att min uniformsmössa blåste av, när jag 
passerade mellan ett par vagnar med öppna platt
formar. Det märkliga var att när jag sedan kom 
tillbaka till Katrineholm var mössan redan där. 
En banvakt, som på den tiden gjorde inspek
tionsturer med dressin, hade hittat den och ana
de var den hörde hemma. Mer genant var det en 
annan gång, när jag ropade ut fel stationsnamn 
för nästa uppehåll. 

Söndagen den 25 januari 1942, då jag befann 
mig i Katrineholm, kom att gå till historien som 
den värsta kölddagen i mannaminne. Det var 25 
grader kallt och dessutom en fruktansvärd blåst, 
så att man överhuvud taget inte kunde vistas ute 
utan att förfrysa oskyddade kroppsdelar. Tågtid
tabellen var naturligtvis helt ur led. Ett godståg 
blev till exempel stående länge med fastfrusna 
bromsblock, omöjliga att rubba. 

Jag blev färdig med den praktiska utbildning
en i april 1942 och fick sedan fullgöra tågkla
reraretjänst på egen hand. Det var verkligen ett 
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tungt ansvar för en ung, oerfaren tjänsteman. 
Alla linjer var fortfarande enkelspåriga och utan 
linjeblockering, så att tåganmälan måste utväxlas 
och tågmöten kontrolleras. Dessutom saknade 
bangården helt ställverk, varför alla växlar måste 
läggas för hand och inspekteras innan körsignal 
med semafor fick ges. Tack vare kunniga, erfarna 
medarbetare gick dock allt väl. 

Militärtjänst 
Efter några veckor var det dags för mig att bryta 
upp från Katrineholm för att rycka in i militär
tjänst i Sollefteå den 18 maj 1942. Det var mitt 
under brinnande krig, och läget för landet var tid
vis högst allvarligt. En stor manöver som jag var 
med om hade mycket realistiska förutsättningar. 
Vi ingick i en styrka som med tåg transportera
des upp till Enafors för att därifrån anfalla österut 
mot Åre. Då låg tyskarna vid norska gränsen bara 
någon mil västerut, och det hade väl varit alltför 
provocerande om vår utlastning skett i Storlien. 
Som anfallare lyckades vi ta oss ända till Åre, där 
vi stoppades i ett avgörande "slag" på Åreskutans 
sluttningar. Hemtransporten till Sollefteå skedde 
också med tåg, som egentligen var det enda lång
väga landtransportmedlet på den tiden. 

Min idoga strävan mot de militära höjderna 
fick så småningom sin belöning i form av en 
vicekorpraltitel. Men den lysande militära bana 
som låg framför mig fick ett brådstörtat slut. SJ 
och försvarsmakten hade tydligen kommit över
ens om att jag gjorde bättre nytta vid järnvägen, 
varför jag hemförlovades redan efter 360 dagar 
den 14 maj 1943. Jag var också privilegierad på 
det viset att jag som extra ordinarie tjänsteman 
hade åtnjutit lön med B-avdrag från SJ sedan 
den 1 juli 1942. Det var en fin påspädning av 
den futtiga krona som jag tror att kronans dag
peng utgjordes av på den tiden. Dessutom hade 
jag under ett helt år haft fri kost och logi, vilket 
inte var att förakta när landets befolkning i övrigt 
led brist på förnödenheter och fick nöja sig med 
ransoneringskupongernas knappa tilldelning. 
Även om lejdbåtar förde in en del importvaror 
saknades en del helt, såsom bananer. 

Stockholm 1943-1944 
Utan större saknad lämnade jag alltså militärlivet 
i maj 1943 för att återgå till järnvägstjänsten, 
men inte som förut i Katrineholm. Jag fann mig 
förflyttad till Stockholm, där jag som tågklarera-



1940-talets järnvägsdrift innebar mycket rangering och växling på stora bangårdar som Katrineholm, och det 
fanns stora möjligheter att bli skadad eller åtminstone rädd när man skulle koppla vagnar. Att åka konduktör med 
Katrineholm som utgångspunkt var en behagligare del av utbildningen. Loken är for övrigt D 444 och Hb 515. 
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re och vakthavande på landets största personsta
tion skulle vidareutveckla mina högst begränsade 
järnvägserfarenheter. På Stockholm C härskade 
då en mycket respektingivande överinspektor 
vid namn Borgstedt. Över honom fanns trafik
inspektören som jag tror hette Grönqvist. 

Stockholm C såg helt annorlunda ut på 40-ta
let än stationen gör idag. Själva den stora hallen 
är väl sig ganska lik, men allt omkring är föränd
rat. Tågexpeditionen, där jag mest skulle hålla 
till, låg i direkt anslutning till plattformarna. 
Vakthavanderummet var beläget i expeditions
delen mellan hallen och centralplanen. Till hö-
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Kristid· potatis
odling vid stopp
bock. Bilden är 
eventuellt från 
forsta världskrigets 
Stockholm men 
även under andra 
världskriget togs 
udda bangårds
arealer i anspråk 
for nya ändamål. 

ger om ingången fanns allmänhetens toaletter. I 
söder låg en särskild ankomsthall för tåg söder
ifrån, och från dessa kom man genom en tunnel 
under spåren. Jag arbetade i skift vilket är nog 
så jobbigt. En särskilt obekväm tur var den som 
började redan 4.30, och då gällde det att yrvaken 
komma iväg i tid från föräldrahemmet i Nacka, 
där jag åter bodde. 

Några minnen från denna tid vill jag berätta. 
En dag hade jag glömt av ett lokaltåg norrut. 
Efter avgångstid rusade jag ut och fann till min 
fasa att själve stationschefen var mig i hälarna. 
Jag väntade mig en ordentlig skrapa, men därav 

Bangårdssidan 
på stationshuset 
Stockholm C präg
lades ännu i bör
jan av 1940-talet 
av det utseende 
som stationen hade 
fatt vid 1920-ta
lets stora ombygg
nad Fotot är från 
1927. Märk att 
D 104 har båda 
strömavtagarna 
uppe. 



Trappan till 
Kungsgatsviaduk
ten som tillkom 
vid Centralstatio
nens ombyggnad 
på 1920-talet. 
Spärrvaktens 
smala kur kan inte 
ha gett plats for 
någon bekväm vila 
vid lågtrafik. 

blev intet. Antingen hade han inget observerat 
eller också lät han udda vara jämnt. En annan 
händelse som jag var inblandad i hade allvarli
gare karaktär. Jag hade en tidig morgon skickat 
iväg ett tåg söderut. När det rullade ut obser
verade jag att en utåtgående dörr stod öppen, 
och jag undrade spänt om den skulle klara över
byggnaden till gångtunneln. Det gjorde den, och 
jag ringde till Stockholms södra för att de skulle 
se till att dörren blev stängd. Sedan tänkte jag 
väl inte mer på saken, förrän jag fick höra att 
en lokförare rapporterat att en dörr låg i spåret 
vid Riddarholmen, där den tydligen slagit i en av 
bropelarna. Det blev naturligtvis utredning om 
incidenten, och underinspektor Saxberg "val
lade" mig vid utfartsplatsen. Jag slapp emellertid 
undan utan vidare åtgärder. 

"Klagomuren'' 
Som vakthavande vid den så kallade klagomuren 
fick man vara beredd på alla möjliga ärenden. 
Resande som blivit frånåkta vid tågförseningar 
var kanske de vanligaste klienterna, men det 
förekom också mer udda oregelmässigheter att 
åtgärda. En gång ådrog jag mig stor tacksamhet 
genom att leta fram ett angeläget paket i det 
stängda magasinet på andra sidan bangården. En 
annan gång fick jag ta hand om en liten tre-fyra
årig flicka, som ensam stigit på ett lokaltåg norr
ifrån. Någon större vana att hantera barn hade 
jag ju inte, och därför bar det sig inte bättre än 
att jag tappade kontrollen över henne. Hon blev 
kissnödig och jag släppte in henne på toaletten 
vid entren. När jag kom för att hämta henne 
var hon försvunnen, hade smitit ut i stora hal-
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len. Som väl var kunde den äventyrliga damen 
fångas in igen och blev så småningom avhämtad 
av någon anhörig. 

Min sejour på Stockholm C blev mycket kort. 
Redan i början av hösten blev jag beordrad att 
tjänstgöra på fjärde trafikinspektörsexpeditio
nen, som låg i en fastighet nära stationen. Chef 
där var trafik.inspektör Mihnoss, och bland kol
legerna fanns Nils Strutz. Jag utbildades till re
servtågledare och fick som sådan leda trafiken 
på den viktiga linjen Stockholm-Hallsberg, då 
fortfarande enkelspårig till större delen och utan 
modern signalteknik (dubbelspårsbygget Katri
neholm-Järna pågick). Vid ett tillfälle gjorde jag 
en så kallad tavla. Det var något trassel på lin
jen Stålboga-Skebokvarn (sedan länge nedlagd), 
och jag hade ordnat med vidareresa för resenärer 
därifrån men förbisett en plats som hette Dunker 
nära Malmköping. Det visade sig att där befann 
sig en herre som absolut måste med snälltåget till 
Stockholm. Jag lät honom ta taxi till Stjärnhov, 
där jag stoppade snälltåget. Detta kom in men 
ingen taxi syntes till. Det blev en orolig väntan 
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och jag var beredd att släppa iväg tåget, då taxin 
äntligen dök upp. Så småningom kom en taxi
räkning på 15 kr. Jag tyckte hela händelsen var 
så förarglig, att jag betalade räkningen ur egen 
ficka. 

En mer hedersam prestation var det kanske, 
när jag på chefens uppdrag grafiskt kartlade tra
fiken söder om Stockholm, när ett godståg en 
efternatt hade spårat ur i Huddinge och block
erat spåren. 

Mina förhoppningar att efter de senaste årens 
ambulerande i landet få komma till ro i Stock
holm grusades snart. Enligt den normala gången 
skulle jag bli ordinarie stationsskrivare den 1 
april 1944, och Kungl. Järnvägsstyrelsen hade 
bestämt att alla vid denna befordran skulle byta 
distrikt. Jag skulle placeras i Alvesta, men lycka
des med åberopande av att jag skulle läsa vidare 
få stationeringsorten ändrad till Göteborg. Så 
förestod ett nytt uppbrott, jag skulle åter kastas 
ut i det okända. 

En tragisk händelse bär jag med mig från mina 
sista dagar i Stockholm. En morgon när jag kom 

"Det elektriska 
ställverket [ från 
1940] i O/skro
ken, bara några år 
gammalt, represen
terade den tidens 
högsta teknik 
med sina ställare 
som med hjälp av 
reläer lade om 
växlar och ställde 
om signaler på 
långt håll. "Märk 
Västgötabanans 
smalspår närmast 
stationshuset och 
ställverket. 



En viktig del av 
forfattarens arbete 
i Göteborg, både 
som chef och utre
dare, gällde hamn
växlingen. Den 
västligaste utposten 
på södra älvstran
dens hamnbana 
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erbruk. Ett antal 
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i Arlöv) till 1930-
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till jobbet fick jag höra: "Det var tråkigt det där 
med Schlichting." Gustav AdolfS. var en kollega 
som jag hade umgåtts en del med och lärt mig 
tycka om. Han tjänstgjorde tågklarerare i Söder
tälje S och skulle liksom jag flytta. På sitt sista 
nattpass där hade han förmodligen hoppat upp 
på ett rullande godståg för att åka med ett stycke 
men tappade taget, föll ned i spåret och hittades 
död, överkörd av vagnarna. Så tragiskt, inte minst 
för hans mor i Borås, att ta detta dödsbud! 

Olskroken 1944 
Den 31 mars 1944 satte jag mig alltså på göte
borgståget för färd mot ett mål, som var i stort 
sett okänt för mig. Jag hade bara som hastigast 
besökt staden förut och ingen kände jag där. Jo, 
kollegan Sven Olsson hade stationerats där något 
före mig, och vi kom sedermera att umgås ganska 
mycket. 

Bostadsfrågan i Göteborg var ordnad i förväg. 
En kurskamrat, Mats Högberg, längre fram eko
nomidirektör vid SJ, skulle liksom jag byta sta
tioneringsort, och jag fick överta hans rum som 
inneboende hos hovmästare Gustaf Arngärde på 
Mintensgatan 3 B i backen vid S:t Pauli kyrka. 
Det var bara fem minuters väg ned till ställverket 
i Olskroken, där jag skulle tjänstgöra i skift som 
tågklarerare. Det elektriska ställverket i Olskro
ken, bara några år gammalt, representerade den 
tidens högsta teknik med sina ställare som med 

hjälp av reläer lade om växlar och ställde om sig
naler på långt håll. Det var annat än gamla tiders 
hävstångsställverk! 

Tågtrafiken var mycket livlig. I Olskroken 
sammanstrålade linjerna från Bohusbanan, 
Bergslags banan ( då fortfarande privatägd), Väs
tra stambanan och inte att förglömma den smal
spåriga Västgötabanan. Den sistnämnda hade 
bara ett genomgångsspår närmast ställverket, 
men de ångloksdragna persontågen gjorde up
pehåll vid plattformen nedanför för ett omfat
tande resandeutbyte. Över Olskrokens bangård 
gick all godstrafik till och från Sävenäs ranger
bangård. På den tiden fanns inte "Skäran", di
rektförbindelsen mellan Hisingen och Sävenäs, 
utan alla berörda godståg fick vända på Olskro
kens bangård. Det hände inte sällan att de svaga 
ångloken, somliga torveldade, "korkade" i back
en mot bron och åstadkom stopp i trafiken. Ett 
dystert inslag i trafiken utgjorde permittenttågen 
som fraktade tyska soldater till och från Norge. 
Olskroken var utspisningsstation och tågen hölls 
"gömda'' längst bort på bangården. 

Bland ställverkspersonalen minns jag särskilt 
en jovialisk, tjockmagad man som uppmanade 
sin kollega: "Vräk dej på den vita knappen!" när 
ställverket Göteborg C skulle underrättas om rö
relse på väg mot "bocken" (godstågsviadukten). 

Skifttjänst är alltid påfrestande, särskilt natt
passen, men i Olskroken var nätterna så lindriga 
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att man kunde ta igen sig en stund på en brits 
bakom spårtavlan. Efter nattjänst var man ledig 
till klockan 16 följande dag, och på så vis fick 
man tid för andra sysslor. Inom parentes kan jag 
nämna att min göteborgsvistelse höll på att få ett 
brådstörtat slut. Efter några dagar kom man på 
att det saknades folk i Falköping och ville skicka 
mig dit, men det lyckades jag som väl var avsty
ra. Min tid i Olskroken kom ändå att bli ganska 
kort, närmare bestämt till utgången av 1944, då 
jag omplacerades till Göteborg C. Dessförinnan 
hade jag hunnit med en kortare tjänstgöring på 
Sävenäs rangerbangård, som lydde under Ols
kroken. 

Göteborg C 1945-1946 
På Göteborg C härskade den högst originelle 
överinspektoren Manne Eriksson, gemenligen 
kallad Snål-Erik. Han hade själv hand om för
rådet av pennor och annan skrivmateriel och 
utdelade gärna pennförlängare i stället för nya 
pennor. Han bodde nära bangården och kunde 
därmed överblicka om någon lampa var tänd i 
onödan och i så fall slå larm om det, sades det. 
När han inte bar uniform som tågklarerare gick 
han i strikt mörk kostym, men aldrig överrock 
under vintern. Särskilt vi unga tjänstemän hyste 
den största respekt för honom, som i sin chefsstil 
var så fjärran från moderna chefer som natt från 
dag. Vid ett tillfälle behagade han utan vidare 
flytta min planenliga semester, och då jag för
synt påpekade detta svarade han, att det inte var 
säkert att jag fick någon semester alls. 

På Göteborg C tjänstgjorde jag huvudsakligen 
som tågklarerare, vilket utåt sett bara bestod i 
att "vinka av" varje avgångsklart tåg, men som 
egentligen också innebar att se till att det var av
gångsklart i tid. 

Jag fick också vikariera på biljettexpeditionen 
och medverka till att decimera de ändlösa kö
erna vid biljettluckorna. Fredsåret 1945 var det 
inte mycket mer än tåg, båtar och cyklar som 
stod till buds för resor. På de då moderna biljett
maskinerna rullade man fram de mest frekventa 
relationerna, men många biljetter måste skrivas 
ut för hand, så kallade blankobiljetter. SJ Rese
byrå, en låg träbyggnad väster om stationen, löd 
under biljettexpeditionen och där fick jag också 
betjäna resenärer, bland annat med sovplatsbil
jetter. Vi var listförande, som det hette, för en 
rad sovvagnar, och vid beställning förde man helt 
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enkelt för hand in namnet på respektive över-, 
mellan- eller underplats i listan. 

Nionde trafikinspektörsexpeditionen 
1946-1950 
Min tid på Göteborg C tog slut i och med sep
tember 1946. Det hade varit en lärorik och in
tressant period. Under åren närmast efter kriget, 
före bilismens genombrott, upplevde järnvägen 
en verklig glanstid. Så överbelastade tåg har nog 
inte skådats vare sig förr eller senare. När tåg 
backades ner på avgångsspår formligen storma
des de av väntande resenärer, ja, man till och med 
klättrade in genom fönstren. På söndagskvällar
na kunde folk stå som packade sillar på de öppna 
plattformarna, och hastigheten fick ibland sättas 
ned till 40 km/h därför att vagnsfjädrarna bågna
de av tyngden. Cykeltransporterna var enorma. 
För att pollettera cyklar stod man i flerdubbla 
led, som ringlade sig ut genom stora hallen och 
längs muren mot Nils Ericsonsplatsen. 

Den 1 oktober 1946 började min nya tjänst på 
nionde trafikinspektörsexpeditionen. Lokalmäs
sigt var det inte någon anmärkningsvärd förflytt
ning. 9 Te höll till på andra våningen i stationens 
huvudbyggnad, mot Drottningtorget och med 
tågledningen på motsatt sida. Men arbetsmässigt 
var det en genomgripande förändring för mig. 
Först och främst skulle jag utbildas till tågledare 
på nionde trafiksektionen, som omfattade hela 
västkusten från Halmstad i söder (med en sido
linje Varberg-Ätran), till Strömstad i norr (med 
sidolinje till Lysekil), Boråsbanan till Borås och 
den smalspåriga linjen Uddevalla-Bengtsfors, 
Lelångenbanan. Bortsett från kortare sträckor 
inom Göteborg var samtliga linjer enkelspåriga 
utan modern signalteknik (linje- och fjärrblock
ering). Detta i förening med den intensiva trafik 
som rådde i slutet av 40-talet ställde stora krav 
på en effektiv tågledning i form av tågföljdsänd
ringar (mötes- och förbigångsomläggningar), an
ordnande av extratåg etc. Jag hade emellertid god 
nytta av min erfarenhet som tågledare i Stock
holm ett par år tidigare. Det hindrade inte att jag 
gjorde mina misstag. Ett mera pinsamt sådant 
var när jag lade mötet mellan två tåg, som båda 
var för långa, till Skårby. Först när det ena växlats 
isär och en del backats in på ett stickspår kunde 
tågen långt om länge trassla sig förbi varandra. 

Många av de problem som vi tågledare på 
40-talet hade att brottas med behöver inte be-



Nionde trafiksektionen omfattade bland annat norra delen av Västkustbanan, ett sorgebarn med sin utdragna mo
dernisering. De båda fotona togs 1932 vid rekognoscering infor elektrifieringen. På denna bild, från Trönninge, kan 
man bland annat notera den tredeliga växeln och den myndige rekognosceraren i forgrunden. 

kymra dagens tågledare. Det hände inte sällan 
att ångloken som drog godstågen på den sedan 
länge nedlagda Lelångenbanan inte orkade upp 
för backen vid Lane med det trafikstopp som 
detta innebar. En annan företeelse, sedan länge 
försvunnen, var den oberäkneliga inlastningen 
i persontåg i Väröbacka av fisk från Bua. Fisk
inlastning i stor skala förekom också på andra 
stationer längs Västkust- och Bohusbanorna. 
Lokalgodstågen som forslade styckegods och 

Om banans ålder
domliga karaktär 
ännu vid denna 
tidpunkt vittnar 
bland annat den 
smala och låga 
mittplattformen 
och vattentornets 
vindpump på 
stationen i Värö
backa. Antalet 
rekognoscerare 
krävde två "trakta
mentskärror': 

vagnslaster till och från alla småstationer, de 
flesta nu nedlagda, råkade ofta ut för betydande 
förseningar och fick stå tillbaka för andra tåg. På 
icke-expeditionstid skulle tågledningen skötas 
hemifrån eller från tillfällig vistelseplats, vilket 
kunde bli nog så besvärligt. När det blev särskilt 
oroligt på tågfronten fick man snabbt förflytta 
sig till expeditionen. Så småningom fick vi nat
tetid också ta hand om tågledningen på Berg
slagsbanan, 33:e trafiksektionen. 
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En annan svår olycka i Göteborg, men fore forfattarens tid där, var den vid Gubbero i september 1940. Två SJ-tåg 
kolliderade. Det ena drogs av D 206, det andra av fore detta GBJ 2 som inte hade hunnit märkas om under sina 
sju veckor som statsägt. Samling Stig Nyberg. 

