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De forsta loken for SJ byggdes av Beyer Peacock & Co 
och hade varken tak eller sidofonster for lokpersonalen. 
Ängdom saknades men ovanpå pannan fanns sandbox 
for att loket inte skulle slira om det låg våta löv på spå
ret. Närmare foraren satt säkerhetsventil i mässingkåpa 
och signalvissla. Vatteninsprutning till pannan skedde 
med en kolvpump hopbyggd med vänstra cylinderns 
tvärstycke. Tendern hade handbroms. Bild ur Illustrerad 
Tidning 1861. 

De engelska ingenjörerna Gisborne och Coghland lät 
resa en sten vid Karlarps by efter arbetet med planering 
av ett järnvägsnät i Skåne 1853 for "Götiska järnvägs
bolaget'~ Det avvägningsinstrument som ursprungligen 
krönte stenen är tyvärr avlägsnat, okänt hur. Foto jarke. 



Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1856? 

Politik 
I Storbritannien, Tyskland och andra länder på 
kontinenten hade 1840-talet varit en expansiv 
tid, då man införde nya regler för aktiebolag 
som gjorde det möjligt att satsa pengar i järn
vägsbolag och industrier även för den som inte 
själv var engagerad i bolagen. Svenska staten 
hade följt utvecklingen bland annat genom att 
placera en ekonomisk journalist, Georg Swede
rus, vid beskickningen i Berlin för att studera hur 
det tyska näringslivet utvecklades till följd av de 
nya reglerna. När han kom hem infördes 1848 
en svensk lag om aktiebolag, och själv skrev han 
den 1848 utgivna boken Om jernvägar där han 
framför sina tankar om industrins och samhällets 
utveckling genom järnvägarna. 

Adolf Eugene von Rosen hade länge samar
betat med uppfinnaren John Ericsson i England 
med finansiering och exploatering av Ericssons 
patent för ångbåtar och propellrar. Han hade då 
kommit i kontakt med engelska finansmän som 
var intresserade av järnvägsbyggen i Sverige, åter
vände till Sverige 1845, gav ut en bok om fram
tida järnvägar i Sverige och fick ensamrätt att un
der tjugo år bygga ett nät av banor i södra Sverige 
som föreslagits och skisserats av konsulten John 
Rennie, bland annat Göteborg-Borås-Eksjö, 
Göteborg-Örebro-Stockholm och Malmö-Ek
sjö-Stockholm. Ett krav var att han skulle visa 
detaljerade kartor och beräkningar senast 1847, 
men det hindrades av en våldsam börskrasch i 
London 1846 då både von Rosen och hans eng
elska kontakter förlorade sina förmögenheter. 

Vid den tiden hade Sverige redan Trollhätte 
och Göta kanal, och ångbåtsförbindelse mellan 
Stockholm och Göteborg över Vättern och Vä
nern. Mellan Mälaren och Hjälmaren fanns sedan 
länge en kanal, och man hade börjat planera en 
Svea kanal från Hjälmaren till Vänern, men inte 
lyckats hitta någon acceptabel sträckning. Redan 
1829 hade en riksdagsmotion av Gustaf af Uhr 
föreslagit en "jernrailväg" Askersund-Örebro i 
stället för Svea kanal. Börskraschen som kallades 
"järnvägsmanin" hade också tvingat John Erics
son att lämna England och flytta till USA, och 
hans bror Nils Ericson som varit chef för byg-

gandet av Göta kanal ansåg då att Sverige borde 
tills vidare nöja sig med kanaler och ångbåtar, 
och framför allt inte släppa fram några engelska 
finansiärer. Den konservative riksdagsmannen 
Leonhard Rääf från Ydre sade att om bysmeden 
behövde en järnstång skulle han gå en natt till 
järnvägen och bryta loss en skena så att tåget på 
morgonen spårade ur. 

Brukspatron Arvid Henström som ägde Kron
torp och Bäckhammars bruk sydost om Kristi
nehamn hjälpte då von Rosen att starta en "järn
vägsbyrå" i Stockholm, en konsultbyrå som höll 
föredrag och gav ut skrifter om järnvägar, och till 
en början koncentrerade sig på järnbrukens be
hov. Transporterna var det stora problemet, inte 
bara transportkostnaden utan ännu mer trans
porttiderna. Sträckor över land kunde man bara 
frakta järnet med häst och släde på vintersnön, 
och över större sjöar och älvar bara på somma
ren. Det gjorde att man vid många järnbruk 
fick leveranstider upp till två eller tre år. Dels 
kunde man inte ta beställningar där kunden ville 
ha snabb leverans, dels fick man stora mängder 
järn liggande i mellanlager och måste belåna det 
hos banker och grosshandlare. Med lokala med
hjälpare som bergmästaren Troilius i Nora och 
lantmätaren Örn i Karlstad reste von Rosen runt 
och lyckades övertyga framför allt bruksägarna i 
Bergslagen att bygga korta järnvägar mellan sjöar 
och älvar. 

Han kunde inte överge sin gamla dröm om 
stambanor i Sverige, men tänkte nu att det skulle 
vara möjligt i etapper. Han lyckades 1848 fa riks
dagen att bevilja en räntegaranti för de lån som 
kunde behövas för att bygga en sträcka från Öre
bro vid Hjälmaren till Hults hamn vid Vänern, 
en hamn som tillhörde Henström, och godkän
na ett "Kungligt svenskt och engelskt aktiebolag 
för järnväg mellan Örebro och Hult". Villkoren 
skrevs 18 51 om så att de skulle gälla hela sträckan 
Köping-Örebro-Hult, och även lån i utlandet 
med 4 procents ränta och 1 procents amortering, 
trots att biträdande finansministern Gripenstedt 
var emot förslaget, liksom brukspatron Tore 
Petre i Hofors som ansåg det orättvist då Gävle
Dala järnväg inte fatt något statsunderstöd. Den 
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13 november 1852 bildades ett svensk-engelskt 
järnvägsbolag Köping-Hult. 

Även det hade så stora problem i början, att 
hovrättsassessor Eric Sparre (sedermera lands
hövding i Vänersborg) övertalade regeringen att 
inrätta 1852 års järnvägskommitte bestående av 
J .F. Waern, K.A. Olivecrona, K.E. Norström, 
K.G. Indebetou och K.M. Rydqvist, där den 
senare hade skrivit boken Nutidens kommunika
tionsanstalter i Europa och Förenta staterna. Kom
mitten gav uppdrag åt chefen för topografiska 
kåren, lantmätare K. Agrell, att föreslå ett nät av 
stadiga stambanor, och han föreslog Stockholm
Gävle, Stockholn-Västerås-Örebro-Svartå-Gö
teborg, Svartå-Kristinehamn-Karlstad-norska 
gränsen, Stockholm-Malmköping-Linköping
J önköping-Malmö, Malmköping-Eskilstuna
Kolbäck och Linköping-Karlshamn. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ansåg att 
linjen till Karlshamn var onödig, och 1853 före
slog regeringen att de övriga skulle byggas och fi
nansieras genom en skatt på brännvin, ett förslag 
av Akrell. Adolf von Rosen meddelade att engel
ska entreprenörer kunde bygga hela nätet utan 
kostnader för staten, om de fick äganderätt för 
99 år och därefter kunde överlämna banorna till 
staten. Landshövdingen i Malmö S.G. von Troil 
lät 1853 bilda "Götiska järnvägsbolaget" för att 
planera och med engelsk hjälp bygga banor från 
Malmö, Ystad, Helsingborg och Landskrona till 
en knutpunkt mellan Höör och Hässleholm. Ef
ter långa debatter beslöt riksdagen i november 
18 54 att stam banorna skulle byggas av staten, 
och att statsbidrag skulle lämnas till banbyggena 
Väsman-Barken och Gävle-Dala. 

Nils Ericson gavs i januari 1855 uppdraget att 
leda den nya myndigheten Statens Järnvägs bygg
nader, och man angav spårvidden 5 svenska fot 
= 1485 mm. 

För att planera banorna mer i detalj tillsatte 
riksdagen samtidigt en ny järnvägskommitte 
bestående av Adolf von Rosen, generallöjtnant 
Carl Fredrik Akrell som var chef för topografiska 
kåren och telegrafverket, överste Axel von Sydow 
som var chef för Väg- och vattenbyggnadsstyrel
sen och Väg- och vattenbyggnadskåren samt som 
sekreterare och kamrerare Georg Swederus. Nils 
Ericson fick rättighet att deltaga i kommittens 
arbete, men avböjde alla inbjudanden. 

Nils Ericson var känd från kanalbygget som 
den enda ingenjör som kunde bygga någonting 
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både snabbare och billigare än planerat, men var 
oerhört envis och blev ovän med de flesta andra 
inblandade. Han ansåg att uppdraget från re
geringen inte nämnde någonting om mellanlig
gande städer eller industrier, och att han därför 
kunde lägga banorna där det var billigast, vilket 
upprörde Sparre, von Rosen och Swederus. Han 
och Akrell ville finansiera statsbanorna genom en 
brännvinsskatt, och riksdagen beslöt en sådan, 
men påpekade att svensk grundlag inte tillät att 
en skatt reserverades för något visst ändamål, 
så därefter var han ovän med många riksdags
män. När von Rosen frågade om han kunde bli 
anställd vid statens järnvägsbyggnader avböjde 
Ericson med motiveringen att det bara fanns en 
chefspost och den var redan besatt. I riksdagen 
beklagade sig sedan von Rosen över att regering
en anförtrott utförandet av vad han själv hade 
planerat till en man som dittills varit principiell 
motståndare till järnvägar. Regeringsbeslutet om 
5 fot spårvidd struntade Ericson i med motive
ringen att man inte sagt var på rälsen den skulle 
mätas, och byggde liksom Köping-Hults järnväg 
allt med engelsk standardspårvidd 143 5 mm för 
att kunna köpa lok och reservdelar av standard
typ. (Samma sak skedde i Frankrike där parla
mentet hade sagt 1500 mm.) 

Munktells - den första svenska loktillverkaren 
Theofron Munktell hade redan 1832 startat en 
mekanisk verkstad i Eskilstuna, och 1850 ut
vidgat den för att tillverka lokomobiler, som var 
flyttbara ångmaskiner på hjul med vågrät panna 
och enkel cylinder med svänghjul och remskiva 
för att driva tröskverk, stenkrossar och liknande. 
När Norbergs järnväg började byggas 1853 tog 
Munktell kontakt med entreprenören Sundler 
och byggde det första svenska loket Förstlingen av 
standarddelar från lokomobilerna så långt möj
ligt. Som ritare anställdes den unge Chalmers
ingenjören Harald Asplund. Loket var tvåaxligt, 
cylindrarna placerades på ramverket mellan ax
larna och innanför koppelstängerna, och därige
nom kunde man använda en lokomobilpanna 
med små ändringar. 

Förstlingen blev ingen succe, framför allt för att 
ånglok måste starta med full dragkraft och för att 
ryckningar i tåget märks direkt vid cylindrarna. 
Den enkla konstruktionen från lokomobilerna 
klarade inte det, eftersom man inte hade något 
svänghjul och ryckningarna därför gav stora tvär-



Fotot .från Norbergs järnväg 1858 visar till höger det av Munktell byggda loket Norberg och en malmvagn forsedd 
med personskrov, och till vänster det 1858 levererade Åmänningen med modernare underrede. 

krafter i cylinderlocken och den enkla styrningen 
av kolvstången. Förstlingen användes en tid för 
arbetståg i Norberg, men klarade inte malm
tågen utan blev snart stående avställt, varefter 
Sundler tog med det till sitt nästa bygge av banan 
Nora-Ervalla, då det blev ombyggt till normal
spår varvid hjulen flyttades utanför rambalkarna. 
När Förstlingen byggdes hade riksdagen beslutat 
att spårvidden på de järnvägar staten skulle bygga 
skulle vara 5 svenska fot= 1485 mm, och loket 
konstruerades så att det skulle ha spårvidd 3 fot 
= 891 mm med hjulen innanför ramarna och 5 
fot med hjulen utanför. När sedan statsbanorna 
och Köping-Hults järnväg byggdes fick de den 
engelska normalspårvidden 4 foot 8,5 inch = 
1435 mm. 

Harald Asplund konstaterade snart att kraven 
på lokomotiv och lokomobiler var helt olika, och 
studerade hur lokomotiv konstruerades i andra 
länder. Han blev då befordrad till konstruktör, 
och hans första konstruktion blev 18 5 5 det tre
axliga loket Fryckstad för banan Fryksta-Klaräl
ven som hade öppnats 1849 med hästdrift. Det 
hade cylindrar längst fram och monterade lutan
de i överkant på koppelstängernas utsida, men 
sliderna placerades innanför ramarna och var se
parat gjutna detaljer. Ett rejält tvärstycke där vev
staken mötte kolvstången klarade ryckningarna i 
tåget. Ramverket bestod liksom på Förstlingen av 

träbalkar förstärkta med plåt på både insidan och 
utsidan, koppelstängerna drev vevtappar utanför 
ramarna. Fryckstad fungerade bra och gick så 
länge Frykstabanan var kvar, till 1872, och kom 
sedan att användas som Kungl. Fortifikations
förvaltningens arbetslok först i Karlskrona och 
sedan vid ombyggnad av Karlsborgs fästning, där 
det kanske av byråkratiska skäl blev stående till 
1914 då det visades på SJ :s paviljong vid Baltiska 
utställningen i Malmö, och återigen 1923 i sam
band med en jubileumsutställning i Karlstad. 

Även här var spårvidden något udda. De tidi
gaste dokumenten om Frykstabanan och Kris
tinehamnsbanan som hästbanor talar om 4 fot 
spårvidd, och en skildring från bygget av den 
senare berättar att man mätte till rälsens utsida. 
Förklaringen finns troligen på Kristinehamns
banans aktiebrev, som visar ett spår med upp
stående flänsar på rälsens utsida, och hästdragna 
vagnar som också skulle kunna köra på gator. 
Mätt på rälsens insida blev det 44,5 verktum = 
1101 mm, och när man senare på 1850-talet in
förde decimalsystem uppmätte man det till 3 7 
decimaltum = 1099 mm. 

Direkt därefter fick Asplund konstruera ett 
nytt lok till Norbergs järnväg, där man efter 
problemen med Förstlingen bestämt sig för att 
öka spårvidden från tre till fyra svenska fot. 
Den här gången visar ritningar att man verkli-
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gen menade 4 fot = 1188 mm mätt på rälsens 
insida. Loket Norberg var mycket likt Fryckstad 
men något större, alltså med tre drivaxlar, hju
len innanför ramarna och vattenförråd baktill 
under förarplatsen. Ingendera hade förarhytt, då 
man liksom i England ansåg att ett ånglok skulle 
vara som en ångbåt med namn och befälhavare. 
Ångbåtar hade på den tiden inte någon inklädd 

av underrede och cylindrar. Det ledde till en liten 
kontrovers, då den norska Rörosbanan köpte de 
två gamla loken från Kristinehamnsbanan 1875. 
Asplund hade för norrmännen beskrivit loken 
som sju år gamla, och det var väl rätt beträffande 
maskineriet och ramverket, men pannan och an
dra delar var ju faktiskt 18-19 år och tålde bara 
lågt ångtryck. 

kommandobrygga, och då skulle loken ~-------------------
inte heller ha det. Munktellsfoken: dimensioner i mm och (inch) 

cylinderdia suzg drivhjul löphjul axeuzvstån, På kort tid fram till 1858 levererade nu 
Munktells ytterligare fem lok av ungefär 
samma typ som Norberg, men med vatten
tank även ovanpå pannan. Väsman-Bar
kens järnväg, som förband Smedjebackens 
hamn vid övre änden av Strömsholms 
kanal med Marnäs hamn vid sjön Väs

Fryckstad 
Norberg 
Ätvidaberg 
Sjöändan 
Ämänningen 
Barken 

241 (9,5) 356 (14) 838 (33) 
241 (9,5) 38 1 (15) 914 (36) 
254 (1 0) 38 1 (15) 940 (37) 
245 (9,6) 38 1 (1 5) 914 (36) 
254 (10) 38 1 (15) 940 (37) 
254 (1 0) 406 (16) 940 (37) 

1219+1219 (48+48 
- 1295+1295 (51+51 

711 (28) 1295+1422 (51+56 
1448+ 1448 (57 + 57 

711 (28) 1373+1194 (54+47 
- 1373+1373 (54+54 

man intill Ludvika, för transporter från de 
många bruken och gruvorna kring sjön, fick 1857 
sitt första lok Wessman med fyra fot spårvidd. 
Baroniet Åtvidaberg byggde en bana från Bersbo 
gruva till kopparverket i Åtvidaberg och fick två 
lok Atvidaberg och Bersbo som gick där till en bit 
in på 1880-talet, då banan byggdes om till en del 
av trefotsbanan från Västervik till Norsholm. De 
hade bara de två bakre axlarna drivna. 

Därefter köpte Kristinehamn-Sjöändans järn
väg två lok Sjöändan och Christinehamn, men de 
fick liksom Fryckstad spårvidden 44,5 verktum 
eller 37 decimaltum, som blir 1101-1099 mm. 
Asplund som både hade konstruerat loken och 
planerat banans ombyggnad från hästbana till 
lokdrift blev då överingenjör och chef för banans 
verkstad, men fortsatte ändå att konstruera lok åt 
Munktells i många år. 

Munktells byggde 1858 åt Norbergsbanan 
ett andra lok Amänningen och 1860 åt Väsman
banan loket Barken, där Asplund för bägge lät 
göra en helt ny typ av underrede. Rambalkarna 
var helt av grov plåt och sattes innanför hjulen. 
Sliderna placerades i ett slidskåp direkt ovanpå 
de horisontella cylindrarna. Vattentank fanns 
både mellan rambalkarna och som en sadeltank 
ovanpå pannan, och rambalkarna kunde nu ni
tas samman, vilket gjorde loken mycket stabi
lare. Amänningen hade bara de två bakre axlarna 
drivna, Barken alla tre. 

Redan under 1860-talet upptäckte banorna 
att de gamla plåtförstärkta trärambalkarna var 
alltför svaga, och ett efter ett blev de äldre loken 
helt ombyggda 1866-1868 med den nya typen 
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Redan trafikerade banor 
Den dominerande industrin i Sverige, järnbru
ken, hade haft goda konjunkturer i början av 
1850-talet, då industrin i England och Frankrike 
varit upptagen med vapentillverkning för Krim
kriget. Banor vid gruvor fanns sedan länge, i Falu 
koppargruva sedan omkring 1700, från Höganäs 
stenkolsgruva till hamnen sedan 1796 och vid 
Pers bergs gruvor sedan 1819. Redan omkring 
18 50 hade man byggt flera banor som ledde 
trafik från flera värmländska bruk till hamnarna 
i Karlstad och Kristinehamn i samtrafik med 
båtar, och de var de första banorna med allmän 
trafik i Sverige, där inte bara ägarna utan också 
bönder och köpmän kunde sända gods. 

Smalspåriga hästbanor med allmän trafik fanns 
från Kristinehamn till Sjöändan där anslutning 
fanns med Filipstads Bergslags kanal och sjö
fart till Storfors bruk, därifrån hästbana med en 
färjesträcka till Gammelkroppa vid sjön Y ngen. 
Vid Y ngen låg Persbergs gruvor med flera spår 
till bryggor, och med hästbanor till Saxå bruk, till 
Filipstad och till sjön Långban, varifrån hästbana 
fanns till Lesjöfors bruk. Andra banor fanns i 
Värmland förbi vattenfallen i Munkfors, Borgvik 
och Forsbacka och vid Ränkesed. Grängesbergs 
gruvor hade en 1853 öppnad hästbana till sjön 
Södra Härken och en kanal till Norra Härken. 
Finspongs bruk hade 1855 öppnat hästbanor 
Finspång-Lotorp och Norrköping-Fiskeby samt 
ångbåtstrafik Finspång-Fiskeby. 