Som högsta chef för 9 trafiksektionen funge
rade trafikinspektör Hildor Tillinger, född 1887, 
en stram men ändå mänsklig man, kunnig och 
erfaren. Han gav mig det stora förtroendet att 
använda hans namnstämpel för att godkänna 
rekvisitioner av skrivmaterial och dylikt. På 
den tiden fick de underlydande stationerna inte 
själva upphandla vad som behövdes utan det 
skulle rekvireras från Te. Det blev också en av 
mina uppgifter att gå igenom och revidera arren
dekontrakt inom sektionen. SJ ägde betydande 
markområden längs järnvägslinjerna, och de var 
till stor del uthyrda till enskilda och företag. Det 
var intressant och givande att fa följa med chefen 
vid genomgång på ort och ställe av dessa ären
den. Vi for med en motordressin som såg ut som 
en bil fast med små vagnshjul för gång på räls. I 
säkerhetshänseende gick den som B-fordon och 
hade i dagligt tal benämningen "traktamen tskär-

" ran. 

Olyckor 
Flera svåra olyckor inträffade under min tid på 
9 Te. Vid Tingstadsolyckan 1948 omkom fyra 
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personer. Ett godståg som väntade på möte i 
Tingstad blev påkört av ett annat godståg och en 
eller flera oljevagnar fattade eld. I samma ögon
blick kom det mötande persontåget mot Udde
valla, och det började också brinna. 

En annan uppseendeväckande händelse var 
Surteraset 1950. Ett stort markområde kom på 
glid och drog med sig hus, väg och järnväg och 
täppte till älven. Märkligt nog omkom endast en 
person. Strax före olyckan passerade ett lokaltåg 
med 800 passagerare, kanske det som utlöste ra
set. Vilken katastrof om det hade dragits med ut 
i älven! När vi kom ut senare på dagen, möttes 
vi av en overklig syn med hus liggande huller om 
buller. Det tog sedan månader att fa ordning i 
detta kaos. 

Vid en godstågsurspårning i Partille, 1948 om 
jag minns rätt, blev jag vid femtiden på morgo
nen som kontaktman kallad till olycksplatsen och 
fann båda spåren helt blockerade av godsvagnar. 
Det var illa nog, men det mest upprörande var 
det nonchalanta uppträdande som SJ :s general
direktör Dahlbeck visade prov på. Han var näm
ligen på väg med nattåg från Stockholm till sitt 



sommarställe i Ljungskile, och det tåget som så 
många andra kom inte förbi Partille. Men fram 
skulle han, och därför skulle en bil föra honom 
vidare. Hans enda fråga var: "Var finns min bil?" 
Olyckan brydde han sig inte alls om. 

Utlandsresor 
Efter krigsslutet kunde mitt stora intresse för re
sor blomma upp. Min första utlandsresa ställde 
jag 1946 till Norge, där jag bland annat besökte 
Åndalsnes och Molde. Norge hade det uselt ställt 
efter kriget. Maten var dålig, mest fiskbullar och 
liknande, men naturen var som alltid betagande. 

Tillsammans med min kollega Sven Olsson, 
som jag nämnt om, fick jag 1947 uppleva en 
spännande resa genom Danmark och Tyskland 
till Schweiz med avstickare till norra Italien. Sven 
skulle delta i en järnvägskonferens i Lugano och 
ville gärna ha sällskap med mig. 

Vintern 1946-47 hade varit utomordent
ligt sträng. Kylan var så stark att älven frös till 
så att götaverksarbetare kunde gå över isen till 
sitt arbete. Ett större fartyg låg fast i isen under 
Götaälvbron ett par dagar. Efter denna stränga 
vinter bar det alltså iväg till varmare nejder. Men 
att möta det krigshärjade Tyskland var en skräm
mande upplevelse. Det var ruiner och åter ruiner, 
demolerade Rhenbroar, sönderskjutna tanks på 
fälten, människor som plockade kol på banval
larna, tegelstenshögar, skadade stationer. Allt 
gjorde ett beklämmande intryck trots att nästan 
två år hade gått sedan kriget. Värst upplevde vi 
det i Mainz. På grund av tågförsening fick vi ett 
par timmars uppehåll där och gav oss ut bland 
ruinerna i staden. Gatorna var nästan som gång
stigar i de nedrasade tegelmassorna. Jag tror inte 
vi såg ett enda helt hus. Att sedan passera gränsen 
till Schweiz var som att komma från helvetet till 
himmelriket. Den skira vårgrönskan i det stor
slagna landskapet, helt oförstört av krigshand
lingar, kändes nästan overklig. Vilken kontrast! 

År 1949 fick jag ett stipendium på 500 kr 
för språkstudier i England. I slutet av februari 
bar det iväg till ett frostigt London, där jag blev 
inkvarterad hos en familj. Jag skrev in mig på 
Pitman's College för att förkovra min engelska 
tillsammans med personer från alla jordens hörn. 
Men mest nytta hade jag nog av samtalen med 
värdfamiljen och andra kontakter som jag fick 
genom den. Stipendiet avsåg främst språkstudier, 
men jag lyckades pressa in några dagars järnvägs-

studier enligt ett program som British Railways 
gjorde upp. En resa upp till Edinburgh med The 
Flying Scotsman och sedan vidare i Skottland 
tillhörde de många intressanta upplevelserna i 
Storbritannien. 

Göteborg västra och utredningsuppdrag 
1951-1956 
Vid tiden för en militär repetition 1949 hade 
jag fatt erbjudande om en tjänst vid busstrafi
ken i Stockholm. Jag var rätt villrådig hur jag 
skulle ställa mig, men efter moget övervägande 
tackade jag nej. Hur skulle inte min levnadsbana 
ha förändrats om jag valt annorlunda! I stället 
blev jag den 1 januari 1951 befordrar till förste 
stationsskrivare med tjänstgöring vid hamnbane
stationen Göteborg västra, där Bertil Björk var 
underinspektor och platschef 

Det var med blandade känslor jag tog emot 
denna utnämning. Jag hade gärna velat stanna 
kvar på 9 Te, trots att Tillinger som chef hade 
efterträtts av Georg Julner, en säregen man, långt 
ifrån så kunnig som företrädaren, som helst ville 
tituleras "kapten" som tydligen var hans militära 
grad. Jag sökte därför tjänstebyte med en kollega, 
Olof Lindemar, som önskade sig ut i stations
tjänst. Vår gemensamma ansökan om byte togs 
emellertid mycket onådigt upp av distriktsche
fen Martin Blomberg, som avstyrkte den. Den 
2 januari 1951 måste jag därför infinna mig i 
den gamla stationsbyggnaden nedanför Järntor
get. Där hade i slutet av 40-talet en förhärjande 
brand dragit fram och lämnat ett stort område i 
ruiner, utom just hamnbanestationen. 

Kaos på hamnspåren 
Man kan utan överdrift påstå att trafiksituatio
nen var kaotisk när jag gjorde min enen~ på GBV 
I den stränga vintern var anhopningen av fartyg 
i hamnen enorm, och fourneringen med järn
vägsvagnar fungerade långt ifrån bra. Det gällde 
inte bara att vagnarna kom fram till respektive 
fartyg utan de skulle i de flesta fall också växlas 
luckrätt. Efterlysta vagnar kunde stå uppställda 
någonstans på väg från avsändningsorten utan 
att man visste var. Det var med den tidens ma
nuella resurser något av ett detektivarbete att 
finna rätt på försvunna vagnar. En flaskhals var 
Skansenbangården, där vagnarna skulle rangeras 
till fartyg från Packhuskajen till Stigbergskajen, 
men också vagnslaster till Packhusplatsen, An-
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dregatans frilastspår (med stickspår till Frilagret, 
Sockerbruket och Carnegie porterbruk). 

Majnabbehamnen för Svenska Lloyds Eng
landstrafik var under byggnad och invigdes 
1951. Jag hade den stora äran att fa visa av
gångssignal till invigningståget, som utgick från 
Packhusplatsen och drogs längs hamnen ända in 
i "skjulet", den något vanvördiga benämningen 
på det ståtliga nybygget. "Londonpilen", med 
direktvagnar till/från Stockholm, gick sedan re
gelbundet under många år in i "skjulet" med pas
sagerare. Vi hade också direktvagnar för Svenska 
Amerikalinjens fartyg vid Stigbergskajen, där det 
i "skjulet" till och med upprättades en resgods
expedition för att ta hand om svenskamerikaner
nas trunkar. 

Jag glömde att nämna om Fiskhamnen och 
dess bangård, som sorterade under GBV Vid 
fiskbryggan lastades fisklådor i styckegodsvagnar, 
som sedan transporterades i särskilda växlingståg 
till Göteborg C för vidare befordran. På fisk
hamnsbangården iordningställdes hela fisktåg 
för destination till utlandet via Sassnitz. 
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Trängsel och personalbrist 

Trängseln på Gö
teborgs hamnbana 
iffustreras väl av 
denna bild. Man 
forstår att det lätt 
blev fiktioner 
meffan olika aktö
rer. Om detta kan 
man for övrigt läsa 
i Örjan Nyströms 
bok Järnvägar 
och järnvägare 
(1991). Fotografen 
bakom hela den 
här återgivna 
bifdserien fån 
hamnen var Seved 
Walther och alfa 
bilderna är tagna 
den 22 mars 1956 
infor ett reportage i 
SJ-nytt. 

Ett stort problem var trängseln på kajområdena, 
där de knappa utrymmena skulle disponeras av 
både bil- och järnvägstrafik. Även om biltrafiken 
då var blygsam, inträffade inte sällan att bilar 
blev påkörda med ty åtföljande kontroverser och 
hinder. För att i någon mån underlätta växlingen 
fanns på Masthuggskajen så kallade skjutbord, 
med vars hjälp vagnar kunde förflyttas i sidled 
mellan spåren. 

Min uppgift var i första hand att fungera som 
personalchef för ett hundratal man. Det var en 
period av personalbrist, och det var ofta omöj
ligt att fa ihop ett tillräckligt antal man i växlings
lagen, upp till tretton per dygn. Stuvarbasarna 
var ett hårdfört släkte. Det var inte precis vänliga 
ord som mötte en vid morgoninspektionerna, när 
växlingen inte var utförd till belåtenhet. Morgon
kaffet på något hamnkafe hjälpte då till att svälja 
förtreten och ännu mer gratisfrukosten på Eng
landsbåten, de dagar då denna var aktuell. 

Sannolikt beroende på stockningarna i järn
vägstrafiken hade disrriktschefen, som nu hette 



Per Swartling, föranstaltat om en stort upplagd 
vagnomloppsundersökning i Göteborg. Gula 
lappar klistrades på vagnar vid ankomsten dit, 
och vagnarna följdes tills de lämnade Göteborg. 
Ett oerhört stort material fanns sedan att bearbeta 
manuellt, och detta hade man svårt att klara av 
med befintlig personal. Jag blev därför kallad 
att under Bertil Andreasson, chef för distriktets 
organisationsavdelning, fullfölja bearbetningen. 
Resultatet blev så småningom en tryckt skrift, 
Järnvägstrafiken i Göteborgs hamn, utarbetad till
sammans med Andreasson och utgiven av lngen
j ö rsvetenskapsakademin 19 5 5. 

Jag fick också distriktschefens förtroende att 
1956 leda en arbetsgrupp där representanter för 
hamnen, stuverierna och rederierna medverkade. 
Syftet var att kartlägga förhållandena i hamnen 
och föreslå åtgärder för att förbättra samspelet 
mellan de olika intressenterna. Det var ett krä
vande uppdrag, inte minst genom att distrikts
chefen ville ha en lägesredovisning varje lördag 
- på den tiden tjänstgjorde man alla lördagar. 
Swartling var en kunnig järnvägsman, beslut-

Svenska Amerika
linjens Stockholm 
tog även med visst 
expressgods på väg 
över Atlanten. 
Både gods och 
passagerare hade 
en bekväm över
flyttning tack vare 
kaj spåren. 

sam, kärv, inte utan fog kallad Västra Gd, och 
man hyste stor respekt för honom. 

Sävenäs rangerbangård, huvudrangerban
gården i Göteborg, hade länge framstått som 
en flaskhals i godstrafiken. Tågupplösning och 
tågbildning hade därför måst splittras på flera 
bangårdar, med långsammare vagnomlopp som 
följd. Jag fick senare under 1950-talet i uppdrag 
att studera förhållandena på Sävenäs och föreslå 
förändringar. En nackdel med bangården var att 
infartsspåren var så belägna, att tågen först måste 
dras fram och sedan backas mot vallen för ran
gering. De sjutton riktningsspåren var dessutom 
för fa. Jag föreslog att en särskild infartsgrupp 
skulle anläggas i direkt anslutning till vallen och 
beräknade antalet erforderliga riktningssår till 
45. Resultatet blev tio infartsspår och 34 rikt
ningsspår, disponibelt markutrymme räckte inte 
till fler. 

Sannegården 19 56-19 58 
Under min tid på distriktskansliet fick jag en t.f 
byråassistenttjänst på 33 Te och den 1 oktober 
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1955 en ordinarie tjänst där, i Ca 23. Jag tillträd
de emellertid aldrig tjänsten utan blev den 1 juni 
1956 underinspektor i Ca 25 i Sannegården. 

Sannegårdens station med expeditions- och 
personalbyggnad nedanför Ramberget omfatta
de Lindholms- och Sannegårdshamnarna, de tre 
varven Götaverken, Lindholmen och Eriksberg, 
Kvarnen Tre Lejon och Pölsebobangården med 
tillhörande oljespår. Dessutom lossade Volvo 
bilkarosser från Olofström i Sannegården och 
lastade färdiga bilar som tillverkats i en fabrik 
i närheten. Varven blomstrade fortfarande, och 
stora mängder fartygsplåt kom på vagnar från 
Domnarvet. 

Jag har ett ganska dramatiskt minne från en 
sjösättning vid Götaverken, kanske i början av 
50-talet. Älven är ju ganska smal, och det gällde 
att få stopp på fartygsskroven i tid. Som skydd 
för kajen mittemot hade man lagt dubbla rader 
av tomma pråmar, som skulle hejda framfarten 
om kättingarna längs fartygssidan inte räckte till. 
Alltnog, sjösättningen verkade gå bra, men skro-
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vet föreföll ha väl hög fart när det närmade sig 
kajen där jag stod som åskådare. Rodret skar helt 
igenom den första pråmen, men i den andra blev 
det som väl var stopp på den vådliga färden. 

Apropå pråmar: en säregen syn i hamnen var 
Västgötabanans smalspåriga godsvagnar, bogse
rade omkring på pråmar som lade till på utsidan 
fartygen för att den vägen ta ombord sin last. 

Den ovannämnda Lindholmskajen expedie
rade transocean sjöfart, främst Boströmsbåtarna. 
Deras stuverichef, kapten Lj ungberg, var en 
barsk herre som gärna gick till "högre ort" med 
klagomål när vagnarna inte kom fram planenligt. 
Sannegårdshamnen fyllde ännu på 50-talet en 
viktig funktion som kolhamn och även en viss 
träexport förekom därifrån. Det gick hela koltåg 
till industrierna i Borås och Skövde men omställ
ningen till olja sköt fart, oljetransporterna ökade 
och Pölsebobangården måste byggas ut. Bilismen 
expanderade lavinartat, och vi hade tidvis svårt 
att förse Volvo med öppna vagnar för avtransport 
av nya bilar. 

Produkter 
ftån den väst
svenska skogs
industrin, ofta 
levererade med 
tåg, har varit 
och är fortfa
rande ett stort 
exportgods 
i Göteborgs 
hamn. 



Volvokarosser 
från Svenska 
Stålpressnings AB 
i Olofitröm kom 
vid denna tid till 
Göteborg med båt 
från Sölvesborg. 
SJ köpte strax efter 
andra världskriget 
ett antal mobil
kranar Uones 
KL44 Crane) som 
användes främst i 
olika hamnar men 
bland annat också 
vid betlastning i 
Skåne. 

Vidareutbildning och särskilda uppdrag 
Under min tid i Sannegården blev jag uttagen till 
en trafikekonomisk kurs, som varade från augus
ti 1956 till sommaren 1957. Det var en mycket 
omfattande utbildning, som förutom självstudier 
innefattade fyra internatperioder. Kursen, som 
ledde halvvägs till civilekonomexamen, lyckade 
jag genomföra med bra resultat. 

Som förut sagt var min tanke under gymna
sieåren att jag skulle bli lärare. Denna ambition 
kunde ju inte förverkligas, men jag fick viss 
kompensation genom att SJ gav mig en rad lä
raruppdrag. Mina studentkunskaper byggde jag 
på genom olika kurser, bland annat en högsko
lekurs i engelsk fonetik. Kunskaperna i engelska 
fick jag användning för som lärare i olika SJ-sam
manhang. I slutet av 40- och början av 50-talet 
ledde jag kurser som kallades "English by film", 
alltså med filmunderlag. Under flera år på 50-
talet hade jag åtskilliga konversationskurser och 
någon nybörjarkurs. 

Också som förhörsförrättare vid de regelbund
na kontrollerna av personalens kunskaper i Säo 
fick jag en anknytning till läraryrket. 

Under min tid på 9 Te blev jag av någon an
ledning utsedd till ställföreträdande driftvärns
sekreterare. Det var en administrativ tjänst inom 
SJ :s försvarsorganisation. Sedermera fick jag ett 
liknande uppdrag vid Göteborg C på 60- och 
70-talen, med därmed sammanhängande ut
bildningskurser vid SJ :s driftvärnsanläggning 
Dala-Storsund mellan Borlänge och Falun. Ett 
värdefullt minne därifrån är en pristallrik som 
belöning för en jumboplats i en tävling. Mina 
militärinsatser har aldrig varit särskilt hedrande. 

Civilförsvaret vid SJ, verkskyddet som från 
början kallades luftskyddet, blev också mitt öde. 
Jag skickades 1947 till Malmköping på en kurs 
för områdesinstruktörer, och jag hade sedan 
under åren 1948-1954 uppdraget att vara luft
skyddsinspektör vid SJ :s andra distrikt. Till den 
änden ledde jag 1952-53 ett 35-tal tredagars 
luftskyddskurser på olika platser i Västsverige. 
Viss brandutbildning skedde på Hedens brand
station. År 1951 hade jag själv fatt ytterligare 
utbildning genom en kurs för luftskyddsinstruk
törer på Breviksgården i Lidingö. Senare fick jag 
mina civilförsvarskunskaper uppgraderade ge-
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nom en försvarskurs för verkskyddschefer 1968 
och en kurs för verkskyddsledare i Katrineholm 
1976. 

Vidareutbildningen vid SJ omfattade givetvis 
också den direkta järnvägstjänsten, till exempel 
en gruppchefskurs 1966-67. Vidare genomgick 
jag 197 4 en ledareutbildning, som återspeglade 
den tidens syn på chefsrollen. Kursen var förlagd 
till olika internats platser (Åre, Grisslehamn). 
År 1975-76 utbildades jag i terminalteknik och 
1977 i lokalplanering (Ängelholm). 

Jag ledde 1956 en arbetsgrupp med repre
sentanter från SJ, hamnen, polisen och facket 
med uppdrag att föreslå åtgärder för bättre trafik
säkerhet i hamnen, där bil- och järnvägstrafik på 
många platser kom i konflikt med varandra. Inte 
kunde man då ana den stora revolution i hamn
rörelsen som var i antågande och som bland an
nat innebar att all järnvägstrafik på den södra 
älvstranden försvann. 

År 1957 blev jag av Kungl. Järnvägsstyrel
sen utsedd att representera SJ i IVA Transport
forskningskommissions branschkommitte för 
omlastningsarbete i hamnar och kvarstod i den 

84 

Kol ersattes alltmer 
med oija, men 
ännu inte i oije-
tågens dragkraft. 
Oijebangården i 
Pölsebo byggdes 
successivt ut till 
22 spår. Som mest 
kring 1970 avgick 
cirka 70 000 oije
vagnar om året 
och under hög
trafik var det fem 
dagliga direkttåg 
med oija till bland 
annat Borlänge, 
Borås och Nässjö. 
Tåget passerar här 
Sannegårdens gods
station. 

uppgiften till 1964. Min medverkan där läm
nade knappast några påtagliga spår efter sig. Jag 
fick i alla fall vara med på NA-sammankomster i 
Stockholm som en katt bland hermelinerna. 

Sävenäs rangerbangård 1958-1963 
Mina insatser i planeringsarbetet för ombyggna
den av Sävenäs rangerbangård medverkade nog 
till att distriktschefen Swarding önskade ha mig 
som platschef där under byggperioden. I varje 
fall blev jag utnämnd till e.o. underinspektor i 
Ae 21 från den 1 februari 19 5 8. 

Jag hade knappt hunnit installera mig på Säve
näs förrän det i april 1958 var dags för min kol
lega Erland Omneus och mig att bege oss ut på 
en månadslång studieresa till kontinentala ham
nar för att studera järnvägstrafiken där. Vi hade 
nämligen fatt del av de jubileumsstipendier som 
SJ delade ut med anledning av hundraårsjubileet 
1956. Stora högtidligheter var planerade men 
måste ställas in på grund av de svåra olyckor som 
inträffade detta år. En omfattande jubileums
skrift kom dock ut och SJ bjöd på "Rundtur 
100", då man kunde resa hur långt som helst för 



en hundralapp. Det erbjudandet blev en succe. 
Som examensarbete vid den förutnämnda trafik
ekonomiska kursen gjorde jag tillsammans med 
en kollega en företagsekonomisk bedömning av 
"Rundtur 100". Den ambitiöst upplagda ut

landsresan omfattade hamnstäderna Hamburg, 
Bremen, Rotterdam, Antwerpen, Le Havre och 
Marseilles. 