Sedan Frykstabanan 1856 med gott resultat 
övergått till lokdrift började Kristinehamns-



Sjöändans station där järnvägen mötte sjötrafiken från Filipstads Bergslags kanal och sjösystemet Alkvettern-Öjevet
tern var efter några år som hästbana under ombyggrzad for lokdrift. 

banan förbereda lokdrift genom att lägga in ny 
räls. Koncession beviljades för Väsman-Barkens 
järnväg med lokdrift och 4 fot spårvidd, och 
Norbergs järnväg, som gått i konkurs 1854 efter 
problem med bland annat Förstlingen, hade bli
vit färdigbyggd med spårvidd ökad till 4 fot och 
öppnades för allmän trafik med ånglok 1856. 
Åtvidabergs baroni hade under byggnad en bana 
från Bersbo koppargruva med 4 fot spårvidd som 
öppnades 1857. 

Under 1840-talet hade de flesta masugnar bli
vit ombyggda med "varmapparat" där avgasen 
från masugnen värmdes genom att den kvarva
rande kolmonoxiden förbrändes, och den heta 
gasen sedan fick förvärma den luft som blåstes 
in bland malm och träkol i masugnspipan. Det 
hade gjort att träkolsbehovet sjunkit till 60 pro
cent av vad man tidigare tagit ut från skogarna. 
De flesta järnbruk startade då sågverk för att ta 
vara på den ved man inte behövde till träkol. 
Många av järnbrukens hästbanor transporterade 
också plank, och vissa banor byggdes enbart för 
detta, som vid den 1854 öppnade Orrholmens 
ångsåg i Karlstad, där det fanns en hästbana ut 
på den 400 m långa udastningspiren. 

Gävle-Dala järnväg 
Järnbruken mellan Falun och Gävle hade sedan 
början av 1842 diskuterat kombinationer av 
hästbanor och sjöfart, men 1850 lät man kap-

ten C.E. Norström utreda kostnader för en bana 
hela sträckan från Gävle till Falun, och fann att 
en bana med ånglok skulle vara lönsam, och 
transportera lika mycket stångjärn som plank. 
Statslån söktes 1854, och ett aktiebolag Ge
fle-Dala JernvägsAB bildades 1855 med Gävles 
exportörer och grosshandlare som huvudägare. 
Som arbetsledare för banbygget antogs Claes 
Adelsköld som 1849 lett byggandet av Fryksta
banan. Arbetet började 1855 och under 1856 
anlände fartyg med räls, vagnar och lokomotiv 
från England, som då hade den mest framstå
ende mekaniska industrin i världen. Under 1856 
anlände tre nybyggda lok Gefle, Engelbrekt och 
Kullan från Sharp Stewart & Co, och ett begag
nat, femton år gammalt Norden, byggt av Kirdey 
för banan Manchester, Sheffield & Lincolnshire. 
Krimkriget slutade 1856 och det blev så svårt 
att exportera järn att flera av järnbruken, bland 
annat Högbo, var nära konkurs och inte kunde 
betala sina aktieteckningar. Under 1856 var man 
därför tvungen att lova räntegaranti för de aktier 
som ännu inte var sålda och begära utökat stats
lån. Banan var körbar för arbetståg från Gävle till 
Jädran, och november 1856 publicerades tidta
bellen för ett tåg om dagen med text att passage
rare och gods medfölja, men tillstånd för allmän 
trafik fick man inte förrän den 10 augusti 1857. 

Vid Norrlandskusten hade den engelskägda 
export.firman James Dickson i Göteborg byggt 
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en såg vid Askesta och arbetade med att bygga 
en bana med engelsk normalspårvidd till ham
nen i Sandarne. 

vice ordförande och residerande direktör, och ar
betet kunde börja. Redan 1854 märktes en kris 
då entreprenören Burge sade upp sitt avtal, och 
samarbetet mellan de svenska och de engelska 
direktörerna fungerade dåligt. Som residerande 
direktör ersattes von Rosen 1855 av S.E. von 
Hofsten. Arbetet blev nästan nedlagt utom från 
Örebro till Skebäcks hamn och Ålsäng. Krisen 
vart akut 1856 då den engelske styrelsemedlem
men Sadlier begick självmord och det avslöjades 
att uteblivna pengar från England berodde på att 

Köping-Hults järnväg 
Adolf von Rosen hade 18 51 av riksdagen fatt en 
utökad räntegaranti för en bana Köping-Hult, 
trots att många ledamöter hellre ville ha banan 
dragen till Mariestad eller Kristinehamn. Ett nytt 
bolag med svensk och engelsk styrelse bildades 
1852 med den liberale politikern från Göteborg 
C.F. Waern som ordförande och von Rosen som 

IOPIN&-BDLT JBBIVIB. 
Special-Tau för tra&kea mellan lora oeh aedautieade Stationer. 

Pik.eter: 
Till och med S aUlp. vigt till och frln 

alla Stationer . . . . . . . .. . . . . . . . 

öfver S akilp. t. o. •· l0 skllp. 
10 ,, io ,, 

,, 20 ,, 40 

40 

" 60 " 
80 

60 
80 

100 ,, 

Varor och &lllllt GodJ: 
l:sta Klassen per ce11tner 
2:dra d:o 

l:dje d:o 

4:de d:o 

!.:te d:o 

Boskap, Pir och Srio: 
Full lastvagn ............... . 

Nötkreatur per stycke 
Kalf 

Får eller Svin ,, 

Örtbro. A•buf• Dylta. Fröwi. ~:::: ia~. llölon. Arbac•- Jetlo. ktbick. 

R:U Ort. R.dr !ÖN'. R.drlo~ ll:drji.r, Rdr lwt K:Jrf1i1re. R.lllr lif't. ftllrjörr ftdr /ore Kdr/Ort 

Obs. Ved i putier 11f ej mindre än 4 f11mnar tranaporteras till Örebro efter följande afgifter per 
famn: fril11 Dylttt, Fr,;vi och Jcrlc I R:dr 6$ Öre; frun Ulleraätter och Norn 2 R:dr; friin .ll'ellingsbro 
2 R:dr 2ft ,;re; och f'ritn Arboga 3 R:dr 26 öre. 

Om ankomt1tf'n af gods och paketer blifver mottagaren underriitt11d, och sildnna till Örebro, Arboga 
eller Nora 11.trcsscrade pnketer, som i vigt ej öfvcrstiga 3 skiUpund, tillställas kostnadsfritt sina egnre. 

Bolaget medgifver 14 dagars fri magasinering af gods, dock utan att ansvara för den förluat eller 
akada, hvaraf god~et under tiden möjligen kan drabbas. 

0• ••gasinering eller uppliitr,i;ning af tungt eller • kry111mande goda, och vilkoren derför, kan upp
görelae träll'aa iaed bolaget• Trafikföre.tändare. 

Tomma li.ärl, fa11tager eller emballage, hvari förvarat. gode, som blifvit l jemvägen befr11ktaJt, 
ltereändae li.oatnadefritt till den station hvarifrln de först afglt*1 aen böra derifrln afnemtu inoa 
14 dagar. Bolaget iir under t~cn för dem ej ansvarigt. 

Gods och Paketer mottagas vid Stationerna under halflret October-Mara frln Id. 8 f. m. till kl. 
'-38 e. •· och under halfåret- April-Septembe~ frln kl. 1 f. a. till Id. 6 e. •· 

Örebro den I Januari 18/if!. 

han sysslat med 
förskingringar 
och obligations-
bedrägerier. Ar
betet fortsatte 
med engelska en
treprenörer och 
man köpte rul-
lande materiel 
från England, 
varibland flera 
begagnade ång
lok. Man fick 
riksdagen att 
medge försening 
av banans öpp
nande for Öre
bro-Köping till 
1855 och Öre
bro-Hult till 
1856 men blev 
alltmer försenat 
genom byte av 
arbetschefer och 
entreprenörer. 

Och på sam
ma gång pågick 
arbetet med si
dobanan Nora
Ervalla som ett 
separat svenskt 
bolag. Även här 

Nora-Ervalla 
järnväg trafike
rades reda.n från 

r- ,4/ - / ___ --~/ . ,1 / ,/L ~ //? . / början av Köping-
L./~~ ~Oht?,. /-rn~ . ~~ . 

~ Hults järnväg, som /: &7~ ~dd_~;?r ~ framgåravtaxan 

~---------------------------~ från 1858. 
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hade man från början tänkt sig en kanal från 
Nora till Örebro för malmtransporter till Had
debo bruk och järn från de många bruken i Nora 
Bergslag. Bergmästare Troilius och von Rosen 
hade 1849 gjort bruksägarna intresserade av att 
bygga en hästbana i stället, och 18 51 för en bana 
med ånglok. Sedan Köping-Hult järnvägsbolag 
bildats 1852 beslöt man låta von Rosen göra ett 
nytt förslag till en bana från Nora till Ervalla sta
tion vid KHJ. På sommaren 1853 började byg
get med Fredrik Sundler som entreprenör sedan 
KHJ engelska entreprenör avböjt. Sundler hade 
som vi sett redan 1853 byggt Norbergs järnväg 
med 891 mm spårvidd, och då använt Förstling
en som alltså var det första loket från Munktells 
verkstad. Norbergsbanan hade gått i konkurs 
innan den var färdig, och då hade Sundler visat 
att han hade rätt till loket som del av arvodet. 
Han lät Munktells bygga om det för normalspår 
143 5 mm, och eftersom loket var förberett för 
spårviddsändring borde det ha varit lätt. Tyvärr 
hade man 1853 trott att normalspår i Sverige 
skulle tolkas som 5 svenska fot ( 148 5 mm), så 
det var inte bara att flytta drivhjulen till utsidan 
av rambalkarna. Munktells var tvungna att flytta 
ihop balkarna 65 mm och det visade sig senare 
leda till problem med matarpumpen som låg 
mellan rambalken och vattentanken. Pumpen 
blev helt oåtkomlig annat än rakt underifrån, 
och om den inte fungerade fick man gräva en 
grop under spåret för att kunna nå den. Sund
ler gick själv i konkurs 1855 eftersom han som 
betalning tagit emot aktier som han tänkt sälja 
till KHJ :s engelska intressenter men misslyckats. 
Han överlät då loket till Norabanan, som fort
satte att använda det i arbetståg. 

Vid byggandet av Köping-Hults järnväg an
vändes först fem lok som köpts från England i 
dåligt skick, och för trafiken därefter ett tanklok 
Oscar byggt 18 5 5 och två tenderlok Decision och 
Energy byggda 1856, alla från William Fairbairn. 
Personvagnarna var engelskbyggda med sidor av 
stora teakskivor. Grusvagnar byggdes på egen 
verkstad, övriga godsvagnar var engelskbyggda. 

Den 5 mars 18 56 gick ett första invigningståg 
från Örebro förbi Ervalla till Nora draget av loket 
Oscar med fyra personvagnar och två godsvagnar. 
Med tåget reste järnvägarnas styrelsemedlemmar, 
lokala politiker och bruksägare. Man åt en lunch 
i Nora och reste tillbaka till Örebro. Banan var 
då inte fullt färdig och inte godkänd av myndig-

heterna. Bron över ån vid Järle hade rasat och 
bara blivit provisoriskt ersatt. Godståg började gå 
den 17 mars och vid vårmarknaden i april körde 
man tillfälliga persontåg men officiellt öppnades 
persontrafiken först den 4 juni. August von Ro
sen tilldelades 1856 en mindre stadig pension 
och efter hans död restes en staty av honom vid 
Örebro station. 

Statens järnvägar 
Riksdagens järnvägskommitte arbetade hårt med 
sitt förslag till stadiga stambanor som blev färdigt 
den 30 september 1855. Nils Ericson ombads 
uttala sig om det och sade att han i princip höll 
med om förslaget, men ansåg att Västra stam
banan borde gå genom Södermanland och inte 
längs norra Mälarstranden som redan hade goda 
båtförbindelser, och att Stockholm bara skulle ha 
en gemensam station i stället för en på var sida 
av Mälaren. Han ansåg också att man borde be
tona principen att dra banorna långt från kuster, 
kanaler och segelleder. Kommittens medlemmar 
fick en chock när Nils Ericson redan den 18 no
vember publicerade ett eget färdigtryckt, separat 
förslag som avvek på många fler sätt från kom-

Nils Ericson var en effektiv och skicklig arbetsledare 
med erfarenhet .från kanalbyggen, och ledde de forsta 
årens arbete med Statens järnvägar. Svårigheter att 
kompromissa gjorde honom osams med många politiker, 
industrimän och konsulter. 
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Bilden från Illustrerad Tidning visar det kungliga tåget i Göteborg när Västra stambanan foruingdes 1858 till Fal
köping. Den forst öppnade delen 1856 var Göteborg-]onsered 

mittens, och när regeringen den 28 november 
1855 bifogade Ericsons förslag i sin proposition 
till riksdagen. 

Kommitten hade föreslagit: Västra stambanan 
Stockholm-Örsundsbro-Köping-Svartå-Fal
köping-Göteborg där banan Köping-Hult skulle 
köpas och ingå, Norra stambanan Örsundsbro-
Uppsala-Gävle, Södra stambanan Malmö-Vär
namo--Axamo--Falköping, Östra stambanan 
Stockholm-Katrineholm-Norrköping-Linkö
ping-Tenhult med anslutning till Södra stam
banan antingen i Vaggeryd eller förbi Jönköping 
till Axamo, Nordvästra stambanan Svartå-Karl
stad-norska gränsen, och dessutom sammanbind
ningsbanor Katrineholm-Eskilstuna-Dingtuna 
och Katrineholm-Örebro-Askersund. 

Ericsons förslag var i stället: Västra stambanan 
Stockholm-Katrineholm-Hallsberg-Porla-Fal
köping-Göteborg, Norra stambanan Stock
holm-Uppsala-Sala-Storvik, Södra stambanan 
Malmö-] önköping-Falköping, Östrastambanan 
Katrineholm-Norrköping-Linköping-Tenhult, 
Nordvästra stambanan Porla-Karlstad-norska 
gränsen samt sammanbindningsbanor Sala-Frö
vi och Örebro-Hallsberg utan övertagande av 
Köping-Hult, eventuellt också Sala-Västerås. Av 
kommittens medlemmar var Sparre upprörd över 
att han blivit beskylld för att stödja stambanan 
mellan Stockholm och Västerås för att han ägde 
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fastigheter i Enköpingstrakten, och von Rosen 
upprörd av att KHJ inte skulle övertas. Redan 
1857 erbjöds staten att köpa KHJ men avböjde. 
Nästa järnvägskommitte 1858 hade Ericson 
som ordförande och ändrade Södra stambanans 
sträckning att i stället gå över Sävsjö-Nässjö. 

Utan att vänta på slutligt riksdagsbeslut om 
stambanornas dragning hade Ericson redan bör
jat bygga stambanorna där det var minst diskus
sion om sträckningen, från Göteborg den 30 
april 1855 och från Malmö den 1 maj 1855, 
och den 2 december 1856 kunde allmän trafik 
öppnas på delsträckorna Göteborg-Jonsered och 
Malmö-Lund. Vid invigningen hade man hop
pats att kung Oskar I skulle deltaga, men han 
hade blivit allvarligt sjuk och sände sina tre söner 
Carl, Oscar och August i stället. Kungen överlät 
1857 regerandet till prins Carl och avled 1859. 

Från början hade banbyggnaderna i distrik
ten vid Malmö och Göteborg varsitt begagnat 
engelskt lok, Ajax och Titan, som gått 13-15 
år på London & South Western Railway, och 
fick 1856 vardera tre nybyggda engelska lok 
från Beyer Peacock & Co, grönmålade och med 
namn på gjutna mässingsskyltar. De första loken 
var av samma typ, axelföljd o00-oo (lB-2) med 
utvändiga cylindrar. Distrikten numrerade sina 
lok från nr 1 tills en gemensam nummerserie 
infördes 1864. Som namn på loken valde man 



ortnamn med anknytning till distriktet, Norden, 
Sverige och Göteborg, men de tre första vid Södra 
stambanan fick namn efter de prinsar som deltog 
vid invigningen, Prins Carl Prins Oscar och Prins 
August. Den senaste finns idag på Sveriges Järn
vägsmuseum i Gävle. 

Vagnarna kom från Lauenstein & Co i Ham
burg och numrerades utan tanke på andra distrikt 
men med signaturer SSB och WSB. Personvag
narna målades olika beroende på vagnsklass, och 
alla hade kupeer med sidodörrar. Godsvagnarna 
var av tre typer, vagnar med fällbara träväggar för 
grus och spannmål, vagnar med låga fasta väggar, 
trästolpar och löstagbar svängel för räls, stolpar 
och trävirke samt täckta vagnar för styckegods 
och djur. De första godsvagnarna hade den röd
bruna preussiska färgen, men när längre fram 
även svenska företag levererade förekom även 
grå, svarttjärade eller trägula vagnar, tills man 
1864 slog ihop nummerserierna och bestämde 
att alla skulle vara rödbruna utom byggnads
avdelningens som kunde vara grå. 

Referenser Spår 1992: E. Sparre 
Spår 1994: Förstlingen 
Spår 1996: A.E. von Rosen 
Spår 2001: G. Swederus 

"Vi hafoa oformo
dadt gått pank': 

Claes Adelsköld var den ledande järnvägskonsulten, och 
hade arbetat med planering och byggande av många 
enskilda banor, men blivit osams med Nils Ericson. 

skrev Södra stamba- - ---- ------ ------- - ·-----------------
nans byggchef Beijer 
1856 Följden blev 
att bygget av de per-
manenta stations-
husen i Malmö och 
Lund avbröts och 
provisorier uppfordes 
tiff trafikstarten. 
Ritningen ( nu i 
Riksarkivet) visar 
fasad och plan for 
den tilfjåffiga statio
nen i Lund 

• • 
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Christina Engström 

Guldkorn ur arkivet 

I TGO J :s arkiv som numera finns i Sveriges Järn
vägsmuseums samlingar, ingår arkivet efter Frö
vi-Ludvika Järnvägar (FLJ) . Banan som invig
des 1 oktober 187 4 benämndes från början The 
Swedish Central Railway, Svenska Centralbanan. 
Namnbyte till FLJ gjordes 1875, men bolaget 
The Swedish Railway Company fortsatte att ex
istera till början av 1900-talet. I kopieböckerna 
samt i Construction Letterbook .från tiden 1872-
1873 kan man följa det intensiva a,rbetet med att 
fa banan klar enligt tidsplanen. Man kan säga att 
FLJ har sitt ursprung i England. Ägarna hade sitt 
huvudkontor i London och i Sverige hade man 
en förlängd arm i och med den styresman som 
utsågs när banan var färdig för drift. Det var eng
elsmannen, ingenjören, Walmsley Stanley som 
var FLJ:s förste styresman. Det var under hans 
ledning som stakningsarbetet utfördes. Det var 
även han som tillsammans med kammarherre 
G. Fahnehielm, legationssekreterare Gosling och 
brukspatron Ericsson fick i uppdrag att åka runt 
till de berörda kommunerna, för att framföra 
de villkor och krav som ställdes både till kom-
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munerna och enskilda personer inför banbygget. 
Bland de krav som ställdes var kostnadsfri leve
rans av sliprar vid banbygget, kostnadsfri leve
rans av trävaror för uppbyggnad av stationshus 
och andra hus som skulle uppföras vid banan 
samt fri tillgång till grustäkter. 

På en del platser möttes man av motstånd, 
men till slut kunde banbygget sätta igång enligt 
tidsplanen. I byggnadsskedet av banan lämnade 
Stanley täta rapporter till huvudkontoret i Lon
don. Naturligtvis ville man hålla sig a jour med 
framskridandet av banbyggandet, men även det 
ekonomiska läget var viktigt att rapportera. Stan
ley kan inte ha haft det lätt. Från ägarna ställdes 
ständiga krav på att hålla nere kostnaderna, nå
got som senare skulle visa sig ge ytterligare kost
nader i framtiden, bland annat fick man redan 
1880 byta ut rälerna som var för lätta. De ersat
tes av tyngre räls, ett arbete som i sig drog ut på 
tiden på grund av det ogynnsamma ekonomiska 
läget. 

Vidare om FLJ:s intressanta förhistoria går att 
läsa i minnesskriften om TGOJ utgiven 1927. 

Nu till Guldkornet ur arkivet. Det är ett brev 
daterat 13 maj 1873 med anknytning till FLJ el
ler Svenska Central Jernvägen som banan hette 
då detta brev skrevs. Vid den här tiden var ba
nan från Frövi öppnad till och med Ludvika för 
provisorisk trafik. Brevet ger en bild av febril 
verksamhet. Ändamålsenliga lokaler för målaren 
Eliasson, som anställts för målning av lokomotiv 
och vagnar, var ännu inte uppförda. 