Hemma hade den stora ombyggnaden av 
rangerbangården kommit igång så smått. Den 
innebar i stort sett följande: 
• Antalet riktningspår nedanför vallen skulle 
fördubblas från 17 till 34. 
• En ny infartsspårgrupp öster om vallen med 
tio spår jämte passagespår med anslutning till 
Fjällbo järnvägsverkstad skulle anläggas. 
• Ett passagespår på södra sidan och två på norra 
sidan ingick också i planerna. 
• Nytt stationshus skulle byggas med ett ställ
verk varifrån växelautomatik och balkbromsar 
skulle styras. 
• Dubbelspåret måste flyttas på ett avsnitt. 

Eftersom rangerarbetet skulle fortgå under hela 
ombyggnadsperioden hade den delats upp i fyra 

Anhopningen 
av godsvagnar 
kunde bli mycket 
stor på Göteborgs 
bangårdar (här 
Sävenäs), särskilt 
när is eller annat 
störde sjöfarten på 
Vänern. Inslaget 
av trävaror är på
tagligt. 

olika etapper. I ett skede arbetade man emeller
tid på alla fyra etapperna samtidigt. Det ställdes 
därför mycket stora krav på den löpande anpass
ningen av verksamheten till aktuella resursförut
sättningar. För att detta skulle ske så smidigt som 
möjligt bildades under min ledning en liten ar
betsgrupp med representanter för arbetsledning 
och fack. År 1960 togs det nya ställverket i bruk, 
och den gamla ärevördiga herrgårds byggnad som 
tidigare fungerat som station kunde rivas. Även 
tillhörande park ödelades för att bereda plats för 
nya spår. 

En planeringsmiss vållade betydande kompli
kationer i byggprocessen. Över bangården gick 
en stor kraftledning och ett nytt stödfundament 
måste anläggas. Det råkade emellertid bli felpla
cerat, vilket gjorde att ett gammalt måste stå kvar 
längre tid än avsett. Det gamla fundamentet stod 
länge som en upphöjd ö med nedschaktad ban
gård och spår på ömse sidor. 

Dödsolyckor och personalkonflikter 
Tråkigt nog inträffade flera dödsolyckor på ban
gården under ombyggnadsperioden. En vagn-
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upptagare blev överkörd med dödlig utgång, en 
växlare blev klämd till döds mellan vagnar och en 
banarbetare blev överkörd och dödad. En tjänste
man vid vagnverkstaden blev likaså överkörd och 
dödad när han passerade dubbelspåret, alltså inte 
på själva bangården. Dessutom blev en elarbetare 
svårt bränd vid kontakdedningsarbete strax intill 
stationshuset. Alla dessa olyckor var naturligtvis 
psykiskt pressande. Till personolyckorna kom ett 
otal urspårningar, som ställde till med större eller 
mindre problem. I ett skede höll vi på att utreda 
ett tiotal olyckor som hänt ungefär samtidigt. 
Men trots olyckshändelser, byggförseningar och 
andra komplikationer fortskred verksamheten 
med alla ändringar tillfredsställande. Jag filmade 
flitigt under byggtiden, så det finns en fyllig do
kumentation av byggets olika skeden. 

Min tid på Sävenäs fick ett snöpligt slut. År 
1963, då ombyggnaden i stort sett var klar utom 
signalinstallationen, började arbetet kärva till 
sig. Radiovagnsupptagningen med fjärrskrivna 
vagnslistor, som ersatte den manuella vagnupp
tagningen, fungerade inte tillfredsställande med 
förseningar i växlingsarbetet som följd. Persona-
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len krävde förstärkningar, men jag ville i stället 
förbättra systemet. Arbetet fortsatte att sacka ef
ter, ankommande tåg blev inte rangerade i tid, 
eftersläpningen höll i sig dag efter dag. Konstigt 
nog förstod jag inte att en organiserad mask
ningsaktion uppenbarligen hade iscensatts. Sam
tidigt pågick bakom kulisserna ett spel på högre 
nivå, som slutade med att jag fick byta tjänst med 
min kollega Olle Lindemar. 

"Tåg62" 
Jag är övertygad om att förflyttningen aldrig 
skett om Per Swarding varit kvar, men han hade 
gått i pension 1962 efter den stora utställningen 
"Tåg 62". Det var ett imponerande arrangemang 
som kom i stället för SJ:s jubileum 1956 för att 
fira hundraårsminnet av Västra stambanans in
vigning 1862. Ångloket Prins August med gamla 
vagnar körde med tidsenligt klädd personal från 
Stockholm till Göteborg, där en stor utställning 
var ordnad på Gullbergsvass (Skansenbangår
den) med gammalt och nytt i fordonsväg. Höga 
gäster från British Transport Commission skulle 
med själve generaldirektören Erik Upmark som 

Bananer anlände 
till Frihamnen 
med snabbgående 
kyllastfartyg och 
fordes vidare i 
livsmedelsvagnar 
- märk de isole
rade vagnsdör
rarna. Skyddstaket 
över avplockarens 
huvud och hans 
skydds handskar 
behövs uppenbarli
gen. Inlastningen i 
vagnarna sker som 
synes manuellt. 



Anga ersattes 
undan for undan 
med diesel i väx-
lingsarbetet. V3 24 
(Esslingen 4995) 
levererades 1952. 
Om V3-loken kan 
man for övrigt 
läsa i en artikel av 
Bernt Forsberg i 
Spår 1993. 

värd besöka utställningen, men också bese Sä
venäs rangerbangård där jag skulle fungera som 
ciceron. Det var en dag då allt tycktes vilja gå 
snett. Först gick tidsschemat ur led genom att 
britternas flyg var en timme försenat. På utställ
ningen var den svårt att hålla samman gruppen. 
På vägen till TR efteråt ville man komma in i 
sovvagnen som man skulle resa vidare med. Den 
visade sig vara låst, och till generaldirektörens ir
ritation dröjde det innan den kunde öppnas. Ef
ter servering skulle vi försenade åka med buss till 
Sävenäs. Vid Gamlestaden körde busschauffören 
fel, och vi fick vända i vänstertrafiken. Men min 
information om Sävenäs gick tydligen bra, och 
generaldirektören ljusnade betydligt på vägen till 
Henriksberg, där vi skulle äta supe. 

Men åter till hösten 1963 då jag sparkades från 
Sävenäs. Tjänsten som underinspektor i Olskro
ken, där jag började den 16 september, var föga 
stimulerande, och jag ägnade väsentlig tid åt att 
avfatta en ingående redogörelse för förhållande
na på Sävenäs rangerbangård och problemen där. 
Jag hade ett samtal därom med distriktschefen 

Karl Larson, och det följdes av en order att jag från 
den 14 oktober skulle tjänstgöra hos honom, alltså 
efter bara några veckor i Olskroken. Därmed tog 
mitt liv en ny, helt oväntad vändning. 

Ett par år tidigare hade det varit nära att jag 
länkats in på en ny livsbana. Lamco, där Gräng
esbergsbolaget hade betydande intressen, skulle 
exploatera en malmfyndighet i Liberia och bygg
de en malmbana från berget Nimba till kusten 
vid Buchanan. För denna järnväg efterfrågade 
man svensk personal av olika kategorier, bland 
annat en stationschef vid banans startpunkt inne 
i landet. Jag sökte tjänsten, och efter vad jag för
stått skulle jag också ha fått den, om det inte varit 
för en viss omständighets skull. 

Utredningsuppdrag 1963- 1966 
Hösten 1963 blev jag alltså beordrad att tjänst
göra hos distriktschefen liksom på 50-talet. Som 
då gällde det utredningsuppdrag. Min starka sida 
har väl alltid varit driften och förmågan att ana
lysera problem. Mitt första uppdrag 1963 tror 
jag var att ta fram beslutsunderlag för Västgöta-
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Till de udda inslagen vid järnvägen i Göteborg hörde övernattningsvagnen (f d SJ Ao2a I 846) for resenärer med 
färjan till Frederikshavn. Foto omkring 1960 Lennart Ameen. 

banans eventuella utnyttjande för utbyggd spår
trafik i Göteborgs närområde. (Sedermera blev 
ju den nedlagda banans spårområde disponerat 
for spårvägen till Angered.) En annan utredning 
gällde om det skulle räcka med två spår i den pla
nerade Gårdatunneln, dit Västkustbanan skulle 
flyttas for att bereda plats för E6-ans motorväg 
med anslutning till Tingstadstunneln, som skulle 
anläggas under älven. 

Mest omfattande var arbetet med att planera 
for den framtida kollektivtrafiken i Göteborgs
regionen. Jag blev för den uppgiften utlånad 
till Regionplaneförbundet från den 1 november 
1964 och satt en längre tid på konsultföreta
get VBB:s kontor och jobbade ihop med dess 
experter. Dessa kontakter kom att få betydelse 
för mina framtida utlandsuppdrag. Resultatet 
av våra utredningar presenterades i april 1967 
i en publikation kallad KRIG (Kollektiva resor 
i Göteborgsregionen) III. Man vågar nog påstå 
att den blev grundläggande for den fortsatta tra
fikplaneringen. Själv blev jag på 80-talet direkt 
inblandad i den konkreta uppbyggnaden av pen
deltågstrafiken. 

Ett annat intressant uppdrag av större format 
var att medverka i den så kallade Kanaltrafik
utredningen 1963-1967, en offentlig utredning 
som rörde landtransportalternativ till Trollhätte 
kanal. Utredningen, som leddes av professor Sven 
Godlund, medförde en hel del resor till Stock-
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holm for sammanträden. Jag fick under denna 
period också det rätt så betungande uppdraget 
att fungera som sekreterare i en arbetsgrupp 
bestående av de högsta SJ-cheferna i Göteborg, 
plus någon från Stockholm. Den skulle utreda 
behovet av större investeringar i Göteborg, bland 
annat en ny järnvägsbro över älven vid Marie
holm. Det blev ett ganska digert betänkande 
som jag avfattade. 

Tack vare deportationen från Sävenäs fick jag 
alltså som inlånad en intressant ny utrednings
period på distriktskansliet. Jag hade den 1 juli 
1962 befordrats till underinspektor i Ao 23 och 
blev 1965 inplacerad i en tjänst som chef for 
bangårdsgruppen vid Göteborg C. 

Gruppchef vid Göteborg C 
Först den 10 mars 1966 tillträdde jag emellertid 
tjänsten. Efter tjugo år var jag alltså tillbaka på 
centralstationen. Under "utlåningstiden" hade 
jag sökt diverse tjänster, bland annat som sta
tionschef i Värnamo, en tjänst som jag var nära 
att ra. 

I samband med en lokal omorganisation den 
1 oktober 1967 uppstod diskussion om värde
ringen av min tjänst i förhållande till en annan 
gruppchefstjänst, men jag blev i alla fall förord
nad som e.o. underinspektor i Ae 26 från den 
1 juli 1968 och fick också fortsätta att vikariera 
for stationschefen. Mitt tjänsterum var placerat 



på gaveln i den ombyggda stinsexpeditionsbygg
naden. Utanför fanns en liten park där TR en 
rad somrar hade en uteservering. Bortre delen 
av korridoren var tjänsterum för min medarbe
tare Anders Linnell, och mittemot tronade sta
tionschefen Arvid Jansson i ett något pampigare 
rum. 

År 1970 inträffade strax före midsommar en 
tågkatastrof som kom att beröra mig mycket. Ett 
Intercitytåg Stockholm-Göteborg spårade ur vid 
Kåhög någon mil öster om Göteborg. Två per
soner omkom och många skadades. Jag råkade 
just då fungera som chef vid Göteborg C och 
fick bland annat uppvakta skadade personer med 
blommor på Sahlgrenska sjukhuset. 

1971 blev ett märkligt SJ-år. Aldrig hade jag 
väl kunnat drömma om att gå ut i en strejk, men 
som nyckelpersoner blev vi av vår fackliga hu
vudorganisation beordrade att strejka på grund 
av en avtalstvist. Strejken varade i 36 dagar (5 
februari-12 mars) tills statsmakten med lag 
tvingade oss i tjänst igen. Med hjälp av bandis
positioner lyckade den "lägre" personalen hålla 

SJN 1447 
(1920-1973) 
växlar nedanfor ett 
av Göteborgs mest 
kända landmär
ken. 

en del av godstrafiken igång, vilket vårt förbund 
betraktade som strejkbryteri. Som strejkande 
hade jag i uppdrag att spionera på bandispar och 
rapportera gjorda iakttagelser. 

Tack vare mitt samarbete med VBB om kol
lektivtrafiken på 1960-talet fick jag 1971 ett 
hedrande erbjudande om ett utlandsuppdrag i 
FN-regi. Två år tidigare hade staden Banja Luka 
i Bosnien drabbats av en svår jordbävning, som 
förstörde större delen av bebyggelsen. Ett team 
från Sverige skulle tillsammans med lokala myn
digheter arbeta fram återuppbyggnadsplaner. 
Järnvägen var inte direkt drabbad men ingick 
ändå i projektet, och det föll på min lott att föreslå 
lämpliga järnvägslösningar. Det var ett intressant 
men påfrestande arbete både under veckorna där 
nere och efteråt hemma. I det kommuniststyrda 
landet fick man vara på sin vakt, och jag blev 
kortvarigt arresterad för otillåten fotografering. 

Efter engagemanget i Banja Luka fick jag av 
VBB uppdrag under åren 1973-1975, dock 
endast i form av skrivbordsstudier av utlands
projekt. Ett gällde planering av järnvägsanlägg-
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ningar i en ny förstad till Kairo. Ett annat avsåg 
järnvägstransporter av soda på en ny linje i Bot
swana. 

Som belöning för lång och trogen tjänst fick 
jag i oktober motta ett förnämligt armbandsur 
i guld av distriktschefen Karl Larson. Flera år ti
digare hade jag erbjudits Nordstjerneorden men 
tackat nej, och då fick jag inget annat i stället. 
Men staten ångrade sig alltså efter en tid. 

Tjänstgörande chef 
Den 5 juli 1977 blev början på ett par drama
tiska år. Denna dag blev trafikområdeschefen 
Arvid Jansson, som varit sjuklig en tid, definitivt 
sjukskriven. Han avled sedermera den 20 mars 
1978. Som hans ställföreträdare fick jag under 
halvtannat års tid fungera som chef för trafikom
rådet Göteborg C. Det blev en krävande period 
med stora ombyggnadsprojekt och organisa
tionsförändringar med därmed sammanhängan
de personalproblem. Ett pilotprojekt som kom 
att fa stor betydelse för hela SJ var närställverket, 
ett datastyrt ställverk för smärre enheter, bland 
annat Mölndals övre. 

Organisationsförändringar av större eller min
dre format har fortlöpande skett vid SJ. Vid den 
aktuella tiden var SJ indelat i geografiskt avgrän
sade trafikområden, somliga till trafikomfatt
ningen stora som Göteborg C och Göteborg N, 
andra små som Lidköping. Sammanslagningar 
aktualiserades. Helt naturligt var att överföra 
Lidköping till Skövde, men egendomligare var 
förslaget att slå ihop Göteborg C och Göteborg 
N (godsbangårdarna), som Bengt Hallberg iv
rade för. Trots mina och andras betänkligheter 
fick Hallberg sin vilja igenom och utnämndes 
följdriktigt till trafikområdeschef vid de sam
manslagna enheterna från den 1 januari 1979. 
Jag fick återgå till min gamla tjänst fastän bara 
kortvarigt. Som "persona non grata'' befanns jag 
inte värdig motsvarande gruppchefstjänst på det 
sammanslagna trafikområdet. För andra gången 
blev jag orättvist utsparkad från ett arbete. 

Den 2 juli 1979 hamnade jag för tredje gången 
på distriktsexpeditionen i gamla Västgötabanans 
stationshus. Jag fick där en kort tid upprätthålla 
en tjänst som var under avveckling. Den tjäns
ten upphörde formellt den 1 oktober 1979, och 
jag "hängde sedan i luften" några månader fram 
till den 1 maj 1980. Chefen för trafiksektionen, 
Karl Nilsson, skulle pensioneras och efterträdas 
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av Sven Lansinger, chef för tidtabells- och plane
ringsgruppen, och jag skulle äntligen kunna fa 
en fast tjänst som dennes efterträdare. 

1980-talet 
Trots vissa komplikationer fick jag första för
ord till ctpl-tjänsten, som jag tillträdde den 1 
maj 1980. Därmed var en lång tid av ovisshet 
och motgångar över, och en ny intressant arbets
period tog sin början. Jag skulle alltså leda tid
tabells- och transportplaneringen i västra Sve
rige, en stimulerande uppgift. Den innebar att 
jag redan den 29-30 maj fick delta på ett stort 
planeringsmöte på Örenäs slott vid Öresund. 
Det blev sedan många möten på olika håll för att 
diskutera tidtabellsuppläggningen, det närmaste 
redan i början av juni, i Kungsbacka. 

Där deltog också våra norska kolleger från 
NSB, som vi hade regelbundna kontakter medför 
planeringen av den internationella trafiken över 
Kornsjö. För den gemensamma användningen 
av denna station fanns ett avtal som behövde 
revideras. Den 9 juli 1980 besökte jag Kornsjö 
av denna anledning, och det skulle sedan bli åt
skilliga träffar i detta ärende. Förläggningsorten 
för de internationella tidtabellsmötena växlade 
mellan Sverige och Norge. Hösten 1980 var vi 
inbjudna till Rapham, en storslagen anläggning 
i fjällvärlden ovanför Otta. Tidtabellsmötena 
med norrmännen hade mycket karaktär av social 
samvaro och avkoppling från vardagsrutinerna. I 
oktober 1981 besökte vi först Alnabru, den stora 
rangerbangården i Oslo, och hade sedan tågpla
neöverläggningar i Hamar. I december samma 
år möttes vi igen, denna gång i Varberg. I sep
tember 1982 blev vi svenskar inbjudna till träff i 
Jevnåker, en fin anläggning som jag vill minnas 
ägdes av den norska arbetsgivarföreningen. 

För planering av rikstidtabellen hölls årligen 
stora nationella möten. Örenäs 1980 har jag 
redan nämnt. År 1981 samlades vi på Medevi 
brunn i Östergötland, och 1982 hade vi i maj 
en konferens i Hjo. För det regionala tidtabells
arbetet drog vi oss undan några dagar varje år på 
någon lämplig plats, där vi kunde arbeta ostört. I 
oktober 1980 var vi efter vad jag kan se i Kungs
backa samt 1981 och 1982 i Bengtsfors. Före 
tidtabellsskiftena informerade vi om den nya 
tågplanen i maj 1981 och 1982 under resa med 
Stena till Frederikshavn. 

Det ingick också i mina uppgifter att delta i 



Före XI 0-epoken i pendeltrafiken mellan Göteborg och 
Alingsås prövades olika lösningar. Ovan syns Hg2 787 
med B6-vagnar. Rundgång behövde inte göras, for i tåg
sättets andra ände fanns systermaskinen nr 675. 

Alternativt användes i samma trafik X6·or av vilka det 
endast byggdes tre exemplar. Seden att ge pendeltåg lo
kala namn uppstod i Skåne men spreds snabbt norrut. 
Foto i Alingsås 22 maj 1985 Anders Lundquist. 

----. ---

en stort upplagd, flera dagar lång ledningsövning 
som jag tror gällde hela totalförsvaret. Den var 
förlagd till Karlsborgs imponerande fästning vid 
Vättern. I det kalla krigets dagar var det kanske 
angeläget med sådana övningar, men värdet kan 
nog starkt ifrågasättas. 

Olycksutredningar 
Ett intressant uppdrag som jag förde med mig 
från "övergångs tiden" vara att fungera som ut

redningsman vid järnvägsolyckor. Ett par mer 
remarkabla kan nämnas. Den 15 april 1982 

91 



spårade ett godståg med farlig last från den 
petrokemiska industrin i Stenungsund ur vid 
Jörlanda. Flera vagnar välte ned i en brant slänt 
men läckte som väl var inte. Orsaken till olyck
an var att den tillåtna hastigheten var för hög 
med hänsyn till spårarbete. En annan olycka, 
som kunde ha blivit en katastrof, var när ett 
banavdelningslok genom missförstånd gick ut 
i tågvägen för ett nästan tomt passerande lokal
tåg i Lerum. Endast materiella skador uppstod, 
och den åklagare som blivit inkopplad lade ned 
målet. 

Ett "extraknäck" under denna period var att 
för länstrafikens räkning uppdatera den utred
ning om den framtida kollektivtrafiken i Göte
borgsområdet som jag varit med om på 60-talet. 
Beslut om pendeltågstrafik även mellan Göte
borg och Kungsbacka togs sedermera. 

Denna arbetsepok i början av 80-talet, som 
hade så många stimulerande inslag, skulle visa 
sig bli oväntat kort. Redan 1982 (kanske tidi
gare) började man planera för en ny organisa
tion vid SJ. Trafikdistrikten skulle bli marknads-
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~ Annu fanns inga 
ro-ro-fartyg. 
Järnvägen hjälpte 
till att gräva sin 
egen grav genom 
att medverka i 
importen av bilar. 
Den välkompone
rade bilden från 
Frihamnen visar 
att fotografen vet 
vad han håller på 
med 

regioner och därmed mer kommersiellt inrikta
de. Distriktschefen Bertil Hammarberg tillsatte 
en rad arbetsgrupper för att förbereda omlägg
ningen. Jag fick leda en grupp för hur tidtabells
och transportplaneringen skulle organiseras. Vi 
framlade som vi tyckte starka argument för att 
en sammanhållen grupp skulle bibehållas. Men 
det hjälpte inte, funktionen skulle delas. Därmed 
försvann min tjänst, och jag fick länge sväva i 
ovisshet om var jag skulle hamna. 