Brevet är undertecknat av John Johnsson som 
1873 var maskiningenjör vid FLJ. Det var han 
fram till 1879 då han blev trafikchef och styres
man. Trafikchef var han fram till 1900 och sty
resman fortsatte han att vara fram till sin död den 
7 augusti 1916. 

John var engelsman född 30 november 1847 i 
Great Ouseburn i Yorkshire. Han kom till Sverige 
1872 efter att ha inlett sin yrkesbana inom järn
vägen vid North Eastern Railway i England. 
Han var gift med Jane Mary Ryott och de fick 
sju barn födda 1875 (Mary), 1877 Qohn), 1879 
(Harry Oskar), 1884 (Aina), 1890 (Bertie), 
1893 (Greta). Även sonen John född 1877 hade 



sin yrkesbana inom järnvägen då han anställdes 
som trafikchef inom TGOJ 1908. När man läser 
brevet kan man tänka sig att Eliasson kanske blev 
lite fundersam över utsikterna att utöva sitt yrke 
under dessa villkor. Oavsett vilket återfinns Eli
asson senare i FLJ:s matriklar över anställda vid 
maskinavdelningen. 

Lindesberg den 13 maj 1873 
Målaren J. E. Eliasson, 

Göteborgs Jernvägs Werkstad. 

Jag har emottagit Ert brev af den 9 ds och får till 
svar meddela, rörande Edra blifvande skyldigheter 

att antalet lokomotiv på denna bana uppgår till 8 

st; passagerarevagnar 8 st, samt för närvarande 240 
andra vagnar, men ytterligare 60 väntas från England 
under loppet af närmast kommande månader. 4 af 
lokomotiven äro målade och de öfriga skola fram
ledes målas. 

Ni kommer att förestå målningen och fa en gesäll 

till hjelp och när så behöfves ytterligare en arbetare. 

Örc/JrQ Km~tindustri A. B. 

Någon målare verkstad finnes ännu icke, lokomo

tiven målas tillsvidare i lokomotiv-stallet i Linde och 

vagnarnes målning, som endast omfattar deras num

merering och litterering, göres under bar himmel; 

men när de nya maskin-verkstäderna som nu hålla 

på att uppföras, blifva färdiga, kommer en särskildt 

målare verkstad att inrättas. 

Bostad är ej lätt att erhålla, och som jag ej varit bo

satt i någon annan del af Sverige än denna, kan jag 
icke bedöma matvarornas olika pris i särskildta delar 

af landet, men jag förmodar att de äro fullt ut lika 

billiga här som i en stor stad sådan som Göteborg. 

Jag önskar att Ni måtte komma så snart som möj
ligt, men ej förr Ni affiyttat från Eder närvarande 

anställning i god ordning och efter behörig uppsäg
nmg. 

Jag skulle blifva förbunden genom några rader med 
uppgift om när Ni kan komma 

Högaktningsfullt John Johnson 
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JERNVÄOSBRON ÖFVER "STORSTUPET" Å ORSA
HÄRJEÅOALS-BANAN. 



Gunnar Sandin 

Orsa-Härjeådalen, 
järnväg med startsvårigheter 
Den järnvägshistoriskt intresserade får sällan 
nog, men man kan ändå konstatera att det 
har skrivits en hel del om Inlandsbanan. Inte 
minst har de invecklade politiska och ideolo
giska turerna behandlats, men genom Statens 
järnvägsbyggnaders förnämliga Teknisk-eko
nomiska beskrivningar är den tekniska rap
porteringen också god om de delar som staten 
byggde. Annorlunda är det med Inlandsbanans 
ursprungligen privata delar. En historik om 
Mora-Vänerns järnväg lär vara på gång men 
tills vidare får vi för en grundligare behandling 
nöja oss med Svante Forsa::us berättelse om den 
allra första tiden på den sydligaste delsträckan, 
Kristinehamns järnväg. 

Orsa-Härjeådalens järnväg, om vilken här ska 
berättas, blev bara tio år i enskild regi och där 
hände inga märkvärdiga ting. Men varje järnväg 
förtjänar att fa sin historia skriven och ingen 
har hittills berört OHJ särskilt utförligt (mest 
omfattande nog Olof och Nils Bromee, se refe
renslistan). I gengäld var byggprocessen nästan 
lika lång och hade många intressanta aspekter. 
Därför blir det den som ägnas störst utrymme i 
min framställning. 

Öster-, väster- eller söderut? 
Varför satsade 1895 Gävle stad 200 000 kronor 
i en glesbygdsjärnväg vars utgångspunkt låg 198 
(ban)kilometer bort? 

Det gavs förstås en motivering i samband med 
den kommunala behandlingen av ärendet. Sta
den hade redan på 1850-talet gjort en betydande 
satsning på Gävle-Dala järnväg, banan till Fa
lun. Det hade funnits opponenter och tvivlare 
men tvivlet kom på skam. GDJ blev en mycket 
lönsam järnväg och gav förutom avkastningen 
Gävle en mängd indirekta fördelar genom den 
trafik som drogs till staden och dess hamn. I för
sta omgången hade man besegrat Västerås som 
velat styra Dalarnas bergs- och skogsprodukter 
till sina kajer och köpmän. Därmed lät sej ma
joriteten av GDJ:s aktieägare tills vidare nöja, 
avvisade expansionsförslag och gladde sej åt sina 
goda utdelningar. 

På 1880-talet blev emellertid hållningen inom 
GDJ och i Gävle en annan sen först Siljans järn
väg öppnat detta sjöbäcken 1884 och arbete 
samtidigt hade inletts med att etablera en järn
vägsförbindelse från Siljan genom Västerdalarna 
till hamn vid Vänern. Samtidigt fortlevde de tan
kar om en förbindelse med det norska järnvägs
nätet som hade väckts redan årtiondet innan. 
Med konkurrerande avnämare och utfartsrikt
ningar kunde högre priser vinnas för skogspro
dukterna. Tack vare stora aktieteckningar från 
både järnvägsbolaget och staden byggdes som 
en förlängning av GDJ järnvägen Falun-Rätt
vik-Mora som öppnades i sin helhet 1890. GDJ 
trafikerade, och så blev även fallet med den yt
terligare förlängningen till Orsa. Då hade Orsa
intressenterna efter inledande tvekan valt FRMJ / 
GDJ framför den konkurrerande Mora-Vänerns 
järnväg. 

Den stolta planen på en järnväg Söderhamn
Kongsvinger förverkligades aldrig men delsträck
an Bollnäs-Orsa öppnades 1900 - se nedan. 

De nya dalabanorna var inte lika goda mjölk
kossor som landskapets första järnväg. Både 
Mora-Älvdalen och Falun-Västerdalarne fick 
övertas exekutivt av GDJ. FRMJ gav heller ing
en pekuniär utdelning till ägarna. År 1903 blev 
den ett dotterbolag sen GDJ förvärvat alla aktier. 
DHdJ gick det heller inte bra för. Orsa-Härjeå
dalens järnväg, som står i centrum för denna 
skildring, befann sej i gott sällskap. Men Gävle 
stad och dess hamn utvecklades starkt under 
epoken 1800-1914 så järnvägssatsningarna var 
nog inte fel. 

Orsa och besparingsskogen 
Orsa var sen gammalt en fattig skogssocken. 
Den odlade jorden utgjorde bara en procent av 
arealen. Jordbruket var primitivt och baserades 
i hög grad på extensivt utnyttjande av bete och 
gräsfangst i skog och på myrar. Missväxt och 
nödår var frekventa. Det är betecknande att en 
av besparingsskogens prioriterade uppgifter var 
att skapa en fond för befolkningens försörjning 
när slåttern och skörden slog fel. 
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Besparingsskog inrättades i 
flera nordliga skogssocknar 
i samband med skiften på 
1800-talet. Till Orsa kom 
skiftet sent och det var först 
1885 som alla formaliteter 
kring besparingsskogen var 
klara. Den kom då att utgöra 
cirka en tredjedel av socknens 
skog. De andra två tredje
delarna blev enskild egendom 
medan besparingsskogen var 
samfällt ägd. Dess förvalt
ning styrdes emellertid av en 
statlig stadga och övervakades 
aktivt av länsstyrelsen. 

Orsas skogstillgångar hade förstås utnyttjats ti
digare, till husbehov (ved, virke och även bark att 
dryga ut mjölet med), till ett par lokala järnbruks 
bränsleforsörjning och till viss utförsel, men det 
mesta var tämligen orört av brist på avsättnings
och transportmöjligheter. Detta ändrades i och 
med de stora sågverksbolagens etablering och 
skogsforvärv. Här liksom i en stor del av Norr
land såldes skog och avverkningsrätter till vad 
som åtminstone efteråt betraktades som under
pris. Det var framför allt sågtimmer som fälldes 
och fraktades ut på ett alltmer utbyggt nät av 
flottleder. Fram till omkring 1890 hade Oreäl
ven och dess viktigaste biflöden iordningställts 
for flottning. 

Besparingsskogen låg längst norrut i sock
nen, längst bort från bygden, dit svedjande 
finnar hade kommit på 1600-talet (vilket ort
namn ännu vittnar om), och den nåddes sist 
av exploateringsvågen. Men efter uppmätning 
utauktionerades avverkningsrätter även här och 
1887-1897 fälldes totalt drygt två miljoner träd. 
Det gav betydande intäkter. Sedan pengar hade 
avsatts for skogsvård, som nödhjälpsfond och for 
infrastruktur blev det ett överskott som räckte till 
övriga kommunala utgifter för skola, fattigvård 
och annat. Under cirka två decennier behövde 
Orsaborna inte betala någon kommunalskatt och 

Underlagskartan (STF!KAK) är från 1940-talet så 
både vägnät, bebyggelse och stationsnamn har foränd
rats en del sen OH]-tiden. Kartan är forminskad och 
utan ska/,angivelse men måttstocken stämmer. Ban
vaktsstugornas lägen är approximativt inmätta. Ban
vaktsstugor belägna på trafikp/,atser har inte markerats. 
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socknen fick nationellt rykte för sin rikedom. År 
1908 återkom emellertid skatten tillfälligt, och 
socknens problematiska järnvägssatsningar kan 
ha bidragit till detta. 