Enligt min chef skulle jag få en tjänst i lönefält 
17-25, på antingen drift- eller ekonomisektio
nen. Drift borde ha legat närmast till hands, men 
där skulle en yngre kollega komma ifråga fick jag 
besked om några dagar senare. Dessförinnan 
hade personalchefen sagt att jag var välkommen 
till ekonomisektionen, där han skulle bli chef. 
Från den 1 februari 1983 blev jag inplacerad på 
en tjänst som Ei, det vill säga handläggare av i 
första hand investeringsärenden, under sektions
chef Ingvar Carlen. 

Så fick jag stiga ned (dock ej lönemässigt) från 
min chefstjänst och även rumsligt, från tre trap-



por till en trappa upp i gamla VGJ-byggnaden, 
men fick ett trevligt tjänsterum i hörnet mot 
bangården. 

Afrika 
Jag hade inte varit många dagar på min nya tjänst 
förrän jag fick en överraskande förfrågan, om jag 
ville delta i ett projekt i södra Afrika. Erbjudan
det kom från Swederail, ett konsultföretag inom 
SJ-koncernen som sålde tjänster över hela värl
den. Att jag blivit påtänkt berodde sannolikt på 
mina tidigare uppdrag för VBB. Swederail sam
arbetade med den danska konsultfirman Kamp
sax i ett projekt som rörde godsvagnssituationen 
i nio stater i södra Afrika. Jag tackade ja och den 
5 augusti 1983 bar det av till Harare, huvudsta
den i Zimbabwe. Ett internationellt team var en
gagerat i projektet, som leddes av en engelsman. 
Jag samarbetade närmast med ett par danska 
kolleger. Uppdraget var intressant men krävande 
och föranledde även resor till grannländer. Jag 
vistades i Afrika cirka tre månader och fullföljde 
sedan uppdraget hemma och i Köpenhamn. 

Hanteringen av 
godsvagnar forsköts 
alltmer från den 
södra till den norra 
älvstranden. Att 
banan var utbyggd 
till Volvos fabrik 
framgår tydligt. 
Ett N-lok rangerar 
på Sannegårdens 
bangård 

Arbetet med att slutföra rapporten om gods
vagnsparken i södra Afrika pågick ett bra stycke 
in på 1984. En biprodukt av utredningen blev 
för min del ett uppdrag för SKF att komma 
med underlag för ett beslut att förse ett antal 
glidlagervagnar i Mos:ambique med rullager. Jag 
gjorde besök på SKF och arbetade rätt många 
timmar med detta projekt. 

År 1985 fick jag ett nytt Afrikauppdrag av 
Swederail. Denna gång skulle jag medverka vid 
moderniseringen av signalsystemet på huvudlin
jen genom Botswana från gränsen till Sydafrika 
och ända till Bulawayo i Zimbabwe, en sträcka 
på cirka 75 mil. För att kunna fullgöra uppdra
get gjorde projektteamet som jag ingick i en resa 
hela vägen med motordressin. Även detta projekt 
krävde mycket efterarbete hemma. 

Investeringar 
Men det gällde framför allt att ta tag i mitt ordi
narie jobb som handläggare för investeringsären
den inom Göteborgs marknadsregion och som 
ekonomichefens närmaste man. Mina uppgifter 
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var av mycket skiftande art. Ett fortlöpande upp
drag var att handlägga så kallat mindre arbeten. 
Varje regionchef fick sig tilldelat ett årligt belopp 
som så småningom steg till sju miljoner. Pengar 
från denna pott skulle anvisas till banregionen 
för olika smärre förbättringsåtgärder, som gång
bro på viadukten vid Skansen Lejonet eller platt
formshöjning i Uddevalla. Formellt fattade sek
tionschefen beslut i de olika ärendena, men jag 
hade som handläggare mycket fria händer. 

En omfattande flerårig uppgift avsåg upprust
ningen av överliggningsrum för den åkande per
sonalen. 

Jag fick också bereda investeringar av större 
format, som en ny transformatoranläggning på 
Göteborg C (fem miljoner) . Hit hörde att jag 
fick leda arbetsgrupper som skulle utreda de 
stora bangårdsombyggnaderna i Halmstad och 
Varberg. Jag medverkade också i förberedelserna 
for den första utbyggnaden av Västkustbanans 
dubbelspår. 

En uppgift som anknöt till mitt arbete med for
ortstrafiken på 60-talet var att delta i planeringen 
av anordningarna for den nya pendeltågstrafiken 
på Alingsås och, i slutskedet av min SJ-tid, också 
på Kungsbacka. Ett särskilt intressant projekt var 
ombyggnaden av Alingsås bangård och därmed 
sammanhängande planskilda korsning väster om 
stationen, som jag drev på av all min kraft i sam
råd med Alingsås kommun. 

Årliga verksamhetsplaner låg också på mitt 
bord att åstadkomma. 

Ett stort projekt där jag hade ett finger med 
i planeringen var den tilltänkta nya container
terminalen, Terminal 90, vid Sävenäs rangerban
gård. Projektet blev sedermera skrinlagt. 

Det sista större arbete som jag utförde före min 
pensionering 1988 var en omfattande kapacitets
utredning, som rörde hela Göteborg. På övertid, 
i november 1987, fick jag det dystra uppdraget 
att på sjukhuset besöka personer som skadats vid 
tågkatastrofen i Lerum, då två tåg kolliderade 
front mot front och åtta personer omkom. Alla 
dessa uppgifter som jag berört här, och andra, 
föranledde många resor inom regionen men 
också till huvudkontoret i Stockholm. 

Övertid 
Så blev då mina sista år vid SJ mycket omväx
lande. Jag skulle egentligen ha slutat min tjänst
göring den sista november 1986, men av särskil-
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da skäl dröjde min pensionering till den 31 maj 
1988. En ny organisation för SJ var nämligen på 
gång, och man ville att jag skulle vara med och 
"brygga över" till denna. Detta hade jag inget 
emot, samtidigt som jag var glad att slippa ställa 
om till "Nya SJ", som uppreklamerades som en 
fulländad skapelse men åstadkom mycket oro i 
lägret. 

Det sista utåtriktade tjänsteuppdrag för SJ som 
jag noterat var att representera vid ett möte i Ta
num som kommunen anordnat, bland annat om 
vagnlasttrafikens framtid. 

Den 29 april 1988 (jag hade semester maj må
nad ut) sattes så punkt för en SJ-tjänst som varat i 
närmare fyrtio år, från den 10 juli 1940. Helt fär
dig med mina tjänsteuppdrag var jag ändå inte. 
Mitt sista verk är daterat den 30 maj 1988, alltså 
under min sista semestervecka, och utgjorde ett 
yttrande över en utredning om Västkustbanan. 

Som pensionär ville jag inte helt klippa av 
banden med mitt gamla arbete. Jag blev tidigt 
anlitad för utredningsuppdrag av SJ Gods och 
konsultföretaget VBB, men framför allt kom jag 
under flera år att fungera som trafikkonsult åt 
Naturskyddsföreningen och medverkade bland 
annat till en rad tryckta publikationer som satte 
järnvägen i fokus, till exempel Väij rätt spår i 
Värmland (1990) och Transporttider for utlands
gods (1944). Genom debattartikar och insändare 
i Göteborgs-Posten och direktkontakt med poli
tiker har jag också förespråkat järnvägen som ett 
miljövänligt, säkert och energisnålt trafikmedel. 
Därmed har jag backat upp Nordic Rail Group, 
där jag länge varit medlem. Att värna om miljön 
har framstått som allt viktigare, och att plädera 
för järnvägen har ju tjänat detta syfte. 

Till sist 
Under de mer än sex decennier som gått sedan 
1940 har samfärdseln genomgått omvälvande 
förändringar. Bilar och flyg existerade visserligen 
då men i mycket liten skala, och tåg var det helt 
dominerande transportmedlet. Järnvägsnätet var 
omfattande, finmaskigt och till stor del fortfaran
de privatägt, som den viktiga Bergslagsbanan till 
Göteborg. Men 1939 hade riksdagen beslutat att 
i stort sett alla enskilda järnvägar skulle förstat
ligas, vilket också skedde. Efter andra världskri
get kom den växande bilismen att underminera 
underlaget framför allt för trafiksvaga linjer, som 
därför måste läggas ned. 
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Framtiden för järnvägen såg tämligen dyster ut, 
men tack vare en ny trafikpolitik, som mera tagit 
hänsyn till miljö, säkerhet och energiförsörjning, 
har betydande satsningar gjorts på det kvarvaran
de järnvägsnätet. De enorma tekniska framstegen 
har medfört att kapacitet, hastighet och säkerhet 
undan for undan har kunnat höjas genom dub
belspårsbyggen, linjeomläggningar, ökad bärig
het, linjeblockering, fjärrstyrning, ATC, data
styrda ställverk och annan datorisering etc. Nya 
linjer som Grödingebanan och Arlandabanan har 
byggts och andra, som Botniabanan, är på gång 
eller under utredning. Ny rullande materiel har 
anskaffats med X2000 som flaggskepp, och mo
derna resecentra har uppförts runt om i landet. 

Olika organisationsmodeller har avlöst var
andra och forändringstempot har blivit allt has
tigare. På senare år har konkurrensutsättning, 

avreglering och bolagisering blivit ledande ord i 
trafikpolitiken. Dåvarande SJ-chefen Stig Lars
son såg 1991 avregleringen som det största hotet 
mot SJ, eftersom stordriftsfördelarna riskerade 
att gå förlorade. Beslutsfattarna har uppenbarli
gen inte velat lyssna på honom, men förhopp
ningsvis stannar man nu upp och avvaktar ut
värdering av gjorda förändringar. Hanteringen 
av Västkustbanan, både investeringsmässigt och 
operativt, är ett skrämmande exempel på oge
nomtänkt politik. 

Lönsamhetstänkandet far inte drivas in absur
dum. Med en förnuftig trafikpolitik, inriktad på 
ett ekologiskt hållbart samhälle med hög trafik
säkerhet och låg energiförbrukning, som därför 
prioriterar järnvägsinvesteringar och uppställer 
lika konkurrensvillkor for de olika trafikmedlen, 
borde järnvägen gå en ljus framtid till mötes. 

''Hanteringen av Västkustbanan, både investeringsmässigt och kooperativt, är ett skrämmande exempel på 
ogenomtänkt politik. " Bilden kan sägas illustrera ett av flera kortvariga experiment i anslutning till Västkust
banan: Linxtrafiken mellan Malmö och Göteborg/Oslo. Men den visar också att stora investeringar görs, som här 
Västkustbanans spårport under Södra stambanan i Lund. Foto 10 september 2004 Anders Lundquist. 
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Tanya As backa 

Gävle-Dala järnvägs betydelse 
för traktens resande 1859-1874 
Järnvägen var sannolikt 1800-talets viktigaste 
uppfinning. Den bidrog inte bara till att den 
industriella revolutionen utan ändrade också det 
vardagliga tänkandet. I och med järnvägsresorna 
förändrades vår uppfattning om tid och rum. I 
boken järnvägsresandets historia skriver Wolfgang 
Schivelbusch bland annat om rummets och ti
dens industrialisering som en följd av järnvägens 
tillblivelse. Noggrant skildrar han hur denna 
omvälvning tog sig uttryck i människans medve
tande. Han menar att om ett grundläggande ele
ment i ett sociokulturellt tidssammanhang för
ändras så far det effekter på hela sammanhanget. 
En av dessa effekter är hur människan upplever 
själva resandet. Det faktum att medlemmar av 
olika klasser reser på samma tåg och förflyttas av 
samma kraft gör dem visserligen inte socialt lika, 
men finns ändå alltid närvarande i varje resandes 
medvetande. Tågresandet, detta att förflyttas på 
skenor och med ångkraft, upplevdes som delak
tighet i den industriella processen. För de lägre 
klassernas medlemmar var denna upplevelse 
omedelbar. För de högre klasserna blev upple
velsen däremot en annan. Kupen, den så gott 
som oförändrade överflyttningen av diligensen, 
skulle försäkra första klassens resenärer om att de 
fortfarande reste med skjuts, om än billigare och 
snabbare. Men effekten blev i stället motsatt, och 
de resande i första och i vissa fall även andra klass 
kände sig inte längre som resenärer utan som 
mänskliga paket. Vidare menar Schivelbusch att 
järnvägen å ena sidan öppnar nya rum som inte 
förut var tillgängliga, men att å andra sidan detta 
sker genom att rummet, det vill säga det mellan
liggande rummet, förintas och att detta skapar 
ett visst mått av förvirring. 

Det är intressant att begrunda vilken betydelse 
järnvägsresandet egentligen hade och vilka ef
fekter det fick på dåtidens människor att kunna 
rusa fram i många kilometer i timmen, istället 
för att tvingas ta sig fram till fots eller med häst 
och vagn. Såg man loken som jättemonster som 
man gjorde bäst att hålla sig undan från, eller 
ansåg man järnvägen vara en revolutionerande 
nyhet som genast måste börja brukas? 

Vilken betydelse hade Gävle-Dala järnväg 
för människorna i Gävle och Falun och för de 
mellanliggande orter där järnvägen drogs fram? 
Det är naturligtvis omöjligt att exakt redogöra 
för vad olika befolkningsgrupper egentligen an
såg om att plötsligt kunna resa med tåg, och om 
de ändrade sina resvanor i någon större utsträck
ning. Däremot kan man bilda sig en föreställ
ning om järnvägens betydelse för persontrafiken 
genom att tolka den bevarade statistiken och 
jämföra med vilka andra transportmöjligheter 
som fanns tillgängliga vid samma tid. Många 
järnvägsimresserade och personer som forskat 
mer i ämnet hävdar att järnvägen öppnade lan
det på ett helt nytt sätt och att människor började 
resa mycket mer än de förut haft möjlighet till. 
Men persontrafiken på vattenlederna expande
rade också betydligt efter införandet av ångbåtar 
under 1800-talets förra hälft. Man bör minnas 
att de som hade ekonomisk möjlighet och vilja 
faktiskt kunde resa ut och upptäcka andra delar 
av Sverige och världen redan innan det gick att 
ta sig fram med tåg. 

Mina viktigaste frågeställningar har varit: 
1. Vilken betydelse hade Gävle-Dala järnväg för 
människorna i Gävleborgs och Kopparbergs län 
(som Dalarnas län då hette) under banans första 
sexton år? 
2. I hur hög utsträckning använde man tåget 
som färdmedel? 
3. Vilka åkte tåg och hur långa sträckor reste 
man? 

Det finns gott om primära och sekundära käl
lor samt även litteratur när det gäller de svenska 
järnvägarna. Materialet om privatbanan Gävle
Dala järnväg är också det omfattande. Det har 
gjorts och görs studier inom olika aspekter av ba
nan. Någon som konkret behandlar persontrafi
ken har jag dock inte hittat. Schivelbuschs bok 
- utgiven 1977, i svensk översättning 1984 - är 
en av de fa som tar upp de mentala aspekterna. 

Källor och metod 
Mina primära källor består av omfattande järn
vägsstatistik från 1859 och framåt, bokslut med 
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tillhörande statistik och rapporter från direk
tionen för Gävle-Dala järnvägs AB samt några 
nummer av Sveriges Kommunikationer. Jag har 
även använt några källor som rör diligenstrafiken 
och en beskrivning över vägnätet i de båda länen 
under sent 1700-tal. 

Från järnvägens start till 1878 gjordes var tionde 
dag stationsredovisningar som överlämnades till 
kontrollkontoret. Räkenskaperna fördes under 
bestämda inkomsttitlar som skulle göra inkom
ster och utgifter lätt jämförbara med varandra. Ut
över antalet första-, andra- och tredjeklassbiljetter 
omfattar statistiken mängden transporterat gods, 
djur, post och övriga varor. Den innehåller även 
noggranna uträkningar av kostnader i förhållande 
till inkomster, vilken typ av varor som transpor
terades, kostnader för underhålla av såväl banan 
som lok och vagnar, löner, aktieutdelningar, taxor 
och mycket annat. Transporterna redovisas må
nadsvis och för de olika stationerna längs banan, 
vilket åskådliggör stationens vikt i förhållande till 
helheten. Verksamhetsberättelserna tar upp vä
sentliga händelser under det gångna året och pre
ciserar statistiken ytterligare. 

En sekundär källa som haft extra stor betydelse 
för mig är Bernhard Hagbergs Gefle-Dala Järn
vägar 1855-1908. 

Huvuddelen av mitt arbete har ägnats åt en 
noggrann genomgång av den bevarade resande
och godsstatistiken för åren 1859-1874. Genom 
att jämföra antalet sålda biljetter i de olika klas
serna månad for månad med godstrafiken har 
kunnat se vilket trafikslag som var det domine-
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station har vi
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rande. Jag har även tittat på de olika stationerna 
för att se hur trafiken såg ut vid dem. Därutöver 
har jag undersökt hur biljettförsäljningen förde
lades på årets månader, för att kunna svara på 
frågan om när man reste. 

Genom att dividera den totala inkomsten av 
persontrafiken med biljettkostnaden per mil 
och dela den erhållna siffran med totala antalet 
sålda biljetter har jag fatt fram ett medeltal på 
hur långa sträckor passagerarna färdades det året. 
Denna metod användes for varje år och alla tre 
biljettklasserna. Först räknade jag ut inkomsten 
från persontrafiken för varje undersökningsår och 
gjorde sedan på samma sätt med godstrafiken. 
Persontrafiken omfattar antalet sålda biljetter i 
de olika klasserna och inkomsten for övervikt av 
de resandes bagage. Godstrafikens inkomstsiff
ror inkluderar ilgods, fraktgods, fordon, båtar, 
lik, levande djur, extra inkomster for speditioner, 
lastningar med mera samt posttrafiken. Jag har 
dock valt att exkludera telegraminkomsten efter
som telegram inte var något som fysiskt fraktades 
på tågen. Därefter har jag försökt analysera dessa 
siffror med syfte att komma fram till en förkla
ring och slutsats i frågan hur den "vanliga'' män
niskan reste, om hon överhuvudtaget använde 
sig av järnvägen eller ställde sig likgiltig till den. 

Jag har också läst protokoll, kostnadsberäk
ningar och diverse korrespondens från den tid 
då banan ännu var under planering for att se hur 
man resonerade. Ville man ha en järnväg för att 
underlätta for vanligt folk att ta sig fram, eller 
var huvudmålet att öka transportmängderna av 



de viktiga inkomstkällorna trävaror och järn? 
Inte att förglömma att de livligaste agitatorerna 
för en järnväg var framstående män med höga 
befattningar i städerna Gävle och Falun och de 
kringliggande orterna. Det är lätt att föreställa sig 
att dessa personers åsikter och syn på järnvägen 
påverkade den övriga befolkningens uppfattning 
om järnvägen och tågen. 

Vägar och skjutsar 
För att sätta sig in i hur järnvägen togs emot är 
det viktigt att se vilken infrastruktur som exis
terade före järnvägens tid och vilka möjligheter 
som fanns om man skulle ta sig fram i landet. 

Det elementära för att kunna resa med häst 
och vagn, vilket var ett vanligt färdsätts, är att det 
finns fungerande vägar. De äldsta landsvägarna i 
Gästrikland uppstod längs rullstensåsarna samt 
vid kusten och vattendragen. Av handelslederna 
eller landkommunikationerna mot Gävle hamn 
framstår de nord-sydgående grusåsarna genom 
Gästrikland som särskilt betydelsefulla. Den 
östra av dem var Hedesundaåsen som korsade 
Gävle. Åsarna blev de naturliga landsvägslederna 
eftersom de mestadels var jämna och lätta att far-

das på, och de drog även till sig bebyggelse. En 
karta över rullstensåsarna vittnar om förbindelser 
mellan de flesta av de orter i Gävletrakten där 
järnväg senare kom att dras fram, bland annat 
Hille, Torsåker, Storvik och Skutskär. 

På 1700-talet utkom i tryck speciella vägvi
sare som inte bara beskrev landsvägarna och gäst
giverierna utan också hade mycket intressant att 
berätta om vad som fanns att se längs resrutten. 
Lantmätaren Olof lnsulander skrev 1795 en så
dan för Gästrikland. Där redovisas samtliga be
fintliga landsvägar och gästgivaregårdar. Totalt 
beskrivs tio vägar varav de flesta löper norrut 
från Gävle. Eftersom vägvisaren även innehål
ler en noggrann redovisning av vilka gårdar som 
ansvarade för skjutsningen och mellan vilka or
ter dessa skjutsar gick, kan man anta att vägarna 
var så välanlagda som färden med häst och vagn 
faktiskt krävde. Man kan även dra slutsatsen 
att många människor i de berörda orterna hade 
kontakt med varandra och kände till varandras 
landskap, innan de fick möjlighet att resa med 
tåg mellan byarna. 