Till den nämnda infrastrukturen hörde alltså 
flottleder men även vägar, och besparingssko
gen hade en egen vägingenjör anställd. Men det 
som intresserar oss här är naturligtvis främst järn
vägarna. 

Det var inte i första hand sågtimmer som skul
le fraktas ut ur skogarna på en järnväg. Flottning 
var långt billigare. Men det ensidiga uttaget av 
timmerdimensioner var olyckligt på flera sätt. I 
och med att mindre dimensioner inte utnyttja
des gick ägaren naturligtvis miste om intäkter, 
men "dimensionsavverkningen" av enstaka träd 
var också negativ ur skogsvårdssynpunkt efter
som solen sällan kom åt marken, och än värre var 
de väldiga mängder av obarkat virke som läm
nades kvar och blev grogrund för skadeinsekter 
som också gav sej på växande träd, vilka torkade 
och dog. 

Pappersmasseindustrin var ännu i sin linda, 
och det var främst träkol som klen- och restvirket 
kunde användas till. Även kolved kunde visser
ligen flottas och Korsnäsbolaget hade etablerat 
en kolningsanläggning vid Oreälvens utflöde i 
Orsasjön, men i den hanteringen var lönsamhe
ten sämre. Vid milkolning i skogen kunde träkol 
ekonomiskt fraktas 10-20 kilometer, beroende 
på terrängens lutning och annat, till station eller 
lastplats vid järnväg. 

Orsas järnvägar, planerade och förverkligade 
År 1885 tecknade Orsa kommun hela 600 000 
kronor i det tidigare antydda järnvägsprojektet 
Mora-Malung-Deje, trots att det inte direkt 
skulle beröra socknen. Året därpå överflyttades 
teckningen till Mora-Persberg, det vill säga den 
blivande banan MVJ. 

En teckning samma år i en järnväg från Rätt
vik återkallades men 1891 beviljades FRMJ ett 
lån på 300 000 kr förutsatt att järnvägen förläng
des till Orsa- Orsa jordägande sockenmän hade 
skaffat koncession på denna förlängning. Den 1 
augusti 1892 startade den allmänna trafiken till 
Orsa. År 1900 byttes lånet mot aktier. 

År 1894 anslogs en halv miljon till en järn
väg Bollnäs-Orsa-Älvdalen, följande år kortad 
till Bollnäs-Orsa. Några dagar innan denna 
Dala-Hälsinglands järnväg öppnades för allmän 
trafik till Orsa den 18 oktober 1900 fick sock
nen skjuta till ytterligare 300 000 kr i form av 
preferensaktier. 

Tanken på en "Norgebana'' var inte död. Kon
cession söktes 1901 på en järnväg från Orsa till 
Stöa vid riksgränsen, varifrån en norsk bana 
skulle fortsätta till Elverum. Det var en ansökan 
som påverkade diskussionerna om lnlandsbanan 
och var politiskt känslig i och med de allt spän
dare relationerna mellan Norge och Sverige, men 
1905 upplöstes unionen och två år senare sade 
regeringen nej till koncession. 

Kom så till detta satsningarna på en järnväg 
norrut till Härjedalen. I förhållande till invå-
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Orsa järnvägshotell som OHJ tvingades betala till dominerar tillsammans med kyrkan byns profil och är betydligt 
mer imponerande än stationshuset till höger. (MB) 

narantalet var Orsas ekonomiska engagemang i 
järnvägar mycket stora. 

Järnväg till Härjedalen? 
En smalspårig järnväg från Orsa norrut genom 
finnmarken stakades omkring 1890 av Per Lau
rell. Det har varit svårt att hitta ytterligare upp
lysningar om det projektet. Kanske var det den 
banan som i februari 1892 ventilerades på ett 
järnvägsmöte i Sveg, på vilket majoriteten ville 
ha en förbindelse utmed Ljusnan till Ljusdal 
men där kyrkoherden, botanikern och riksdags
mannen S.J. Enander i Lillhärdal kämpade för 
en järnväg Orsa-Sveg som skulle ta vägen om 
hans socken. 

Senare under året anslog skogsmedelsfonden 
pengar till ny undersökning av en järnväg Orsa
Härjeådalen. Stakningen utfördes under ledning 
av Wilhelm Prinzencreutz och låg till grund för 
en koncession som beviljades 1895. Orsa anslog 
400 000 kronor till en sådan bana. Båda projekten 
berörde alltså besparingsskogen direkt, i motsats 
till de tidigare järnvägar som fatt pengar därifrån. 

Om Prinzencreutz järnväg vet vi att den följde 
OHJ:s blivande sträckning från Fågelsjö och 
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norrut men att den från Orsa gjorde en sväng på 
halvannan mil österut till Skattungbyn. Därmed 
kom den att följa Ore älv och gå relativt nära 
gränsen för både besparingsskogen och den en
skilt ägda skogsmarken. 

Det var också en bana som skulle beröra tre län: 
Kopparbergs, Gävleborgs (in i vilket Orsa bespa
ringsskog sträckte sej) och Jämtlands. Följaktligen 
låg dessa tre länsstyrelser bakom inbjudan till ett 
möte som hölls i Orsa den 14 november 1894 för 
att dryfta det aktuella förslaget. Representanter 
kom från kommuner i alla tre länen och ända från 
Gävle, men inte minst ett stort antal hälsingar. 
Det senare fick stor betydelse, för på mötet ställdes 
banorna Orsa-Sveg och Orsa-Bollnäs mot varan
dra. Den senare vann majoritet. För en järnväg till 
Bollnäs anfördes inte minst att den skulle skapa en 
direkt förbindelse med Norra stambanan. 

Förordet för Dala-Hälsinglands järnväg inne
bar att projektet Orsa-Sveg inte fullföljdes. Kon
cessionen fick förfalla. 

Ett nytt försök 
DHdJ fick för sin del koncession i oktober 1895. 
Genom detta skulle Skattungbyns intressen till-



godoses och en järnväg norrut från Orsa kunde 
dras västligare. 

En sådan sträckning stakades 1898 av Lars 
Sparr, Vo V-löjtnant och bördig från Våmhus. 
Året därpå godkändes hans förslag av skogsme
delsfondens styrelse och aktier för hela 1 200 000 
kronor tecknades i banan till Sveg. År 1900 öka
des detta med 50 000 i form av sliperleveranser. 

Detta var en god grundplåt men mer pengar 
behövdes, för järnvägen skulle bli över tolv mil 
lång. Löjtnant Sparrs kostnadsförslag slutade på 
4 436 000 kronor med rullande materiel. Löste 
man trafikeringen på annat sätt behövdes fort
farande minst 3 700 000 kr. Statslån till fördel
aktig ränta stod att få ur den järnvägslånefond 
som riksdagen hade inrättat men inte till högre 
belopp än aktiesumman. Lånet beviljades dock 
inte automatiskt och det gjordes ett försök att 
stoppa det. De inflytelserika riksdagsledamöter
na Daniel Persson i Tällberg och Olof Ericsson i 
Ovanmyra skrev 1900 en motion där de yrkade 
att beslut om både koncession och lån skulle 
uppskjutas i avvaktan på en utredning om ett 
bättre sätt att etablera en järnväg mellan Dalarna 
och Härjedalen. Den planerade linjen om Orsa 
innebar för de allra flesta resor och transporter 
en omväg, menade motionärerna. De ville i stäl
let att staten skulle lösa in Södra Dalarnes och 
Siljans järnvägar, det vill säga sträckan Krylbo
lnsjön, och sen dra en bana norrut via Rättvik, 
Boda och Ore till Sveg. 

Statsutskottets majoritet var emellertid kallsin
nig: staten var redan hårt engagerad i järnvägs
byggen och med en bana från Orsa fanns ut
sikter till kommunal medfinansiering. Och det 
blev avslag även i kamrarna. Det fanns en logik i 
motionärernas krav på ett mer enhetligt planerat 
järnvägsnät, men ortsintresset torde ha varit de
ras viktigaste drivkraft. 

Sista landskapet utan järnväg 
Härjeån utmynnar i Ljusnan en halvmil väster om 
Sveg, och det var aldrig avsett att O HJ skulle berö
ra dess dalgång. Att förkortningen utlästes Orsa
Herjeådalens järnväg berodde naturligtvis på att 
Härjeån hade gett namn åt hela landskapet. 

För Härjedalens del var järnvägsfrågan minst 
lika gammal. Landskapet hade sin gamla och 
naturliga huvudförbindelse med övriga landet 
utmed Ljusnan ner till Hudiksvall. Redan 1875 
hade man bildat Hudiksvall-Herjeådalens jern-

vägs AB för att åstadkomma en förlängning väs
terut från Näsviken av Hudiksvalls järnväg, och 
kommunala och andra intressenter hade teck
nat aktier för närmare 300 000 kr. Storskaliga 
skogsköp och avverkningar hade inletts och även 
här fanns planer på en förlängning in i Norge, 
varifrån de västra Härjedalssocknarna hade sina 
viktigaste handelsförbindelser. Svikna förhopp
ningar om statsbidrag sänkte emellertid projek
tet och bolaget upplöstes 1885. 

År 1880 nådde Norra stambanan Ljusdal som 
blev Härjedalens närmaste järnvägsstation men 
därifrån var det fortfarande drygt elva mil till 
Sveg, och landsvägfrakten på sträckan kostade 
vid förra sekelskiftet minst 3 5 kronor per ton. Ett 
nytt initiativ togs 1892 och åter uteblev statsstö
det. Ännu på 1950-talet hölls projektet vid liv. 

Härjedalen var förvisso fattigt och efterblivet, 
och dess talesmäns strävanden väckte medkänsla 
på många håll, inte minst i riksdagen. Det och 
Öland var vid sekelskiftet de enda landskapen 
som saknade järnväg, och sen Borgholm-Böda 
hade öppnats 1906 var Härjedalen sist. En järn
väg söderut till Orsa var inte förstahandsalterna
tivet för de flesta av dess invånare, men hellre den 
än ingen järnväg alls. 