Under 1600-talet skapades i Sverige ett mer or
ganiserat transportsystem för resandet med häst 

GDJ-s mellanstationer utformades ursprungligen enkelt och måste i de flesta fall byggas ut eller ersättas helt. Ofta 
ersattes även namnet, och Korsån hette tidigare Källviken. 
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Även Robertsholm bytte så småningom namn, till Hofors, och den gamla Adelsköldstationen med sina karakteris
tiska diagonala fonsterspröjsar visade sig for liten. 

och vagn. Långa resor krävde att man med jämna 
mellanrum bytte hästar. Dessutom behövde man 
äta på vägen och vid långa resor övernatta. Detta 
samordnades av praktiska skäl, och det var den 
bofasta befolkningens ansvar att arrangera saken 
på bästa sätt. Gästgivaregårdarna blev viktiga 
knut- och orienteringspunkter runtom i landet. 
På 1850-talet, just innan tågen började rulla, 
hade vi i Sverige 1400 gårdar av denna typ. I In
sulanders vägvisare redovisas inte mindre än 5 3 
gästgivaregårdar och tolv skattehemman enbart i 
Gävleborgs län. 

I Sveriges Kommunikationer annonseras på 
1860-talet ett flertal diligensbolag över hela lan
det. I Gävleborgs och Kopparbergs län fanns 
många möjligheter att resa med häst och vagn 
även sedan järnvägen dragit igång sin verksam
het. Det gick i princip att åka mot varje väder
streck. Däremot kunde man sällan vara framme 
på resmålet samma dag, och det krävdes flera 
raster och byten av hästar längs vägen. 

På Gävle stadsarkiv återfinns en taxa för di
ligenserna Gävle-Uppsala-Stockholm. Den är 
odaterad men eftersom den ligger tillsammans 
med en redovisningsbok över passagerare 1 de
cember 1856-1 december 1857 är det möjligt att 
taxan hör ihop med den. I vilket fall var priserna 

100 

i regel desamma under relativt lång tid. Mellan 
Stockholm och Uppsala var miltaxan 7,50, 6 och 
5 riksdaler riksmynt för första, andra respektive 
tredje "plats". År 1867 kostade motsvarande tåg
resa mellan dessa båda orter 4,65 i första, 3, 10 i 
andra och 1,55 i tredje klass. 

I redovisningen av resande med diligens mel
lan Stockholm, Uppsala och Gävle har majori
teten av passagerare titlar som skvallrar om ära 
och förmögenhet. Bortser man från "herr", som 
inte nödvändigtvis behöver betyda att man är 
förmögen, dominerar titlar som grosshandlare, 
baron, bokhållare, häradshövding, fabrikör och 
mademoiselle. När järnvägen sedermera bidrog 
till ett effektivare och billigare sätt att resa blev 
det vanligare att vanligt folk gjorde det. Däremot 
var det ännu i järnvägens barndom viktigt att visa 
vilken klass man tillhörde, och för att möjliggöra 
detta var personvagnarna indelade i tre klasser. 
Adeln såg förstaklassvagnen som sin medan tred
jeklassvagnen var förbehållen bönderna. Borgare 
och präster samsades i andra klass. 

Gävle-Dala järnväg 
Långt innan det fanns någon järnväg i Sverige 
hade behovet av kommunikationsleder givit sig 
tillkänna i Gävle och de kringliggande orterna, 



vars invånare begav sig till Gävle för att provian
tera och avsätta sina produkter. 

Sedan järnvägar börjat anläggas i många de
lar av Europa och sedan man hört talas om vil
ken nytta man haft av järnvägar i angränsande 
orter, blev frågan även aktuell i Gävle. Det var 
hos bruksidkare i Gästrikland och affärsmän i 
Gävle som dessa tankar mognade. Allmogen såg 
däremot järnvägen med mindre blida ögon, i 
synnerhet där den senare genomskar odlad jord. 
Med oro och motvilja såg många bönder ett fö
retag som skulle omöjliggöra all vidare forsling 
av järn, salt, sill, strömming med mera som de 
sedan länge haft god inkomst av. Dessa farhågor 
jämte obehaget av ägostyckning, intrång for vä
gar, stängsel och dikning alstrade missnöje och 
bitterhet, vilket också tog sig uttryck i bristande 
tillmötesgående. 

Från 1841 och ett antal år framåt diskuterades 
en mängd olika förslag till bättre transportleder 
och hur den eventuella järnvägsbanan skulle dras 
genom länen. Den 19 januari 1850 samlades ett 
antal framstående herrar på Gävle slott för att 
diskutera de under åren framkomna förslagen. 
Mötets slutsats blev att förslaget om en järnväg 

hela vägen från Gävle till Falun var lämpligast, 
och det var detta man började undersöka och 
jobba för. 

Beslut fattades att i de berörda länen samla 
bidrag till en undersökning. Det påpekades att 
sådana svårigheter som invånarna i Kopparbergs 
län drabbats av under nödår skulle mildras med 
bättre möjligheter att till exempel frakta spann
mål från Uppland, och att det malmrika länet 
kunde utveckla sin bruksrörelse till gagn för sig 
och hela landet. Undersökningen ställde alterna
tiven hästdrift och lokdrift mot varandra och det 
senare, som bland annat medgav resandetrafik, 
ansågs fördelaktigast. 

Tre och en halv miljon riksdaler riksmynt skul
le järnvägen kosta, och man ansökte om statlig 
lånegaranti. Argumenten handlade mycket om 
hur bra det var för Kopparbergs län och Falun 
om kommunikationerna förbättrades. Stora 
mängder gods kunde fraktas och detta skulle 
få en positiv effekt på det allmänna välståndet. 
Och persontrafiken? För att beräkna den använ
de man sig av den så kallade egidyska metoden. 
Enligt den ansågs 75 procent av den befolkning 
som bodde inom tre och en halv mil på ömse 

Hofors, fore detta Robertsholm. Fönstren har bytts och forenklats. GDJ lok C nr 24 Sölve (1875) och B nr 10 
Thore Petre (1863). Notera växelns omläggningsarrangemang. 
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sidor om järnvägen årligen komma att utnyttja 
den. De som bodde inom en kvarts mils avstånd 
skulle åka tre gånger om året, de övriga en gång 
årligen och genomsnittsresan vara tre och en halv 
mil. 5 procent förväntades resa i första, 25 pro
cent i andra och 70 procent i tredje klass. Biljett
priset beräknades för första och andra klass till 
två tredjedelar av skjutskostnaden för två hästar 
och tredjeklasspriset till en tredjedel av den kost
naden. I uträkningen tog man även i beaktande 
att en stor del av invånarna i Kopparbergs län 
årligen i en eller två omgångar vandrade ut för 
arbete i andra provinser. 

Stationer 
Längs den drygt 92 kilometer långa sträckan från 
nuvarande Gävle norra station till stationshuset 
i mitten av Falun fanns ytterligare tio stationer. 
Sträckan från Gävle till Kungsgården var 32 ki
lometer och blev färdig den 10 augusti 1857. 
Längs den fanns stationerna Lund (1866 flyttad 
till Valbo och 1875 omdöpt till Bäck), "gamla'' 
Bäck (indragen sedan verksamheten vid Högbro 
bruk som hade lastat sitt gods där flyttats till 
Sandviken), Margretehill (namnändrad till Fors
backa 1894), Jädran och Sandviken. Fortsätt-
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ningen till Storvik, 8 kilometer, var klar den 7 
juni 18 58, och den 13 augusti samma år invigdes 
den 15 kilometer långa sträckan mellan Storvik 
och Robertsholm (från 1894 Hofors). De reste
rande 37 kilometrarna mellan Robertsholm och 
Falun med mellanstationerna Källviken (öppnad 
1862 och sedermera kallad Korsån), Bom (som 
öppnades 1866 men till och med 1871 redovisa
des under Hofors) och Korsnäs var klara den 13 
juli 1859. Det är sålunda sistnämnda dag som 
järnvägen invigdes i sin helhet. Det är tiden från 
då och sexton år framåt som denna undersök
ning är fokuserad på. 

Jädrans station lades ner 1863 och ersattes 
med en ny station vid Sandvikens järnverk, och 
på grund av detta saknas statistik från och med 
det året. År 1862 påbörjades en omfattande röj
ning i skogen runt Sandviken för järnverkets 
tillblivelse och den 26 juli 1863 drogs masug
nen på. Det var konsul G .F. Göranssons banbry
tande experiment med bessemermetoden som 
skulle visa sig nära stora framgångar. Järnverket 
blev alltså en storindustri, vilket är viktigt att ha 
i åtanke vid studier av statistiken. Stora kvanti
teter stenkol, träkol och malm transporterades 



dit, och därifrån rullade tusentals ton förädlade 
järn- och stålvaror varje år. Också persontrafiken 
var betydande till och från denna station. Även 
Korsnäs förändrades radikalt under 1860-talet. 
Tidigare hade där funnits två mindre kopparhyt
tor, Gammelhyttan och Nyhyttan, men de var 
vid den här tiden nedlagda. Genom järnvägens 
anläggning och kanske främst när den var färdig 
förändrades platsen betydligt. Två stora sågverk 
anlades och ett valsverk etablerades. Korsnäs för
vandlades snabbt till en stor industriplats, vilket 
även det syns i den undersökta statistiken. 

Tidtabeller 
Den först upprättade tidtabellen för ordinarie 
tåg på järnvägen avsåg att gälla från den 14 juli 
1859. Från den dagen trafikerades banan mellan 
Gävle och Korsnäs med två ordinarie tåg i var
dera riktningen, ett på förmiddagen och ett på 
eftermiddagen. Var tredje eller fjärde dag gjorde 
ett av dessa tåg en returresa från Korsnäs till Fa
lun. Järnvägslinjen mellan Korsnäs och Falun var 
såpass färdig att den kunde trafikeras, men efter
som rätt betydande arbeten återstod ansåg man 
att daglig trafik på detta banavsnitt vore ett hin
der för arbetets slutförande. Först från och med 

den 30 juli 1859 upptogs reguljär förbindelse 
med Falun. I den första tidtabellen var tågtiderna 
ordnade så att inga tågmöten förekom vid någon 
av linjestationerna. 

Tiden för resan mellan Gävle och Falun var tre 
timmar och tjugo minuter. Under vintern gick 
de två första åren endast ett tåg per dag i vardera 
riktningen. Det utgick från Gävle på morgonen, 
ankom till Falun på förmiddagen, återgick där
ifrån på eftermiddagen och var tillbaka i Gävle 
på kvällen. Under vintern tog resan fyra timmar 
och tjugofem minuter. Fram till 1863 fanns en
dast två "uppgående" och två "nedgående" tåg 
för egentlig persontrafik anordnade. Sommaren 
1863 insattes ytterligare ett tågpar för dylik tra
fik, men på vintern återgick man till den förut 
gällande tidtabellen. Hagberg skriver i sin histo
rik att sommartågen förmodligen inte lönade sig 
eftersom de endast förekom några fa år, varefter 
de drogs in som egentliga persontåg. Men från 
våren 1866 till sjöfartens slut vid jultiden trafi
kerades banan av sju tåg i vardera riktningen, där 
de flesta gick mellan Gävle och Korsnäs. Under 
1868 utökades detta till åtta tåg i vardera rikt
ningen förutom en del extratåg som måste sättas 
in under sommaren. 

Korsnäs med sina stora exportsågverk blev snabbt en av GD]'s viktigaste stationer. 24 tågsätt med sågat virke av
gick dagligen till Gävle under sågverkets glansperiod. Fotot taget 1894. 
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Två år senare hade trafiken vuxit så avsevärt 
att det under sommaren erfordrade·s tjugo ordi
narie tåg för att sköta trafiken, som var ovanligt 
stor detta år. Vid denna tid gick tågen vanligen 
med full last österut och mest med tomma vag
nar tillbaka. Frakterna till Gävle utgjordes till 
största delen av trä och järn i stora kvantiteter, 
medan frakterna därifrån i huvudsak bestod av 
köpmansvaror och, efterhand som industrin vid 
järnvägen växte, även stenkol. 

Man bör beakta att en del av dessa tåg bara 
var avsedda för godstrafiken, men det är ändå en 
anmärkningsvärd siffra. 

Biljettpriser 
Den 14 april 1857 gjordes förslag till järnvägens 
första taxa som tillsvidare skulle tillämpas mel
lan stationerna Gävle, Bäck, Jädran, Kungsgår
den och Storvik. Biljettpriserna var angivna med 
bestämda belopp för resa i första-, andra- och 
tredjeklassvagn mellan samtliga stationer, och 
beträffande godstrafiken var avgifterna likaledes 
satta med bestämda belopp för vissa uppräk
nade godsslag. Frakten bestämdes av kvantite
ten, varierande efter arten av gods, som mättes 
i skeppund, lispund, vitualievikt, tunna, kanna 
eller kubikfot. I november samma år fastställdes 
taxan av Kungl. majt att tills vidare gälla, dock 

med den avsevärda förändringen att alla avgifter 
räknades per mil och att även godset indelades 
i klasser med viss avgift per skeppund viktua
lievikt i varje klass. För trävaror skulle frakten 
uppgå per 10 engelska kubikfot. För paket var 
särskilda avgifter bestämda för en vikt av I 0, 20, 
40, 60, 80 och 100 skål pund. Utöver det hade 
taxan särskilda bestämmelser för beräkning av 
frakten för åkdon, hästar, boskap, far, svin och 
hundar. 

För en enkelresa i första klass kostade en biljett 
80 öre per mil, men sänktes i januari 1858 till 60 
öre, i andra klass var avgiften 50 öre och förre
sande i tredje klass 30 öre milen. Varje passagera
re hade rätt att utan extra avgift ta med sig bagage 
om högst 60 skålpunds vikt. Eventuell övervikt 
betalades enligt särskild taxa. Frakten av mindre 
paket kostade från 15 till 50 öre per mil. 

Priset på personbiljetter höll sig som ovan un
der hela undersökningsperioden. Däremot kan 
man se tydliga förändringar och nedsättningar i 
godstaxan. I februari 1859 beslöt direktionen att 
sänka fraktavgiften för stång-, band-, tack- och 
knippjärn samt spik, järnplåt och malm från 25 
till 15 öre riksmynt per mil och skeppund. Nästa 
fraktnedsättning gällde bräder. Direktionen be
viljade i april 1860 Korsnäs sågverksaktiebolag 
en nedsättning på 20 procent för frakt av vissa 

Sandvikens station var inte ursprunglig och av utseendet att döma inte heller ritad av Adelsköld eller hans assis
tenter. Järnverket och samhället växte snabbt och stationshuset på bilden blev kortlivat, bara fem år. 
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Resandeunder/,aget, mjölkkonsumtionen och stationshuset växte i storindustriorten Sandviken. Länsmuseet Gävleborgs 
bildsamling. 

bräder från Korsnäs till Gävle. Från januari 1864 
nedsattes fraktkostnaderna för trävaror med yt
terligare 20 procent, och fler sänkningar i gods
taxorna noteras under åren. 

Folkmängd 
Beträffande folkmängden var Falun en betydligt 
mindre stad än Gävle. Falun hade vid 1859 års 
slut 4 780 invånare, ett antal som vid 1909 års 
början hade stigit till 11 012. Vid motsvarande 
tidpunkter hade Gävle en population av 10 888 
respektive 31 381. Befolkningen ökade markant 
från 1850-talet och framåt men var större och 
skedde snabbare i Gävle än i Falun. 

Även på landsbygden i de båda länen ökade 
befolkningen kontinuerligt och var större i Kop
parbergs län än i Gävleborgs. Ar 1850 bodde på 
landsbygden i det förra länet 145 456 personer 
mot 107 124 personer i det senare. Ar 1880 
hade landsbygdspopulationen stigit till 180 910 
respektive 147 569. 

Järn vägsresandet 
För det tidigare artonhundratalets framstegs
tänkande är järnvägen den tekniska garanten 
för demokrati, mellanfolklig förståelse, fred och 

framåtskridande. Enligt denna föreställning för 
kommunikationen med järnvägens hjälp män
niskorna närmare varandra, inte bara rumsligt 
utan även socialt. Enligt Pecqueurs Economie 
sociale, som citeras av Schivelbusch, begränsas 
detta visserligen av tågens klassindelning, men 
även om det inte är uteslutet att klasskillnaderna 
överlever ses ändå jämlikheten som garanterad av 
tekniken: "Det är samma tåg, samma kraft som 
fraktar stora och små, rika och fattiga. Därför 
kommer järnvägarna att allmänt verka som en 
outtröttlig läromästare i jämlikhet och broder
skap." 

Någon jämlikhet beträffande ressituationen 
var det däremot inte tal om. De första förstaklass
vagnarna som SJ beställde (vid tiden för GDJ:s 
tillkomst) hade plats för 24 personer och var in
delade i tre kupeer. Därinne fanns två motställda 
soffor med fyra platser i varje. Man satt bekvämt 
nersjunken i resårstoppad plysch med fötterna på 
en mjuk matta. Andraklassvagnarna var trängre 
med 40 sittplatser och man satt fem i varje soffa. 
Klädseln på sätena var ett slags gummityg. Ben
utrymmet var mindre och stoppningen hårdare 
än i första klass. Tredjeklassens passagerare åkte i 
vagnar där interiörerna var helt gjorda i trä och 
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Gävle var under 1860-talet en av Sveriges största hamnar. Fartygen /,a,de till långt upp i Gavleån. I bakgrunden 
skymtar hamnmagasinen som finm kvar än i dag. Bortom dem, parallellt med ån, låg Gävle-Da/,a, järnvägs stations
område fram till dess att den nuvarande stationsbyggrzaden uppfordes 1877 Foto Sandvikens kommunarkiv. 

vagnen indelades i två kupeer med 36 platser. 
Även om de sociala klasserna inte kom varandra 
närmare i egentlig mening föddes kanske ändå 
en starkare samhörighetskänsla mellan passage
rarna. När man samlas på samma ställe och med 
samma mål, är det rätt naturligt att man känner 
en större samhörighet än tidigare. 

Hur långa sträckor man normalt valde att resa 
på Gävle-Dala järnväg och hur ofta eller sällan 
man reste kan ha att göra med hur man såg på 
själva resandet. "Den hastighet och matematiska 
rätlinjighet med vilken järnvägen skjuter fram ge
nom landskapet förstör det innerliga förhållandet 
mellan resenären och det genomresta rummet", 
skriver Schivelbusch. I Gävle och Falun hade för
visso flertalet människor färdats mellan de båda 
orterna långt innan järnvägen kom. Man kände 
till landskapet och vad som fanns mellan stäl
lena. Dock drogs järnvägen genom socknar och 
byar där man inte nödvändigtvis färdades med 
häst och vagn, så alla kände sannolikt inte till de 
mellanliggande rummen sedan tidigare. 

1859-1860 
Under 1859 var hela järnvägssträckan mellan 
Gävle och Falun trafikerad endast fem och en 
halv månad. GDJ var en av de första järnvägarna 
som blev klara i Sverige, invånarna i Gävleborg 
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och Kopparberg hade aldrig haft något liknande 
transportmedel till sitt förfogande, och trots det 
såldes det sammanlagt 66 568 biljetter på mindre 
än ett halvt år. Tredjeklassbiljetterna dominerade 
och var mer än dubbelt så många som första- och 
andraklassbiljetterna. Däremot reste första och 
andra klassen längre sträckor, 3,6 mil, jämfört 
med tredjeklassens passagerare som i medeltal 
färdades en sträcka av 2,6 mil. I statistiken redo
visas inte första- och andraklassbiljetterna upp
delat 1859-1860 så det går inte att redogöra för 
skillnaden mellan de båda klasserna. 

År 1860 visar uträkningarna att ressträckan blev 
något längre. Första- och andraklassen reste då 3,8 
och tredjeklassen 2,7 mil. Avgifterna var som sagt 
desamma under hela undersökningsperioden. En 
resa hela vägen mellan Gävle och Falun kostade 
55 riksdaler i första, 46 i andra och drygt 27 riks
daler i tredje klass. Under hela perioden såldes dess
utom inte några tur- och returbiljetter, så skulle 
man någonstans och sedan tillbaka med tåget igen 
var det två olika biljetter som gällde. 

För 1859 preciseras inte i källorna biljettför
säljningen på de olika stationerna, men för 1860 
finns det uppgifter som visar hur många procent 
av det totala antalet sålda biljetter som lämnade 
respektive station. Den procentuella fördelning
en är som följer: Gävle 45,5, Lund 0,2, Bäck 0,8, 



Margretehill 1,0, Jädran 1,2, Kungsgården 2,6, 
Storvik 5,2, Robertsholm och Källviken 5,0 var
dera, Korsnäs 20 och Falun 18. Rimligen borde 
Falun ha en högre försäljning med tanke på att 
det var en stad och dessutom en av de två änd
stationerna, men så var inte fallet under 1860. 
Korsnäs höll vid den här tiden på att expandera 
sin verksamhet; där anlades sågverk som snart ut
vecklades till en storindustri. Hagberg skriver att 
sommaren 1859 var mycket torr och att kölden 
kom så tidigt på hösten att timmerflottningen 
hindrades. Följden blev att Korsnäs nyuppförda 
sågverk på grund av brist på timmer tvingades 
avsluta sågningen så tidigt att planktransporten 
på järnvägen upphörde redan i oktober månad. 

I hur stor utsträckning järnvägen användes 
av de anställda vid Korsnäs vet man inte, men 
möjligheten är viktig att ha i åtanke. Att banan 
påverkades då problem uppstod för någon av 

industrierna står klart redan från början. I prin
cip varje årsberättelse nämner något om årets 
väder och vilka följder det fatt för godstrafiken. 
Godstrafiken är också redan från början avsevärt 
större än persontrafiken, vilket man bland annat 
kan se på inkomsterna som bolaget drog in på 
de olika trafikrörelserna. Trävaror och ved, järn, 
stål och järnskrot, maskiner, redskap och gjut
gods, kol och koks är de varugrupper som do
minerar godstrafiken under alla undersökta år. 
Dessa grupper ökar dessutom avsevärt undan för 
undan. I gruppen matvaror dominerar salt, fisk, 
spannmål, ärter och bröd. 