Finansiering 
Den slutgiltiga listan över aktietecknare i OHJ 
såg ut så här: 

Orsa kommun 
Gävle stad 
Hamra kapellag 
Jämtlands landsting 
Svegs kommun 
Lillhärdals kommun 
Linsells kommun 
Älvros kommun 
Hedekommun 
Vemdalens kommun 
Falun-Rättvik-Mora järnväg 
Siljans kolaktiebolag 
Övriga 

1 250 000 
200 000 
100 000 
100 000 
100 000 
50 000 
25 000 
10 000 
10 000 
5 000 

25 000 
15 000 
13 300 

1 903 300 

Orsas aktieteckning har redan kommenterats. 
Gävle stads stora teckning berördes också inled
nmgsv1s. 

Hamra torde primärt ha tecknat av samma 
skäl som Orsa: kapellförsamlingen hade ont om 
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invånare men gott om skog, vilken skulle stiga 
i värde genom järnvägen. Även Sveg skulle ha 
direkt nytta av den, medan de övriga Härjedals
kommunerna i vissa fall låg långt från ändpunk
ten men ändå skulle få sin transportsituation 
lättad. Jämtlands landsting, som fortfarande 
betalade av dryga lån för de bidrag som kring 
1880 hade getts till anläggningen av Norrländ
ska tvärbanan, tänkte på länsdelens allmänna 
intresse, men teckningen hade godkänts med 
mycket knapp majoritet. FRMJ kunde vänta sej 
ökad trafik och Siljan ökad tillförsel av träkol. 
Övriga firmor och enskilda, som hade en till tio 
aktier var, är inte specificerade, men man kan 
förmoda att det liksom på andra håll rörde sej 
om ersättning för mark som avståtts och symbo
liska innehav hos styrelseledamöter. Ingen ägare 
torde ha väntat sej någon direkt utdelning på 
sina andelar. 

Innan ny koncession beviljades hade Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen att yttra sej över kost
nadsförslaget. Myndigheten ansåg att det nog 
skulle behövas en halv miljon till men höll ändå 
inte för omöjligt att kalkylen skulle hålla efter
som arbetslönerna, en tung kostnadspost, var 
på väg ner. Koncession beviljades, den 12 sep
tember 1900, och därefter ansöktes om statslån. 
Ny remiss till Väg- och vatten som konstaterade 
att stålpriserna hade sjunkit så att räls och broar 
skulle bli billigare, och vidhöll kostnaden 3,7 
miljoner, varefter halva det beloppet beviljades 
som lån. 

Styrelse 
På OHJ:s konstituerande bolagsstämma den 9 
oktober 1900 tillsattes en styrelse för högst fem 

år eller ungefär den tid som bygget beräknades 
ta. Valet hade föregåtts av en skarp maktstrid 
mellan de båda största aktieägarna, alltså Orsa 
kommun och Gävle stad. Orsa hade ju en majo
ritet av aktierna och socknens representanter me
nade att detta borde avspeglas i styrelsens sam
mansättning, medan Gävle ville begränsa Orsas 
makt. Utgången av ett stormigt möte i juni hade 
blivit att båda parter till slut accepterat ett kom
promissförslag som framlagts av Härjedalens re
presentant Olof Bromee, och som gick ut på att 
ingen skulle få rösta för mer än tre tiondelar av 
aktierna. 

Styrelseordförande blev överste K. Reuter
skiöld, som var kommunalpolitiker i Gävle, och 
vice ordförande !sidor von Stapelmohr, riksdags
ledamot, borgmästare i Östersund och represen
tant för Jämtlands läns landsting. Orsa ställde 
upp med tre av sina ledande män: jägmästare 
Wilhelm Pettersson som förestod besparingssko
gen, handelsmannen J. Augustinus Johansson i 
Hansjö och kapten P.G. Hanngren. J. Halfvars
son företrädde Hamra och kronolänsmannen 
Bromee alltså Härjedalen. 

Reuterskiöld insjuknade emellertid, dog redan 
i början av 1902 och ersattes av sin suppleant 
Oscar Flensburg, från Gävle även han. Följande 
stämma valde Stapelmohr till ny ordförande. 
Pettersson ryckte upp som vice. 

På hösten 1905 uppstod en komplikation. 
Kommunalstämman i Orsa förklarade att den 
inte längre hade förtroende för sina representan
ter i bolagets styrelse. Bakgrunden är inte helt 
klar men det fanns på orten ett utbrett missnöje 
över fördyringarna, och man ansåg att arbetet 
skulle kunna bedrivas effektivare i entreprenad. 

Norrländska tvärbanan når högre men OHJ sticker upp två meter över Riksgränsbanans högsta punkt. Från Tallhed 
till trakten av Gråtbäck lutar banan nästan oavbrutet i över två mil Kjell Byström och Benny Nilsson har levererat 
data till banprofilen. 
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Därmed framtvingades en extra stämma som 
valde in Bengtar Erik Ersson och Jonas Brundin 
från Orsa, som nu fick nöja sej med två man i 
styrelsen. Kapten Werner Bäckström i Bollnäs 
besatte nämligen den återstående platsen. Orsa 
agerade för att återfa sitt tredje ombud, nu på 
Bromees bekostnad, men anslaget avvärjdes ge
nom mobilisering av fullmakter. 

Bäckström ersattes 1909 med Kopparbergs 
landshövding Fr. Holmquist som genast gick in 
som ordförande, för när nu banan var färdig an
såg sej Stapelmohr och Flensburg ha gjort sitt. 
Några dödsfall och avsägelser förändrade sen 
sammansättningen under den återstående trafik
tiden, så att det bara var Bromee och Halfvarsson 
som satt i styrelsen hela tiden. 

Styrelsemöten hölls fyra till sex gånger om året 
under byggtiden men glesare därefter. De för
lades ofta till Bollnäs, Falun eller Storvik, järn
vägsknutar som låg bra till om man såg till den 
sammanlagda tillgängligheten, men en gång mitt 
uppe i finnskogen, i Noppikoski. Åtminstone i 
början kvarlevde en animositet mellan Gävles 
och Orsas representanter. 

Egentligen fanns det under byggåren en åtton
de ledamot i styrelsen, nämligen den långivande 
statens representant, men han förtjänar ett eget 
avsnitt. 

Sten Nordström 
Sten Nordström benämns "titulärgrosshand
lare" av Hugo Hamilton, landshövding i Gävle. 
Och man förstår att Nordström inte hade sär
skilt mycket tid att ägna sej åt handelsverksam
het, så engagerad som han var av diverse mer el
ler mindre samhällsnyttiga projekt. I synnerhet 
järnvägar. Hamilton beskriver hans engagemang 
för Ostkustbanan men Nordström satt också i 
styrelsen för GDJ och var enligt egen uppgift 
drivande bakom tillkomsten av järnvägarna 
Gävle-Ockelbo, Falun-Rättvik-Mora och 
Mora-Älvdalen. 

Så tidigt som 1894 engagerade sej Sten Nord
ström för O HJ, som han säger sej redan då ha 
uppfattat som länk i en kommande inlands
bana. Den gången gällde det en framgångsrik 
framställan till GDJ om pengar till undersök
ning. Detta följdes 1895 upp med en motion till 
Gävle stadsfullmäktige om aktieteckning med 
Nordström som en av undertecknarna, och när 
projektet åter blev aktuellt 1900 kom en ny mo-

tion som tillstyrktes av beredningsutskottet och 
drätselkammaren (Nordström var med i båda), 
och beslutet blev alltså en bekräftelse av stadens 
stora teckning. 

- Det var jag som tog initiativet till omstak
ningen som minskade lutningarna på OHJ till 
14 promille. Det var jag som ordnade uppgö
relsen om torrfuror till sliprar. Det var jag som 
fixade den begagnade rälsen från Malmbanan, 
skriver Sten Nordström 1907. Han gör det till 
sitt försvar, för han har anklagats för diverse 
extraturer. Han ska ha sålt sliprar till bygget av 
järnvägen Enköping-Heby-Runhällen men inte 
genast levererat pengarna till OHJ, han har gjort 
en mängd resor på bolagets bekostnad, och på 
hans initiativ satsade OHJ 2000 kr på utredning 
av en förlängning från Sveg till Norrländska tvär
banan. 

Bakom anmälan står kapten August Lund
ström som utnämndes till Väg- och vattens kon
trollant i samband med det nya statslånet. Det är 
uppenbart att det har skurit sej mellan de båda. 
Lundström menar att det räcker med en stadig 
representant i styrelsen och erbjuder sej att utan 
kostnad överta Nordströms arbetsuppgifter. Au
lin tillstyrker förslaget, helt klart irriterad över att 
Nordström på olika sätt lägger sej i det praktiska 
arbetet. 

- Det behövdes många besök i Stockholm för 
att fa igenom det nya statslånet, säger Nordström. 
Jöns Bromee, riksdagsman (och bror till OlofB.), 
bekräftar att Nordström varit en flitig lobbare för 
OHJ med uppvaktning av myndigheter och riks
dagsmän. Och anslaget till järnvägsutredningen 
gavs innan det nya lånet hade beviljats. Men revi
sorerna anmärker över penninghanteringen både 
nu och senare - Nordström har uppenbarligen 
problem med sina verifikationer. Både han och 
styrelsen anmäls till länsstyrelsen, som utdelar en 
skrapa men är av åsikten att Sten Nordström ska 
sitta kvar som statens (av civildepartementet ut
sedda) representant, för sina betydande förtjäns
ters skull. 

Sten Nordström var med prins Eugen till 
Storstupet 1902 och deltog naturligtvis på den 
kungliga invigningen 1909, där en reporter kal
lar honom "den gamle järnvägsmakaren". Men 
han reste också ofta utmed banbygget i vardagli
gare sammanhang, till somligas förargelse. Olof 
Bromee betvivlar i sin levnadsteckning inte hans 
oegennytta. 
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Inlands banan 
Samma år som OHJ började byggas, 1901, tog 
den fullständiga iden om lnlandsbanan form. 
Förut hade det funnits två delprojekt: ett med 
militärstrategiskt ursprung som gällde en bana 
från Sveg till Malmbanan och ett annat som av 
nationalistiska skäl ville dra gränstrakternas han
del och kultur mot Sverige, och därför bygga en 
järnväg från Bohuskusten till Malung. Genom 
en riksdagsmotion 1901 knöts alltså de båda 
delarna begreppsmässigt samman. Regeringen 
framlade 1904 en proposition om att utreda den 
sydliga bandelen, upp till Sveg, men riksdagen 
ville mer och utsträckte prospekteringen ända till 
Gällivare. 