1860 var alltså det första år som järnvägen tra
fikerades fullt ut i hela sin längd. Trots att trafi
ken betydligt hämmades av snö under vintern 
och vattenflöden på våren ser direktionen års
resultatet som "mycket tillfredsställande och för 
framtiden betryggande". Trafikinkomsten under 

På kartan .från 1864 har GD ]-stationerna kvar sina ursprungsnamn {stationen närmast Gävle vars namn har fallit 
bort är Lund). Korså bruk ligger som synes ett gott stycke .från linjen, men som stor godskund kunde man flytta över 
sitt namn på Källviken. Fotot är .från Korsåns station. 
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årets vinter- och vårmånader var dubbelt så stor 
som motsvarande månader under räkenskapsåret 
18 5 9. "Och något tvifvel kan icke heller med 
ringaste skäl förefinnas derom, att denna rörelse 
fortfarande skall tilltaga hvarefter som industrien 
hinner utveckla sig och framkalla dess ännu så 
många obegagnade hjelpkällor." Källorna vitt
nar om en stark framtidstro och en sjudande 
entusiasm för järnvägens framtida verksamhet. 
Direktionen skriver vidare att det var under väl 
grundad förutsättning av en större trafik som 
järnvägsanläggningen kunde ifrågakomma och 
lyckligen genomföras. 

1861-1865 
Det noteras för 1861 att antalet personbiljetter 
har sjunkit något från föregående år. Nu såldes 
totalt 78 076 biljetter varav 60 370 i tredje klass. 
Uträkningar visar att första- och andraklasspas
sagerarna normalt färdades en sträcka på 3,9 
mil medan tredjeklassen nöjde sig med att åka 
i genomsnitt 2,9 mil per resa. Först från 1863 
redovisas första- och andraklassbiljetter var för 
sig. I de undersökta källorna saknas precisering 
av trafiksammansättningen på de olika statio
nerna 1861. Under perioden 1861-1875 gjorde 
även en del omstruktureringar. År 1862 redovi
sas statistik bara för Bäck, inre för Lund, och för 
Robertsholm, inte för Källviken, men 1865 är 
alla dessa stationer åter särredovisade. 

Under 1862 ökade inkomsterna med nära 39 
och omkostnaderna med bara 22 procent, så di
rektionens positiva framtidsvisioner blev delvis 
besannade. Sammanlagt såldes 99 190 biljetter 
detta år vara 46 153 i Gävle, 31 254 vid Korsnäs 
och 10 811 i Falun. Minst antal biljetter såldes 
på stationen i Bäck, endast 367. Den samman
lagda inkomsten för persontrafiken stannade på 
summan 101 542 riksdaler mot godstrafikens 
756 295. Året därpå, 1863, steg antalet sålda 
biljetter ytterligare. De två överklasserna reste 
i medeltal 3,9 medan tredjeklassresenärernas 
sträcka var 2,7 mil. Även nu leder Gävle, Korsnäs 
och Falun biljettförsäljningen, och därefter följer 
Sandviken, Robertsholm och Källviken. 

För 1863 och 1864 dokumenterar direktionen 
betydliga nyinköp i den rörliga materielen, främst 
olika godsvagnar. Allt som allt fanns då tolv lok, 
tolv passagerarvagnar, nio "broms- och paket
vagnar", två hästvagnar, två boskapsvagnar och 
409 "gods-, plank- och bjälkvagnar". För 1864 
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noteras något fler första- än andraklassbiljetter 
men skillnaden under den aktuella perioden är 
relativt obetydlig. Vissa år säljs flera förstaklass
biljetter, andra år är antalet andraklassbiljetter 
fler och under några år ligger de på samma nivå. 
Det sammanlagda antalet passagerare ökade 
med 2,85 procent mot året innan, trävarornas 
frakrmängd med 9 ,66 och det övriga godset med 
17 ,39 procent. 

Liksom förut dominerade tredjeklassbiljet
terna även under 1865. Flest såldes i maj, juni 
och juli medan årets lägsta försäljning kom i 
augusti då det endast såldes 1 918 tredjeklass
biljetter, jämfört med 4 000-12 000 under öv
riga månader. Detta till skillnad mor första- och 
andraklassbiljetterna som såldes mest i juni, juli 
och augusti. I källorna nämns inger om varför 
antalet tredjeklassbiljetter detta år var så få just 
den månaden, så förmodligen var det en tillfäl
lighet. Medellängden på resorna var ungefär som 
tidigare år: 3,8 mil för första- och andraklassen, 
2,7 mil för rredjeklassens passagerare. 

1866-1870 
För 1866 noteras en rejäl minskning i de sam
manlagda trafikinkomsterna. De uppgick till 
1 151 87 4 riksdaler varav endast 92 806 från 
persontrafiken. Det resterande kom från gods
trafiken där trävaror var det dominerande insla
get. Minskningen i trafikintäkter förklaras i di
rektionens bokslut med stillastående verkstäder i 
Sandviken och en ovanligt tidig vinter. De mins
kade intäkterna från persontrafiken härleds som 
logiskt är från färre sålda biljetter i alla tre klas
serna. Vid samtliga stationer såldes färre biljet
ter än 1865. Det är naturligtvis möjligt att också 
den minskade försäljningen berodde på svåra vä
derförhållanden, att folk höll sig inomhus, men 
samtidigt trafikerades banan av 14 råg dagligen. 
Alla tre klasserna reste dock i medeltal en kilo
meter längre än året innan. Mönstret att årets 
restopp låg tidigare för tredjeklassresenärerna än 
för överklassarna höll i sig. Man kan notera att 
både Falun och Robertsholm hade större försälj
ning av första- än andraklassbiljetter under hela 
perioden 1866-1870. 

Försäljningen av personbiljetter minskade yt
terligare 1867 men ressträckans längd ökade åter 
i alla klasserna: i medeltal 4,2 mil i första och 
andra, 3, 1 mil i tredje klass. Man reste alltså inre 
lika ofta men längre. 
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årsberättelser. 

Under 1868 slog godstrafiken sitt tidigare 
rekord. Det gjorde inte persontrafiken men 
låg över det föregående årets. Den genomsnitt
liga reslängden ökade åter, till 4,4 respektive 3,2 
mil. 

1869 är ett uppmärksammat år i Gävles his
toria. Natten mellan den 10 och 11 juli härjades 
staden av en svår brand som ödelade stora delar 
av staden. Eldsvådan sträckte sig även in på järn
vägsstationen och brände ner lokstallet och tre 
magasin innan man lyckades stävja elden så att 
övriga stationsbyggnader blev oskadade och tra
fiken kunde fortsätta. Direktionen för järnvägs
bolaget visade empati och tillmötesgående mot 
de över åtta tusen personer som blev hemlösa. 
Den som ville fick åka gratis till valfri station och 
kostnadsfritt ta med ägodelar som räddats ur 
elden. Hur många dessa "fripassagerare" är står 
ingenstans och man kan anta att de inte är upp
tagna i årsstatistiken, en förmodan som grundas 
på att inkomsten från persontrafiken inte är lägre 
i förhållande till antalet sålda biljetter, vilket den 
borde vara om Bera av biljetterna hade givits 
bort kostnadsfritt. Dessutom borde biljettstatis
tiken för juli ha skjutit i höjden, men skillnaden 
från året innan är obetydlig. Tredjeklassbiljet
terna såldes nu mest i juni, augusti och oktober. 
Reslängden för de två översta klasserna var 4,4 
mil liksom 1868 medan tredjeklassens reslängd 
minskade med två kilometer till 3,0 mil. 

Ar 1870 gick biljettförsäljningen upp och de 
112 750 personbiljetter som såldes var det hög
sta antalet dittills. Reslängden minskade dock 
med några kilometer för alla klasserna. 

1871-1874 
Under perioden 1871-1874 ökade trafikrörel
sen på Gävle-Dala järnväg kontinuerligt varje 
år. Boms station öppnade 1872. Källviken hade 
under hela perioden mindre omsättning än de 
övriga stationerna vilket kan tyckas besynnerligt 
eftersom det var stationen närmast Falun och 
Korsnäs, men kanske var det just detta att Käll
viken låg så nära, bara några kilometer bort - det 
var ingen ide att slösa pengar på en resa in till 
Falun eller Korsnäs. Ar 1871 såldes där endast 
49 förstaklass-, 46 andraklass- och 1 021 tredje
klassbiljetter. Resriktningen framgår inte av käll
materialet. 

Resorna från Falun och Gävle ökade hela tiden 
men snabbare från Falun så att skillnaden bör
jade utjämnas. 1871-187 4 låg första och andra 
klass på samma nivå medan förstaklassbiljetterna 
hade varit något Ber under den föregående femårs
perioden. Reslängden pendlade mellan 3,9 och 
4, 1 mil för första och andra klass, mellan 2,6 och 
2,9 kilometer för tredje klass, och maj-september 
var de mest attraktiva resmånaderna. Vid 187 4 års 
slut bestod den rörliga materielen av 21 lok, 29 
personvagnar och 771 godsvagnar av olika slag. 
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Slutsatser 
Från Gävle-Dala järnvägs öppnande 1859 till 
undersökningsperiodens slut 187 4 är antalet 
sålda tredjeklassbiljetter flera gånger så många 
som de två övriga biljettyperna. Detta förvånade 
mig en aning eftersom min outtalade teori var att 
den kategori människor som tredjeklassvagnarna 
var avsedda för inte reste särskilt ofta. Detta var 
ju faktiskt dyrt, åtminstone om man åkte hela 
vägen mellan Gävle och Falun. Nu visade det sig 
dock tydligt att man inte åkte så långa sträckor. 
Bolagets direktion hade alltså ganska rätt i sina 
uträkningar om den väntade persontrafiken på 
järnvägen när den trodde att 70 procent av re
senärerna skulle åka tredje klass. Däremot för
utspådde de att 25 procent skulle välja andra 
och endast 5 procent första klass, men en sådan 
skillnad uppvisades inte mellan första- och an
draklassbiljetterna. 

Utöver städerna Gävle och Falun fanns det 
två stationer med mer omfattande persontrafik, 
nämligen Korsnäs och Sandviken, två orter som 
utvecklade en storindustri. Här var det nästan 
alla år fler som åkte första än andra klass. Kan 
det bero på att klasspännvidden var större på de 
orterna, att "medelklassen" var relativt svagare? 

De totala inkomsterna var naturligtvis större 
från tredjeklassresorna än från de båda andra 
klasserna tillsammans, men inte milsvid efter-
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som de senare åkte längre sträckor och dessutom 
betalade en högre avgift per mil. Relaterar man 
den totala årliga biljettförsäljningen med folk
mängden i Gävle och Falun blir resultatet att 
varje invånare åkte tåg mellan en och fyra gånger 
per år. Lägger man till landsbygdsbefolkningen 
blir medeltalet cirka en resa om året. 

Ser man till betydelsen för järnvägsbolaget var 
godstrafiken avsevärt viktigare än persontrafi
ken 0ch dess försprång ökade successivt under 
perioden. Till skillnad från persontrafiken gick 
den inte ner i intensitet under höst- och vinter
månaderna, utom när vädret hindrade trafiken 
från att löpa normalt. 

Gävle-Dala järnväg gav ett uppsving för sin 
trakt, vilket inte minst framgår av att "järn
vägssocknarna'' ökade sin befolkning mer än 
de övriga. Järnvägen skapade också många 
direkta arbetstillfällen, inte minst i Gävle. Eli 
F. Heckscher kopplar Gävles starka expansion 
vid denna tid till GDJ:s tillkomst, även om han 
menar att detta samband inte finns för senare 
perioder. 

Genom järnvägen kunde man resa på ett ef
fektivare sätt och människor utnyttjade också 
detta. Men Schivelbuschs teorier om järnvägs
resandets mentala dimensioner stämmer knap
past för den trots allt lokala bana som Gävle
Dala järnväg var. 



Lars Jonsson Lax Hedstrom 

En resa på Gefle-Dala Jernväg 1869 
Ur brev till en vän, efter hemkomsten från ett besök i Sverige 

Denna tidiga och dråpliga skildring av en tågresa 
från Gävle till Storvik fick jag av kyrkoherde eme
ritus i Ovansjö församling, Carl-Adolf Murray, 
i samband med återinvigningen av väntsalen i 
Storviks station för några år sedan. Murray är 
fortfarande vid 93 års ålder en av kulturens och 
historieskrivningens förgrundsgestalter i Gäst
rikland. Han har gjort Stenhuset i Gästrike
Hammarby till ett välkänt besöksmål för utställ
ningar och föreläsningar, ofta med sig själv som 
iderik utställningsmakare eller inspirerande tala
re. Denna text, i form av en artikel i tidskriften 
Illinois Swede från juni-septembernumret 1869, 
hade han hittat på Immigrantinstitutet i Växjö 
och tyckte att den borde vara av intresse även för 
j ärnvägsm useet. 

Textens författare föddes i Åbyggeby, Ockelbo, 
den 12 januari 1838 som Lars Jonsson Lax, son 
till en indelt soldat. Han emigrerade till Ame
rika som artonåring och tog sig efternamnet 
Hedstrom. I ett brev skrivet efter sitt första åter
besök i hemlandet i april 1869 delger han sin vän 
en oförglömlig tågresa, som för oss i dag ger en 
levande bild av en tidig färd på en svensk privat
bana. Att tågresan dessutom gjordes i tredje klass 
gör den än mer intressant då samtidsskildringar 
från vad man kan kalla vanligt folk i järnvägens 
barndom är ytterst sällsynta. Beskrivningen av 
Gävle är lokalhistoriskt givande då staden bara 
några månader senare ödelades av en av 1800-
talets omfattande stadsbränder. Delar av brevet 
har därför, genom Carl-Adolf Murray, tidigare 
varit publicerade i Gefle Dagblad. Texten är något 
bearbetad för Spår med lätt moderniserad stav
ning och ordföljd för att underlätta läsningen. 

RobertSjöö 

Tidigt på lördagsmorgonen lämnade vi Öre
grund. Nu hade isen, genom en gynnsam vind, 
blivit skingrad, så att den ej vidare hindrade 
oss, men ödet hade beslutat att vi likväl skulle 
hindras. Så fort vi väl var ute i Öregrunds skär
gård blev vi insvepta i en kvävande tjocka, som 
gjorde det omöjligt att gå vidare. Efter 3 a 4 
timmar lyfte dock slöjan och HumboUt tycktes, 

liksom vi, vara väl belåten med att lämna Öre
grund, ty han kilade åstad med all den förmåga 
som stod honom tillbuds. Omkring klockan 2 
på eftermiddagen fick vi Gävlefjärden i sikte och 
en halvtimme senare var vi inne vid bryggan nere 
på stora holmen där Humboldt lade till för att bli 
kvitt sin börda, efter att ha kämpat en god kamp. 
Lika trevlig som en kort sjöresa, sedan man på 
flera år icke sett en sjö, lika otrevlig blir i mitt 
tycke en sådan då man i flera veckor nästan ute
slutande vistats på sjön och nu var det jag som 
kände mig hjärtligt väl belåten att få stiga iland. 

Så var jag då äntligen i Gävle, samma stad där 
jag så mången gång varit i min barndom. Nu 
stod jag på samma plats där jag för 13 år sedan 
stod innan jag lämnade fäderneslandet . Det 
kändes så besynnerligt. Det förekom mig som 
om det blott varit en dröm. Med undantag av, 
den sedan dess uppförda, järnvägsstationen var 
allting sig likt. Där stod de gamla sjöbodarna el
ler magasinen vid åkanten. Vid skeppsvarvet, på 
andra sidan ån, byggdes på några fartyg. Här är 
den gamla repslagarbanan och utanför hänger, 
alldeles som för 13 år sedan, några garnnystan, 
som skall utgöra skylt, och när jag går över bron, 
så ligger där vid åkanten samma gumma ännu på 
sina knän och bultar och slår med ett trästycke 
på en skjorta så att ekot av varje slag svarar under 
bron. Här begagnas således ännu de gamla tvätt
maskinerna. Man går lite längre upp i staden. 
Där vid hörnet av ett litet envåningshus hänger 
tre blecktallrikar, alldeles de samma som min far 
talade om, att han i sin ungdom begagnade sig 
av som ledstjärna till ett, snett över gatan därifrån 
befintligt, gott spiskvarter, som han plägade be
söka då han var inne i staden. Härigenom kom 
även jag ovillkorligen att tänka på att jag var 
hungrig och ställde med ens kosan snett över ga
tan och fann mycket riktigt det omnämnda kvar
teret. Jag blev mycket artigt ledsagad en trappa 
upp och anvisad ett rum där jag slog mig ned 
vid ett bord. Snart hade jag en anspråkslös men 
välsmakande aftonvard framför mig, med vilken 
jag hushöll i enlighet med en äkta svensk aptit. 
Jag fann att bland allt annat som var oförändrat 
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här i staden så kunde även detta hus goda namn 
komma in med i räkningen. 

Jag sökte nu reda på en bekant till min hustru, 
där jag blev väl mottagen och erbjuden att stan
na. Som jag ej ämnade lämna Gävle förrän föl
jande dag, så antog jag naturligtvis detta tillbud 
med nöje. På aftonen föreslog dottern i huset en 
spatsertur till och i stadsträdgården, vilket förslag 
jag genast understödde, emedan jag hade hört att 
den på senare tiden blivit mycket förskönad. Jag 
liksom törstade efter att se någon förändring eller 
förbättring på de 13 år jag varit borta. Väl var det i 
en bemärkelse trevligt att se allting så oförändrat, 
emedan det behagligt påminde om barndomen; 
men efter att ha levat i Amerikas väster i 13 år 
och på den tiden blivit van att se vilda, obebodda 
trakter förvandlade till uppodlade bondbygder 
och städer, så har ett sådant framåtgående liksom 
blivit min andra natur, och därför förekom mig 
detta stillestånd nästan onaturligt. Kommen till 
stadsträdgården blev jag också ganska angenämt 
överraskad av den betydliga förändring till det 
bättre som den undergått under de senare åren, 
vilket gör heder åt gävleborna. Också har natu
ren här varit rätt omtänksam att göra platsen så 
intagande som möjligt. Vi gick utmed den ma
jestätiska strömmen som icke går mitt igenom 

utan i form av en halvcirkel liksom omfamnar 
"lustgården", som är en samling av små holmar, 
skilda från fastlandet genom små kanaler, över 
vilka grönmålade broar är anlagda. Man kunde 
således med lätthet bevista den ena lilla världsde
len efter den andra, utan att anlita varken vind 
eller ångkraft. Som det började lida mot aftonen, 
så måste vi nu skynda hem, emedan vi beslutat 
att bevista teatern. Jag vill just icke erkänna att 
jag vurmar mycket för detta sorts nöje. Men som 
jag råkade fa se programmet och fann det mycket 
bekanta stycket "Värmlänningarna'' skulle spelas 
så beslöt jag att gå och åse detsamma; och jag vå
gar påstå att jag gick ut därifrån lika ofördärvad 
- eller fördärvad, vilketdera man vill - som jag 
gick dit. Jag vill dock härmed icke säga att alla 
teaterstycken är moraliskt hälsosamma. 

Följande morgon gick jag ned till järnvägs
stationen och köpte mig en biljett till Storvik, 
Ovansjö. Signal gavs att vi skulle stiga på. I den 
kupe jag steg in i var blott en liten lantflicka som 
varit inne i staden och gjort uppköp av kaffe, 
socker, risgryn etc., vilket hon hade packat sam
man i ett litet skrin, som hon hade placerat på 
bänken. Jag trodde först att hon skulle bli mitt 
enda ressällskap, men slutligen kom en vör
dig herre, som pustande trängde sig in genom 

I museets samlingar finns en personvagn .från Gävle-Dala järnväg, som var nästan nylevererad vid tiden for Hedstroms 
resa. ¼gnen, som fick nr 20 vid GD], byggdes i Birmingham 1868 med två kupeer for andra klass och en salong.for 
forsta klass. Den var således mycket finare än den tredjeklassvagn som beskrivs i texten. Museets vagn degraderades dock 
till tredje klass .från 1890 när moderna boggivagnar hade anskaffats. ½den renovering i slutet av 1940-talet återställ
des forstaklassalongen, där.for den anakronistiska kombinationen forsta och tredje klass. 
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Järnvägsstationen i Gävle år 1861. Stadens forsta järnvägsstation låg långt ut på Alderholmen där spåren löpte pa
rallellt med Gavleån, öster om och närmast vinkelrätt mot den nuvarande stationsbyggrzaden som uppfordes 1877. 
Oljemålning av Albert Blombergsson, original i museets samlingar, något beskuren. 

dörren. Snickaren som gjort denna kupe hade 
troligen vid dörrens förfärdigande glömt att ta 
i beräkning att sådana gubbar skulle tagas till 
last. Hade icke gubbens lekamen låtit packa sig 
litet, så tror jag att vederbörande fatt lov att låta 
honom åka på någon öppen godsvagn bland de 
andra - tunnorna. Han trängde sig emellertid 
in och slog sig ganska eftertryckligt ned på bän
ken. Nu sattes tåget igång och mitt ressällskap 
och jag fördes framåt. Man skryter mycket om 
Sveriges solida järnvägar och detta, i de flesta fall 
med skäl; men om det kan sägas att om grunden 
för Gefle-Dala järnvägen icke giver ringaste vika, 
så kan även samma ära tillägnas fjädrarna (nota 
bene om det var några) under den kupe i vilken 
vi vid nämnda tillfälle hade vår plats. Så fort tåget 
sattes igång blev det ett förfärligt stötande och 
ramlande, så att det blev rätt tråkigt att sitta på 
de oklädda träbänkarna, och jag nästan avunda
des min reskamrat, som tycktes vara så danad, 
att han satt mjukt var som helst. Jag fick emeller
tid snart annat att göra än sitta. Ett tu tre så föll 

fönstret ned. Jag reste mig för att sätta upp det, 
men hade knappt släppt det förrän det föll igen. 
Icke svor jag, ty det brukar jag icke, men nog sade 
jag några ord för mig själv på engelska, som icke 
var just smickrande för detta sorts åkdon. Under 
det att jag var sysselsatt med fönstret hade flickan 
genom att gapande se på mig, glömt att hålla ett 
vaksamt öga på skrinet, vilket föll ner och slog 
mig på benen, varvid - som värre var - locket 
flög upp och kaffebönorna spriddes kring gol
vet. Flickräket började att gråta och tjuta av alla 
krafter, på samma gång som den andra reskam
raten började gapskratta, vilket i förening med 
ett dövande slammer åstadkom en obehaglig dis
harmoni. För att åstadkomma någon förändring 
i "ottesången" släppte jag fönstret och försökte 
intala flickan tröst genom att lova henne att jag 
skulle hjälpa till att plocka upp kaffet samt ställa 
allting tillrätta. Detta hade åsyftad verkan, och 
genast var vi krypande på våra knän, sysselsatta 
med att plocka bönor. Snart var allt i sin ordning 
och flickan var nu dubbelt gladare än förut. 
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Nu stannade tåget några minuter vid Margrete
hill [nu Forsbacka] och vår vördige reskamrat, 
som förmodligen hade skrattat ut, begagnade 
tillfället att tända sin pipa, men aldrig har jag förr 
sett någon människa ha åbäkat sig för att kunna 
röka sin pipa, ty den var ohjälpligt trång i luft
röret. Han drog och blåste och rullade upp och 
ned på sina ögon, grinade samt hävde med hela 
kroppen, men förgäves. Han kunde ej ta luft i 
pipan. Nu, tänkte jag, är det min tur att skratta åt 
dig, som jag också gjorde fast honom obemärkt. 
Då jag såg att han ej observerade mig, när han 
arbetade med sin otacksamma pipa så drog jag 
min dagbok ur fickan för att teckna hans konter
fej, men jag hann ej skriva mer än följande rader 
förrän tåget satte igång. 

När du röker din pipa, 

så sitt ej och lipa 

och skapa ej till dig så odrägligt stygg. 
Du flåsar och frustar, 

du drar och du pustar, 

så att vågorna gå på din syndiga rygg. 

Ack se vilka kinder 

och mage ej minder 

och se'n såd'na ben du min gubbe har fått. 

Tänk! - om solen skull skina 

så hett som i Kina, 

då tror jag bestämt vi fick simma i - flott. 

Om blott jag dig ägde, 

jag genast dig vägde 

och sålde for tran ... 

Nu började tåget gå så att det blev omöjligt att 
skriva mer till följd av skakningen, varför jag 
stoppade boken i fickan, i tanke att fortsätta vi
dare vid nästa station. Jag tänkte emellertid icke 
att någon mer människa än jag skulle ta se detta 
skandalstycke. 

När tåget stannade vid Sandviken, så i stället 
för att ta tillfälle att fortsätta med min beskriv-
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ning, kom gubben själv och började slå sig i 
språk. Då han på sina frågor, varifrån jag var, fick 
veta att jag var amerikanare så blev han mäkta in
tresserad och han beklagade att han ej förr öpp
nat konversation när han fick höra att jag skulle 
stiga av vid nästa station. Han hade en brorson 
som skulle resa till Amerika inom några veckor 
och han önskade gärna att han skulle ta göra mig 
sällskap. Jag fick nu veta att gubben var hand
lare i Falun. Nu stannade tåget och konduktören 
öppnade dörren och skrek- Storvik, fem minu
ter! Som min reskamrat blivit mycket språksam, 
blev jag kvar till dess konduktören tog klockan 
och började ringa. Då jag reste mig för att gå så 
anhöll gubben mycket artigt om min adress, på 
det att han skulle skriva och ta veta vidare om 
tiden för min återresa. Naturligtvis efterkom jag 
denna billiga begäran, men kvickt måste det gå 
ty tåget började nu maka sig framåt. Jag ryckte 
boken ur fickan och skrev- som jag trodde - på 
ett blad som det icke var något skrivet på förut, 
jag slet bladet ur boken, stack det i handen på 
gubben, bjöd adjö och hoppade ur kupen. Allt 
detta försiggick på mindre än en minut. Jag gick 
in på stationshuset och slog mig ned på bänken. 
Nu föll det mig in att jag skulle se över vad det 
var för smörja som jag började skriva angående 
gubben, men hur jag bläddrade igenom boken 
minst tio gånger så var det omöjligt att finna det. 
Det här var då besynnerligt, tänkte jag - men se 
nu blev allting klart. På andra sidan av samma 
blad som jag skrev min adress på och gav till gub
ben var även hans påbörjade konterfej. Jag tyckte 
strax att det var bra förargligt och hade jag haft 
hans adress, så skulle jag troligen ha skrivit till 
honom och ursäktat för dikten så gott jag kun
nat, men som det nu var så kunde jag ej göra 
annat än skratta åt alltsammans under det att jag 
ånyo upptecknade verserna på ett annat blad. Att 
jag ej sedermera fick något brev från honom, fal
ler av sig självt som gamla hus." 



RobertSjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 2004 

Vi har blivit bortskämda med stigande besöks
siffror och till och med rekord två år i rad. När 
nu trenden bröts förra året så kanske det passar 
att börja med att beskriva en del av det viktiga 
arbetet bakom kulisserna. Vårt uppdrag är inte 
bara att presentera en attraktiv utställning och 
prestera spännande arrangemang även om det i 
allmänhet är det som ger uppmärksamhet. Mu
seiverksamhet måste vara långsiktig och under år 
2004 var det faktiskt i arkivet det mest anmärk
ningsvärda hände. I spåren av avregleringen av 
den statliga verksamheten har mycket hamnat 
mellan stolarna. En sådan sak som arkiv hamnar 
sällan högt på dagordningen och med en lag
stiftning som är anpassad till en äldre verklighet 
så kan det bli riktigt märkligt. Jag har i tidigare 
årskrönikor berättat om hur museet räddat arki
ven från TR, ett statligt bolag vars arkiv hamnade 
i privat ägo, respektive Järnvägsföreningen, via 
det före detta privata och senare statliga TGOJ 
AB, egentligen helt vid sidan av vårt uppdrag. 
Nu skulle det handla om delar av TGOJ:s eget 
arkiv. 

Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar 
bildades 1896 som en svensk gruv- och järn
vägskoncern. Den omfattade huvudsakligen 
tre järnvägsbolag med engelska ägarintressen: 
Frövi-Ludvika Järnväg (FLJ), Oxelösund-Flen
Westmanlands Järnväg (OFWJ) och Örebro
Köpings Järnväg (ÖKJ) . Administrationen lades 
i Eskilstuna. Järnvägstrafiken ingick länge som 
egna enheter i bolaget men fick egen styrelse så 
sent som 1974. När TGOJ övergick till Svenskt 
Stål AB 1978 bildades ett nytt järnvägsbolag 
med det gamla namnet. Ar 1991 tog SJ över 
TGOJ AB som ett dotterbolag för driften av un
derhållsverkstäderna i Malmö, Tillberga, Åmål 
och Örebro. Bolaget hade följaktligen nu blivit 
stadigt. I samband med bolagiseringen av hela 
det gamla SJ så bildades år 2001 Euromaint AB 
för underhållsverksamheten medan TGO J Trafik 
blev ett fristående trafikbolag. 

Under alla dessa huvudmän har de historiska 
arkiven varit en stötesten. De har förvarats i Es
kilstuna och Grängesberg och lär enligt upp
gift vid något tillfälle ha varit på väg ner i något 

gruvhål. Tack vare enskilda tjänstemäns engage
mang bevarades arkiven i diverse utrymmen i 
anslutning till huvudkontoret i Eskilstuna. Den 
som framför allt måste framhållas är kännaren 
av TGOJ:s historia Ernst Wannedal. Ytterst vär
defullt var också ledningens för Euromaint in
tresserade och öppna attityd för att arkiven man 
plötsligt blivit ägare till skulle bevaras. Det spelar 
som sagt ingen roll om ett arkiv har bildats un
der privat eller stadigt bolag. Något lagligt skydd 
finns inte. 

Varför var nu de här arkiven så viktiga? Jo här 
finns faktiskt de allra äldsta handlingar som vi 
känner för privat järnväg i större skala. Flera år 
innan staten började med stambaneprojekten 
hade bolaget Royal Swedish Railway bildats med 
säte i London. Bakom bolaget stod sin tids store 
järnvägslobbyist, AdolfEugene von Rosen. Hans 
ide var att binda samman de stora sjöarna i Svea
land, Vänern, Hjälmaren och Mälaren, med den 
så kallade Köping-Hults Järnväg (KHJ). Även 
om hans ursprungsplan aldrig blev verklighet så 
handlar det om det första stora järnvägsprojektet 
i vårt land. Tyvärr återstår endast brottstycken av 
handlingar från KHJ men protokollet från det 
konstituerade mötet i oktober 1852 finns kvar. 
Detta dokument måste betraktas som startskot
tet för ett blivande svenskt järnvägsnät. Privat
forskaren Christer Fredriksson är en av fa som 
tidigare haft tillgång till detta arkivmaterial och 
en hel del finns med i hans arkivsammanställ
ning i Spår 2000. 

Handlingarna från FL J, 0 FWJ och Ö KJ är de
sto mer fullständiga. TGO ]-arkivet är det största 
enskilda järnvägsarkivet i landet. Beståndet om
fattar cirka 500 hyllmeter eller en halv kilometer 
handlingar. Tillsvidare hyr vi lokaler hos lands
tingsarkivet i Gävle för arkivet, som alltså redan 
finns tillgängligt för forskare efter avstämning 
med museets arkivpersonal. 

Ett betydligt modernare material har också 
tillförts samlingarna genom inköpet av Indu
strifotografen AB:s fotoarkiv med bilder tagna 
för SJ. Sedan SJ upphörde med egen fotografisk 
verksamhet övergick dokumentationen i beställ
ningsarbeten. IndustrifotografenAB registrerades 
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Det finns många godbitar i TGO ]-arkivet. Handlingarna från Köping-Hults Järnväg, och bolaget Royal Swedish 
Railway, ger en god bild av ett yrvaket Sverige på väg in i industrialisering. Foto Robert Herpai. 

Bilderna i det inköpta arkivet från Industrifotografen har använts i SJ-s information och marknadsföring under det 
senaste kvartsseklet, från 1979 till 2004. Efter uppdelningen av SJ har även de nya bolagen använt sig av Industri
fotografens tjänster. Foto Björn Enström. 
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1978 av Björn Enström och Peter Gullers och ett 
av de första uppdragen blev fotodokumentatio
nen av SJ inför 100-årsjubileet. Efter ett antal 
uppdrag engagerades Enström 1988 som kon
sult med eget tjänsterum hos SJ och han kom att 
få en mycket aktiv roll i SJ:s nya profilprogram. 
Under hela 1990-talet stod firman for i princip 
all fotografisk dokumentation for affärsverket. 
Fotograferingsuppdrag fortsatte for bolaget SJ 
men våren 2004 upphörde samarbetet. Följden 
blev att företaget slutade med sin verksamhet och 
att fotarkiven bjöds ut till försäljning. SJ AB var 
inte intresserade och museet blev tillfrågat som 
andra instans. Genom ett generöst tilläggsanslag 
från Banverket kunde vi köpa fotoarkivet om
fattande över 100 000 järnvägs bilder med full
ständig äganderätt. Vår stora fotosamling som är 
mycket representativ for tiden 1860- till 1960-
talet har därigenom fått samband med nutiden. 

Tillgängliggörandet av arkivmaterial är själva 
meningen med samlandet. För att öka möjlig
heterna har vi dels börjat med kvällsöppet i ar
kivet varannan onsdag, men framför allt har vi 
ökat satsningen på digitalisering av fotoarkivet. 

Arbetet görs fortfarande på entreprenad av bild
registreringsprojektet Regis i Kristianstad. Vid 
2004 års utgång fanns digitala kopior av knappt 
29 000 bilder lagrade på dvd-skivor. Målsätt
ningen är nu att även hitta en plattform som gör 
bildarkivet sökbart på nätet. Utöver detta har vi 
fått en alldeles särskild hjälp med digitalisering 
och sökningsmöjligheter. Vår frivilliga expert på 
märkning av renoverade vagnar, Jonny Hallgren, 
har också ett stort intresse i ritningar och inte 
minst nyttjandet av digital teknik. Sedan han får 
klart for sig att museet övertagit SJ centralarkivs 
avfotograferade ritningar på mikrokort börjar 
han att låna hem serier av dessa for att ta fram 
ritningar på vad vi trodde valda delar av materia
let for märkning. 

Men Jonny ville mer. En vårdag 2004 klev han 
in i biblioteket med en ryggsäck innehållande ett 
paket med cd-skivor med: Maskinbyråns rit
ningsforteckning 1-109 .11 7, första och andra 
versionen, liggare 0 1-08, Maskin byråns ritning
ar 5.000-8.999, 17.000-17.999 och 109.000-
109.999, Elektrobyråns ritningsforteckning, 
Elektrobyråns ritningar 15. 000-19 .999, 21. 000-

Jonny Hallgren mottog vid middagen efter Järnvägsmuseets dag ett ständigt medlemskap i Järnvägsmusei Vänner for 
sin exceptionella gärning att på egen hand digitalisera Sj-s ritningsarkiv. Foto Robert Herpai. 

NYA MARKNAD R 
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23.999, 30.000-30.699 och 40.000-51.399, SJ 
standardritningar, grupp 09-92, SJ särtryck 262, 
SJ bilritningar och samtliga ritningar till SJ per
sonvagn Co8, godsvagn standard O och ånglok 
E/E2, alltsammans på 31 cd-skivor. Jonny fort
sätter sin skanning . . . 

Herr Hallgren har också utfört märkning på 
restaurangvagnen SJ Ro3b 3749 som färdig
ställdes utvändigt till halvårsskiftet av museets 
renoveringsgrupp, nu under ledning av Thom 
Olofsson. Vi hade dessförinnan omstrukturerat 
det så kallade stålvagnsprojektet mot en mindre 
forsknings- och mer produktionsorienterad in
riktning. En första målsättning för projektet är 
att iordningställa ett antal fordon till järnvägens 
jubileumsår 2006. Mycket glädjande är att vi 
även för detta beviljats medel från EU Mål 2 
Norra uppgående till 1,2 miljoner kr över två 
år. Restaurangvagnen, vars matsal även genom
gått omfattande återställningsarbeten, var första 
fordonet av planerade fem. En riktad förfrågan 
till några museiföreningar om stolar till matsalen 
kröntes med stor framgång tack vare positivt 
gensvar från Nora Bergslags Veteranjärnväg, 
Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg och Stock
holms Kultursällskap för Ånga och Järnväg. Öv
riga fordon i renoveringsprojektet är Rapidloket 
SJ Ra 846, träpersonvagnen SJ Co8 2772 från 
1929 och ännu en stålpersonvagn samt reste
rande arbeten på ångloket KA 692 som görs i 
Grängesberg. 

Egna underhållsinsatser har gjorts på ångloket 
SJ B 1312, framför allt hyttarbeten, och på lo
komotorn SJ Z43 nr 219. Det elektriska loket 
SJ Z 31 från 1909 hämtades hem från Tekniska 

118 

Sveriges första res
taurangvagn med 
elektriskt kök in
troducerades 1946 
Museets vagn 
Ro3b nr 3749 har 
återställts till nära 
leveransskick. Foto 
Magnus Ljung. 

museet efter ett spektakulärt lyft genom det till
fälligt uppbrutna taket till en av museets före 
detta utställningslokaler. Utrymmet skulle i stäl
let användas till samlingarna från det nedlagda 
Telemuseum. Vid lyftet åsamkades loket en del 
småskador som vi var tvungna att åtgärda innan 
loket fick ersätta ett annat tidigt ellok, SJ P 27, 
i utställningen. Ett läckande tak har svetslagats 
på sovvagnen SJ WL2 4480. Järnvägsmusei 
Vänners torsdagsgrupp har oförtrutet jobbat vi
dare med T 41 nr 200 som visades tillsammans 
med den tidigare renoverade lillasyster nr 204 i 
Odense vid dieseldagarna den 15-16 augusti. Ett 
par långpendlande museivänner från Västerås 
färdigställde renoveringen av den öppna gods
vagnen SJ Os 22018, fullt utrustad för trupp
transportbevakning med bland annat två 20 mm 
luftvärnskanoner, verktygslådor och tjugomanna
tält. Under hösten bildades också en informell 
storloksgrupp inom Järnvägsmusei Vänner, som 
tagit sig an F-loket nr 1202. Till att börja med 
har tuberna tagits ur och hytten lyfts av för pro
jektering av de fortsatta arbetena. 

Genom stort tillmötesgående från SJ AB på
börjades urvalet av individer av personvagnar 
från 1960-talsgenerationen. Under 2004 över
fördes följande vagnar till museet: SJ A2 5154, 
AB3K 4873, 4874 och 4883, BIKT 4925 och 
5104 samt B 5 K 5 121. Ytterligare ett an tal vagnar 
har ställts till vårt förfogande för reservdelsplock
ning. Motprestationen från vår sida är medhjälp 
i skrottransporterna och tillfällig uppställning. 
Ett fordonsbyte genomfördes också med Musei
föreningen Gefle-Dala Jernväg (MfGDJ) som i 
utbyte mot vårt ånglok SJ E 1153 lämnade det 



Tack vare ekonomiskt stöd från EU Mål 2 Norra har material och tjänster kunnat köpas for högkvalitativt hant
verk. Stefan Karlsson, från Lennartssons Snickeri i Hedesunda, tillbringade större delen av året i museets renove
ringsverkstad, inte minst i restaurangvagnens matsal. Foto Magnus Ljung. 

Matsalen med dess originalintarsior av Evald Dahlskog har återja,tt sin forna glans och vi kan duka for fest på tåg i 
en svårslagen serveringsmiijö. Foto Gunilla Lundberg. 
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"sista ångloket", fd. SJ J 1298, som drog sin sista 
suck i aktiv tjänst på Jularbo-Månsbo järnväg i 
södra Dalarna den 20 september 1977. MfGDJ 
återlämnade i samband med lokbytet depositio
nen av ångloket SJ B 1150. Från Falun hämtades 
också det där uppställda ångloket SJ K4 973 för 
deposition hos Engelsberg-Norbergs Järnvägs
historiska förening. För ovanlighetens skull har 
vi åtagit oss en deposition genom personvagnar
na SJ C3b 1578 och CF4 1655 från Föreningen 
Veteranjärnvägen i Klippan. Vagnarna användes 
på museidagen och är planerade att ingå i ett 
historiskt tåg under framför allt jubileumsåret 
2006. 

När det gäller fordonsfrågor i övrigt var nog den 
stora händelsen att Bevarandeplanen för järnvägs
fordon äntligen kom ut i tryckt form. Det kan 
tyckas att det har tagit väldigt lång tid att komma 
från ax till limpa, men arbetet har i mycket stor 
utsträckning gjorts på fritiden av ett stort antal 
personer. Även för mig har mycket av arbetet med 
planen klarats av vid sidan av ordinarie arbete. Nu 
finns i alla fall ett redskap som jag hoppas kommer 
att respekteras av alla fordonsägare och som ännu 
hellre och på sikt kan bli ett styrinstrument för 
kulturmiljövården genom antingen lagstiftning 
eller bidragsmöjligheter. Det bästa sättet att nå 
till det senare är att visa respekt för det kulturarv 

man ansvarar för i form av unika lok eller vagnar 
oavsett juridiska krav. I det sammanhanget måste 
vi på museet vara en förebild och leva som vi lär. 
Ett sätt att göra detta är genom noggranna reno
veringar som dem inför jubileet men också kon
servering av befintliga antikvariska värden. Årets 
konserveringsobjekt blev den lilla ångdressinen 
med tillhörande salongsvagn från Stockholm
Westerås Bergslagens järnväg (SWB). Dressinen 
som byggdes i etapper på bolagets egen verkstad i 
Tillberga mellan 1888 och 1892 kom till museet 
i närmast ursprungligt skick 1944 när SWB för
statligades och gjordes körklar 1989. Inför att vi 
skulle visa upp den på Norsk Jernbanemuseum 
i Hamar i samband med den norska järnvägens 
150-årsfirande var de på flera ytor krackelerade 
färgskikten i behov av fästning och rengöring. 
Döm om vår förvåning när de brungula övre fäl
ten på salongsvagnen visade sig ha varit ljusblå. 
Färgförändringen mot brungult hade orsakats av 
en åldrande lack som nu tvättades bort och er
sattes av en ny, konserverande fernissa. Resultatet 
känns som en nymålning - men ändå med 1892 
års material. 

Vår lokala konservator, Per Mattsson, har även 
hjälpt oss med en unik men skadad målning på 
väv som gjordes till invigningen av Norrländska 
tvärbanan i Storlien den 22 juli 1882. Väven som 

En målning på väv .från invigningen av Norrländska tvärbanan har varit föremål for konservering. Den kan nu 
beskådas i museets basutställning. Foto Magnus Ljung. 
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Fyra årgångståg visades på museidagen for att uppmärksamma ångloket 200 år och 100 års ångloksbyggande i 
Sverige. 1854 fanns båda originalen till dessa båda repliker och de kan ha träffet på varandra på Nora-Ervalla 
järnväg två år senare; Sveriges forsta ånglok, Förstlingen, byggt 1853, och den felaktigt rekonstruerade tredjeklass 
personvagn,en .från Köping-Hults järnväg, byggd i England 1854. KHJ trafikerade Nora-Ervalla, vars enda egn,a 
fordon var just Förstlingen. Foto Daniel Nordling. 

1904 års tåg utgjordes av snälltågs/oket SJ Cc nr 404 .från 1892 och vagn,ar med öppna plattformar. Tåget var stän
digt överfyllt under sina regelbundna turer mellan museet och Gävle Central. Foto Daniel Nordling. 

/ 
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1929 års tåg användes for turerna upp till fordonsmagasinet på Nynäs. Ekipaget var en återforeningfrån Kultur
husens dag 1999, det då nyrenoverade lokaltågs/oket SJ W nr 1229 och den från Nynäshamns järnvägsmuseum 
inlånade personvagnen, SJ C3c nr 1444. Foto Daniel Nordling. 

till både form och storlek täcker en lokstallsport 
har därför efter konservering fatt ny placering, just 
på en av stallportarna i utställningen bakom drott
ning Sofias vagn. 

Det är ju gott och väl när skrymmande före
mål kan placeras i utställningen men majorite
ten av samlingarna måste trots allt vila i magasin. 
Tyvärr tvingas jag erkänna att trots rikligt med 
stora utrymmen är magasinen för arkiv och fö
remål otillräckliga och dessutom har decennier 
av eftersatt arbete skapat oordning. I små och 
försiktiga steg, utifrån vad resurserna har tillåtit, 
har vandringen startat mot en bättre hantering 
av våra värdefulla samlingar. Under 2004 gjor
des mindre investeringar för ett möbelförråd i 
Nynäsverkstaden och i det så kallade UGJ-stallet 
har en större städning genomförts jämte upp
sättning av nya hyllor. Vissheten om städningens 
förtjänster resulterade även i en storstädning av 
basutställningen. Det visade sig att detta är ett 
eftersatt ämne hos alla våra kollegor i museibran
schen, men med hjälp av en kraftsamling från 
så gott som alla inom verksamhetsområdena 
Dokumentation och Samlingar och Besök och 
Arrangemang under en arbetsvecka känns ut
ställningen ren och fräsch, och dessutom har 
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eventuell nedbrytning bromsats. Rengöring kan 
vara väl så viktig som konservering. Städning har 
också gjorts i Nynäsverkstaden för en mer ratio
nell placering av reservdelar och komponenter. 

När det gäller själva sorteringen har ett stort 
projekt i liten skala slutförts genom sorteringen 
i hyllor av det skruvbestånd som köptes in från 
Bäcklunds Järn i Gävle. Det handlar om Sveriges 
troligen mest omfattande samling av äldre skruv 
med en mängd typer och dimensioner varav 
många är nödvändiga för pågående och kom
mande renoveringar. Löpande rengöring som vi 
tampas med är klottersaneringar på våra fordon 
som står utomhus. Det är jobb som vi anlitar 
firmor för och tyvärr är det en ansenlig mängd 
verksamhetspengar som används till detta i stället 
för till förädling av fordonen. Även vår fångvagn, 
UWHJ E l, i utställningen har befriats från det 
sentida klotter som har tillkommit utöver fång
arnas originalklotter i de små cellerna. 

I basutställningen i övrigt har, utöver det elek
triska Z-loket och invigningsväven, förändring
arna inskränkt sig till att den modell i skala 1 : 10 
av ångloket SJ Cc nr 463, som i många år stått 
i biblioteket utanför SJ-chefens tjänsterum, nu 
pryder sin plats mellan två samtida 1890-tals 



boggivagnar, Sofias vagn och SJ BCol 1032. 
Därmed visar vi den felande länken i snälltågs
lokomotivens utveckling från 1860-talets Göta 
och 1870-talets Breda till de tidiga 1900-tals
loken A och F även om vår fullstora Cc-maskin 
står i magasinet. Till museidagen var det dock 
tillfälle att komma fram i ljuset. I och med att 
vi uppmärksammade ånglokets 200 år. Ödmjukt 
lade vi till 100 år med svenskbyggda lok, från 
Förstlingen (1853) till SI-loket (1953). Temat 
medförde ännu en storsatsning med många in
blandade fordon och mycket frivillig personal. 
Särskilt trevligt var att hälsa den nybyggda re
pliken av Förstlingen välkommen. Intressefören
ingen Förstlingen har gjort en anmärkningsvärd 
insats genom färdigställandet av en fungerande 
kopia av Sveriges första lokomotiv. Projektet pre
senterades utförligt av Bengt Ohlin i förra årets 
Spår. För arrangemanget ställdes också beredvil
ligt fordon till vårt förfogande från Föreningen 
Veteranjärnvägen i Klippan, Nynäshamns Järn
vägsmuseum och Museiföreningen Gefle-Dala 
Jernväg. Allra tydligast var nog ändå mångfalden 
vid miniatyrjärnvägen där man aldrig skådat så 
många olika lokomotiv. Årets museidag besöktes 
av drygt 3 700 personer. 

Andra publika arrangemang under året var de 
traditionella sportlovstågen under vecka 9, mo
dellutställning under påsklovet och naturligtvis 
Årgångståget som gjorde sin sjunde säsong med 
dagsturer från Stockholm/Uppsala lördagar i 
september. Årets resenärer möttes av Förstlingen 
med repliken av 1854 års tredjeklassvagn från 
Köping-Hults järnväg (se Spår 2000), ett eki
page som man också kunde åka med i. Skådespe
lare från vår husteatergrupp "Pegasus" dök upp 
här och där i utställningen som levande inslag 
utan alltför styrt manus. För mer regisserad tea
ter anställdes skådespelaren Peter Iller för special
satsningen "Enkelspår", en enmansföreställning 
med åtta roller som också är en guidad tur genom 
museet. Teaterföreställningen såldes till företag 
men genomfördes också som sommarguidning 
till många besökares stora uppskattning. Pegasus 
återkom sedan till skolornas höstlov för att under 
en annorlunda guidning skrämma både små och 
stora besökare med hjälp av spöklika gestalter ur 
järnvägens dunkla historia. 

Två egna utställningar producerades under 
2004. Först ut var "Punsch & Tusch" där mu
seets Katarina Sandberg valde ut ett antal järn
vägsskämt från ett svunnet sekel från vårt arkiv. 

Sveriges sista ånglok, S]'s SJ, från 1952-53, med lokaltågsvagnar, littera B6, markerade slutet på ångloksepoken. 
Tåget gick i pendeltrafik mellan museet och Gävle C och var inte riktigt lika populärt som de äldre tågen. 
Foto Tom Sandstedt. 
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Den absoluta merparten av materialet kommer 
från en mycket fin samling originalteckningar 
i tusch och akvarell som lämnades in till mu
seet av en privatsamlare på 1950-talet. De ut

sökta illustrationerna, flertalet med tillhörande 
skämttexter, publicerades i det tidiga 1900-talets 

Museet har anställt 
en skådespelare, Peter 
Iller, som skrivit en 
enmansforeställning 
med åtta roller som 
han framfart under 
namnet ''Enkelspår" 
som sommarguidning 
genom utställningen 
eller på beställning 
från foretag. Först ut 
bland rollkaraktä
rerna är järnvägens 

~ft'l'.lu.:B fader, greve A.E. von 

Rosen. Foto Magnus 
Ljung. 

humortidskrifter som Kasper och Strix. Urvalet 
till utställningen har vi också sammanställt i en 
utställningkatalog som fortfarande finns i mu
seibutiken. Vi fick även våra lokala förmågor, 
Jan Berglin, Einar Carron, Lars Mortimer (älgen 
Hälges upphovsman) och Ulf-Ivar Nilsson i äm-

Stationsinspektorn (till kreaturshandlarn): Hvad tar ni er till? Hur kan ni våga lasta in 20 kreatur i vagnen, då ni 
vet att högsta antalet är 15? Det är väl ingen personvagn heller? Från utställningen Pumch & Tusch. Tuschlavering 
av Per Röding 1912. 
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net skämtteckningar att bidra med varsitt alster 
med järnvägsanknytning. Öppningen av utställ
ningen samordnades med invigningen av Gävle 
resecentrum med påföljd att vi kunde räkna in 
ett tusental gäster lördagen den 20 mars. Utställ
ningen stod kvar året ut. Under påskhelgen och 
påföljande lovvecka, 8-18 april, var Olle Anders
son ansvarig för en modellutställning med fokus 
på annat än de sedvanliga tågen. Olle återkom 
under 2004 som heltidsanställd som ersättare 
för Helena Lutz som valt att prioritera högre 
studier. Den kortvariga utställningen omfattade 
bland annat en stor vattenfylld pool med fjärr
styrda modellfartyg, stora flygplansmodeller som 
hängde i linor från taket, panoramalandskap, 
realistiskt målade figurer och fantastiskt detal
jerade dockskåp men också pappmodeller och 
mina egna taffliga försök från ungdomsåren att 
sammanfoga plastbyggsatser av bilar i skala 1 :32. 
Även skickliga modellbyggare i den genren fanns 
representerade. Ett rikt och spännande utbud 
som inte lockade riktigt så många som vi hade 
hoppats. Sannolikt är det svårt för ett nischmuse
um att gå utanför ramarna. Förväntningarna på 
oss är att det är nog bara modelljärnvägar ändå. 

Arbetsåret har också varit mycket inriktat på 
framtiden. Dels startade arbetet på allvar med 
planeringen inför järnvägens 150-årsjubileum 
2006 och dels gjordes utredningen inför sam
manslagning av Sveriges Järnvägsmuseum och 
Banmuseet i Ängelholm av Banverkets Sven 
Bårström. Jubileet har så här långt främst tagit 
museets Robert Herpais tid i anspråk för uppdra
get att fungera som bildredaktör för Banverkets 
jubileumsbok. Själv fick jag ansvaret för Banver
kets museiaktiviteter i Gävle och Ängelholm. 
Två diskussionsseminarier öppna för järnvägs
museiföreningarna hölls hos oss i februari och 
september. Tillsammans med Banverkets pro
jektledning för jubileet gjorde jag och Robert en 
studieresa till den fantastiska Railfest som järn
vägsmuseet i York arrangerade under nio dagar i 
början av juni för att fira ånglokets 200-åriga ex
istens. Vi kunde naturligtvis inte stanna så länge, 
men kunde konstatera att vi skulle kunna göra 
något liknande här i Gävle men, för både vår och 
besökarnas skull, under mer begränsad tid. 

Utöver en tågfest och den tidigare omnämnda 
renoveringen ingår ett bokprojekt i våra åtagan
den för jubileet. Tillsammans med SJK ska en 
presentbok tas fram i syfte att lyfta fram en hel 

del opublicerat bildmaterial från våra arkiv. Kun
niga skribenter från Järnvägsklubben men också 
Järnvägsmusei Vänner kommer att bidra med 
texterna. 

Museet har under året skymtat fram i medi
erna med jämna mellanrum även om det är svårt 
att synas när och där det verkligen behövs. På 
riksplanet spelade Sveriges Radio Pl in ett pro
gram huvudsakligen hos oss för att uppmärk
samma ånglokets 200 år. SVT spelade också in 
för programserien "Industriminnen" och Gävle
Dalaredaktionen uppmärksammade bevarande
planen och vår renovering i två nyhetsinslag. 
Annars har det varit tunt förutom pliktskyldiga 
lokaltidningsinslag efter några av våra arrange
mang. Jubileumsåret känns därför extra välkom
met för att fa nytt mediefokus på verksamheten. 
Genomslaget i medierna har naturligtvis stor in
verkan på besökssiffrorna. 

Även om året utåt sett inte var ett av våra bästa 
så har det definitivt varit bäst hittills när det gäl
ler det inre arbetet. En del personalförstärkningar 
har medfört att organisationen blivit mer effek
tiv än någonsin. Ny som tillsvidareanställd blev 
Kenneth Landgren som fungerat som lokförare 
och vagntekniker på halvtid. Mattias Smedberg 
anställdes på ett heltidsvikariat i verkstaden för 
Claes Zachrisson som fullt ut flyttade till besöks
verksamheten för att täcka ett länge eftersatt be
hov. Personalstyrkan under 2004 såg därför ut 
som följer: 

Museichef 
Robert Sjöö 

Administration 

Göran Jäderholm 

Besök och Arrangemang 
Olle Andersson 

Gunilla Lundberg 

Mia Lundstedt 

Claes Zachrisson 

Stefan Nilsson 

Peter Iller 

Helena Lurz 

Anders Larsson 

Anna Nygren 

Boel Nylöv 

Eva Olsson 

IT, ekonomihamering och diarium 

butik, guidning och arrangemang 

marknadsföring 

och beställningsarrangemang 

guidning, museipedagogik 

och arrangemang 

utställningsteknik och fas tighet 

provanställning med lönebidrag, 

vaktmästeri 

ti manstäl ld, teaterguidning 

timanstäl ld, reception 

och guidning 
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Birgitta Pedersen 

Annelie Wahlström 

Tanya Å.sbacka 

Lennart Bergner 

Henrik Sjöö 

Samlingar och Dokumentation 
Christina Engström 

Robert Herpai 

Katarina Sandberg 

Elisabet Kronhöffer 

Bertil Pettersson 

Catharina Wallin 

Hans Karlsson-Nyhlen 

Magnus Ljung 

Fordon, Trafik och Fastighet 
Sten Holm 

RolfJansson 

Kenneth Landgren 

Thom Olofsson 

Mattias Smedberg 

Stefan Karlsson 

timanställd, minitåg 

arkiv och bibliotek, 75 % 

arkiv och bibliotek 

foremålsvård, registrering och 

dokumentation 

foremålsregistrering, 50 % 

timanställd, foremålsregistreri ng 

arbetsplatspraktik, arkivregistrering 

(8 veckor) 

arbetsplatspraktik, fotografering 

(8 veckor) 

fordon och trafik 

fastighet, trafik 

och fordonsrenovering 

fordon och trafik, 50 % 

fordonsrenovering och måleri 

vikariat, verkstad och trafik 

köpt tjänst, fordonsrenovering 

Och sist men inte minst: ett varmt tack till alla 
museivänner som hjälper oss i ur och skur. Ni 
är nu så många så att jag inte längre törs lista 
alla fantastiska volontärer. Då finns alltid ris
ken att missa någon. Vet ändå om att ert arbete 
uppskattas av hela den anställda personalen och 
att vi aldrig skulle kunna genomföra våra planer 
om vi inte fick den här hjälpen. Två museivän
ner har varit på museet så mycket att det känns 
som att de kom att höra till de anställda. Det är 

vänföreningens nye ordförande, Rolf Sten, som 
med sitt stora kunnande inom både järnväg och 
IT har blivit en stöttepelare i arkivet två dagar i 
veckan, och Hans Karlsson-Nyhlen som under 
en tvåmånaders praktikperiod i slutet på året 
lyckades bringa ordning i vår samling av enskilda 
järnvägars arkiv. Hans, som bor i Surahammar, 
veckopendlade till Gävle och höll till godo med 
sovvagnskupe på museiområdet för övernatt
ningarna. 

Hur var det nu med besökssiffran? Jo den stan
nade på exakt 38 800, inte så tokigt trots allt. 

Trafiksidan fick välbehövligforstärkning under året. Kenneth Landgren anställdes som lokforare på 50 % 
och Mattias Smedberg vikarierade som underhållstekniker. Foto Magnus Ljung. 
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Stickspår 

Petter Jönsson än en gång 
Men vad var skälet till att stambanan 

tog vägen över Nässjö när det var 

så mycket planare längs Vättern? Det 

sägs ha berott på att en riksdagsman 

kom med ett argument som märkligt nog 

fann förespråkare i kammaren: 

"Det är ju där jag bor." En minnessten 

till mannens ära har ställts upp i stan, 

för utan Petter Jönssons lobbningsbragd, 

vad hade Nässjö varit då? En by. 

Till glädje för alla vänner av blankvers och av 
ömsint samhälls- och samtidskritik kom Göran 
Palm i vintras med en fjärde (och sista) del av 
sitt epos Sverige, en vintersaga (Ordfront, 2005). 
Palm har rört sej kors och tvärs över landet och 
bland annat fiskat upp en mängd historier som 
han återger och kommenterar. Han har då inte 
sällan funnit att det handlar om myter och påpe
kar detta, även om han är medveten om myters 
svårutrodighet. Ett exempel i den aktuella delen 
är myten om soldaten Bång/Sven Duva i Vilhel
mma. 

Myten om Petter Jönsson i Träslända punkte
rar inte Palm. Det gjorde däremot den kvalifice
rade hembygdsforskaren Josef Ryden 1994 ge
nom artikeln "Petter Jönsson-myten" i årsboken 
Då och nu i Nässjöbygden. Han gjorde det enkla 
påpekandet att Petter Jönsson i Träslända inte 
längre var riksdagsman eller ens vid liv när riks
dagen efter hårda debatter beslöt om den aktuel
la stambanesträckningen på vintern 1859/1860. 
Möjligen, fast högst osäkert, kunde Jönsson ha 
påverkat Nils Ericson genom sitt arbete i den 
stadiga skjutskommitten. Inte genom offentlig 
debatt utan genom lobbning, för att använda 
Palms uttryck, eller mygel. 

Men troligen rör det sej om en vandringssägen, 
en "klintbergare". Folkets Tidning, utgiven i 
Lund, refererade den 3 januari 1857 en riksdags
debatt med orden: 

De fleste af representanterna yttra sig ungefär som 

stortingsmannen Pederssen i Norge, hvilken vid 

öfverläggningen af en jernbana derstädes, yttrade: 

"Efter min tanka vore det aldra bäst att jernbanan 

ginge genom Hamar, ry der bor jag." 

Jag har inte nystat i denne Pederssen. Kanske 
skulle man i så fall ha hittat en föregångare i ett 
annat land. Historien är nämligen så bra att det 
är mycket frestande att applicera den på nya för
hållanden. 

I Sverige är den alltså huggen i sten, genom 
monumentet över Petter Jönsson, "stadens 
grundläggare", i Nässjö hembygdspark. Men den 
hade säkert överlevt ändå. Liksom den skröna 
som dåvarande statssekreteraren i kommunika
tionsdepartementet Ulf Dahlsten en gång drog 
för att visa att man inte fick kämpa mot utveck
lingen: "Borgarna i Skara var rädda för att tåglju
den skulle störa domkyrkoklockorna, så därför 
tog stambanan och utvecklingen en annan väg." 
Även den historien lär leva vidare hur mycket 
historikerna än berättar om de riksdagsmän från 
Skara som ihärdigt kämpade för att ta järnväg. 

Sen undrar man hur Göran Palm kan ha fatt 
för sej att det "var så mycket planare längs Vät
tern". Svårigheten att dra en järnväg förbi bran
terna var ju ett viktigt skäl till att banorna drogs 
som de gjorde kring Jönköping. 

GS 

S/S lnos järnvägslast 
I Spår 2003, avdelning Stickspår, hade Erik 
Sundström ett kort bidrag om förlisningen av 5/5 
Ino. Detta engelska fartyg var på väg från Hull 
till Riga med bland annat järnvägsmateriel, då 
det grundstötte och sjönk vid bohusländska kus
ten nära Marstrand en av de sista dagarna 1871. 
En stor del av järnvägsmaterielen bärgades ur 
det sjunkna fartyget och såldes vid en auktion i 
Göteborg den 2 och 3 oktober 1872. Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning återgav i en kort ar
tikel den 4 oktober vad försäljningen omfattat: 

Stor auktion å jernvägsmateriel 

Under de tvenne sistförflytna dagarne har den förut 

omnämnda stora auktionen hållits å åtskillig järn

vägsmateriel jemte en mängd andra effekter, som 

bergats från slutet af förlidet år vid Flatholmen nära 
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Marstrand strandade engelska ångaren "Ino". Till 
auktionen hade infunnit sig ett stort antal speku
lanter från nära och fjerran, hvaribland icke blott 
ombud för flera af de enskilda svenska järnvägs
bolagen utan äfven en mängd affärsmän från Norge, 
Danmark, Tyskland och England. Genom den så
lunda uppkomna stora täflan betaltes flertalet af de 
utbjudna effekterna med ganska höga belopp och 
uppgick den sammanlagda försäljningssumman till 
något öfver 167 000 rdr. 
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Bland jernvägsmaterielen betaltes för två lokmoti
ver med 20-tums cylindrar 14 500 och 15 000 rdr, 
för ett lokomotiv med 17-tumscylinder 13 700 rdr; 
för två tanklokomotiver med 12-tums cylindrar 
7 050 och 9 700 rdr och för två tendrar med till
behör 1 800 och 2 050 rdr. Omkring 200 par hjul 
till lastvagnar jemte axlar inropades till 232 a 240 
samt ett mindre antal till 400 rdr paret. Största de
len af denna jernvägsmateriel inropades för engelsk 
räkning. - SIF 

Svante Fors&us 
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