Det blev en mycket omfattande utredning som 
inte bara undersökte olika sträckningar i terräng
en utan även kartlade näringsliv och allmänna 
ekonomiska förutsättningar samt vävde samman 
dessa med militära, handelspolitiska och vad vi 
idag skulle kalla lokaliseringspolitiska hänsyn. 
Önskemålen var många och ett brett knippe av 
linjer med undervarianter ritades in på kartan. 
Mellan Malung och Sveg pekade utredningen ut 
två huvudalternativ där det ena, som bland annat 
stöddes av SJ, var västligt och gick via Älvdalen 
och Lillhärdal. I det östliga förenade sej Inlands
banan med OHJ i närheten av Hansjö, där sta
tionen "Orsa norra'' skulle anläggas. Den torra 
och plana tallheden angavs som särdeles lämplig 
för en större bangård. Även DHdJ skulle dras 
dit. 

Enligt denna modell skulle O HJ lösas in av sta
ten. Vi har sett att detta inte var någon ny tanke, 
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och vi kommer att se att den successivt stärktes. 
Det var dock inte förrän 1911 som det genom ett 
riksdagsbeslut spikades att lnlandsbanan söder 
om Sveg skulle utgöras av inlösta privatbanor. 
En kapacitetsstark västlig längdjärnväg gick inte 
att ekonomiskt motivera. Gränstrakterna skulle 
fa nöja sej med tertiärbanor från de rikare byg
derna i öster. 

Förutom sträckningarna tvistades det om vil
ka etapper som skulle byggas först. Att Inlands
banebygget började norrut från Östersund och 
att sträckan Brunflo-Sveg startades först senare 
förlängde sannolikt OHJ:s liv som självständig 
järnväg. 

Byggstart 
Den officiella byggstarten för O HJ skedde den 
20 oktober 1901, dagen efter ett styrelsemöte, 
men redan på sitt möte i januari samma år hade 
styrelsen beslutat att utnyttja vinterföret till att 
köra fram sten till grundläggningen av den syd
ligaste bron, över Ore älv. Detta skedde på sty
relsens risk för statens bygglov gavs inte förrän 
på hösten, sedan 70 000 kr hade deponerats hos 
Statskontoret. 

Annars upptogs året till stor del av administrati
va och praktiska förberedelser. I Orsa hyrdes lokal 
för järnvägsbyrå. Den 14 maj slöts kontrakt med 
Nya AB Atlas om "hyrköp" av rullande materiel 
- se vidare under särskilda rubriker. Den skulle 
successivt levereras 1902-1904 och betalas med 
10 procent om året plus ränta. Upplägget tycks ha 
varit innovativt, och det var även Atlas som 1901 
tog initiativ till Vagnuthyrningsbolaget. 

Arbetet med OH]'s 
anslutning har in
letts på bangården 
i Orsa. 



En viktig inledande fråga för alla privathane
anläggningar var om arbetet skulle bjudas ut på 
entreprenad eller ske i egen regi. Styrelsen valde 
det senare alternativet - vilket sen blev ifrågasatt 
i olika omgångar. Till arbetschef med en lön 
av 6000 kr om året plus hyresbidrag anställdes 
den 25 maj Axel Aulin, 39-årig väg- och vatten
ingenjör med löjtnants grad. Aulin hade börjat 
sin yrkesbana på SJ 1885, arbetat sju år med 
järnvägsundersökningar i Argentina och Uru
guay samt efter återkomsten till Sverige bland 
annat förestått anläggningen av spåret Gälliva
re-Koskullskulle och stakat en bana från Kiruna 
till Svappavaara. 

I början av juni startadeAulin och de sex övriga 
tjänstemän som hade anställts för fältarbetet med 
att renstaka sträckan Orsa-Fågelsjö, undersöka 
två alternativa sträckningar, ta upp provgropar i 
skärningar, grustag och vid brofästen samt göra 
broritningar. Efter byggstarten i oktober hann 
arbetsstyrkan under resten av året röja 52 kilo
meter gata i skogen, forsla fram sten till trum
mor, påbörja skärningar, inleda myrdikningar, 
sätta upp 27 kilometer provisorisk telefonled
ning och uppföra ett antal provisoriska byggna
der, i Orsa för verkstäder och förråd och ute på 
linjen som bostäder för arbetare och befäl, för
utom att fäbodstugor och skogskojor apterades 
för ändamålet. 

Efter vanligheten hade kilometern närmast ut
gångsstationen, i detta fall Orsa, undantagits från 
koncessionen i avvaktan på överenskommelse 

Brostället for Ore 
älv i Hansjö. På den 
motsatta stranden 
syns varmhuset där 
murning av land
f dste pågår. (MB) 

Arbetschefen Axel Aulin (till vänster) till häst, liksom 
banbyggnadsingenjören Fritiof Lindskog, som senare blev 
Aulins efterträdare som trafikchef Ridhäst var nog ett 
praktiskt färdmedel i den vägfattiga terrängen. (MB) 

med de andra intressenterna där. En definitiv så
dan dröjde länge men det träffades en provisorisk 
så att ett arbetsspår kunde anslutas och utsträckas 
norrut, till en början på samma bank som DHJ. 
En växel lades in i juli 1902 och ett första parti 
räls om 2 500 ton köptes från Krupp. 

Första komplikationen vid bygget var bron 
Ore älv I som hade överbyggnad från Motala 
mekaniska verkstad och stod klar i maj. Den blev 
av ett antal skäl 20 procent dyrare än beräknat: 
Väg- och vatten hade skärpt kraven på bärighet, 
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lämplig sten till murning av strömpelare och 
landfästen måste hämtas ända från Dalfors på 
DHJ och framför allt krävdes en mer komplice
rad grundläggning av strömpelare och det södra 
landfästet. Det var svårt att fa spånten tät i den 
hårda älvbottnen och man tvingades länspumpa 
kontinuerligt i kassunen där arbetet bedrevs dyg
net runt, nattetid i skenet av fem luxlampor. Det 
gällde att fa bron klar innan vårfloden och flott
ningen kom. 

Om detta berättas i boken Rallarminnen 
(1949): 

Skiftet började en söndagsmorgon och jag ställde 
mig vid laven och blandade [cementbruk] hela da

gen, blandningarna gjordes for hand, och vi var fyra 

man. På kvällen fattades det folk, så jag stannade 

kvar och blev med i sänkningarna av satserna. Nästa 

morgon fattades fortfarande folk, varvid jag gick till 
laven och blandade, och arbetade jag på detta sätt i 

30 timmar utan uppehåll och obetydligt med mat. 

Vid varje skift blev det icke något uppehåll, enär 

blandningen försiggick vid två lavar. Varför jag talar 
om detta är, att något sådant knappast förekommer 

numera. 

Även när Ämån skulle överskridas vid Storstupets 
kan jon verkar banstakaren Sparr ha räknat slarvigt 
- han hade tydligen glömt det norra landfästet! 
Den färdiga bron blev nästan dubbelt så dyr som 
enligt planen. Götaverken stod denna gång för 
järnkonstruktionen och Skånska Cementgjuteriet 
för formar och gjutning. Spännvidden fick ökas 
till 40 meter mot planerade 28 eftersom berget 
var sprickigt i kanterna, men genom bågkon
struktionen minskades vikten. De högsta bank
fyllningarna ersattes med en stålviadukt med fyra 
spann om tio meter vardera. Överbyggnaden blev 
genom detta betydligt kostsammare än beräknat 
men hela bron ändå avsevärt billigare än om land
fästena helt hade utförts som bankar. 

Det var (och är) en imponerande bro, med 
sina 35 meter över vattenytan den dittills högsta 
på en privatbana (bara SJ-bron vid Forsmo och 
gamla bron över Öre älv var högre), och den an
sågs förtjäna en beskrivning i Teknisk tidskrift. 
Bygget var också i februari 1902 målet för ett 
studiebesök från prins Eugen och bland annat tre 
av hans målarkolleger, Oscar Björck, Carl Lars
son och Anders Zorn, som gjorde en rundtur i 
Dalarna. Spår fanns inte ännu så färden gick med 

Inne i varmhuset, som dock tydligen var tillräckligt svalt for att motivera vintermössor. (MB) 
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Bron över Amån var åtminstone vid anläggrzingen den högsta på det svenska privatbanenätet. Forsen i bakgrunden 
var utsprängd for flottning och sådan pågick medan bron byggdes. (MB) 

häst och släde till Storstupet där arbetschefen 
Aulin förevisade. 

Till fördyringen av bron bidrog att leveransen 
av överbyggnaden var sju veckor sen. Verkstaden 
fick betala vite, men på grund av den inträdande 
kylan (bron stod klart först i mitten av novem
ber) måste målningen anstå till våren 1903. 

Sex mindre broar, med en spännvidd om två 
till sju meter, byggdes innan banan än en gång 
skulle passera Ore älv, vid Älvho, nu med ett 22-
metersspann. Den bron färdigställdes på våren 
1903. Där liksom vid den första Oreälvsbron 
och för de nordligare broarna över Björnån och 
Ljusnan påverkades spännvidden av den omfat
tande flottningen. 

Nära första övergången av Ore älv byggdes 
OHJ:s enda planskilda vägkorsning, en 26 meter 
lång vägbro med fyra mellanbockar. 

Vid vinterns tidiga inbrott 1902 hade räls
läggarna nått 23 kilometer från Orsa och ett år 
senare 57 kilometer. Tillfälliga grustag hade an
lagts vid km 16, km 17 och km 25 - men gruset 
var i allmänhet stenbemängt och svårbearbetat. 
Rälsen från Krupp räckte 39 kilometer och för 
fortsättningen inköptes begagnade räler från 

Malmbanan, vilket blev betydligt billigare. Med 
det partiet skulle man ta sej ända till km 103. 
Sliprarna var i huvudsak sågade av torrfuror ge
nom sågverket i Tandsjö om vilket det berättas 
nedan. De många myrarna krävde omfattande 
dikning. Tio mil materialvägar byggdes innan 
banan var färdig och decauvillerälsen för tipp
vagnar uppgick till flera kilometer. De transpor
ter som inte gick på det egna spåret var dyra så 
hästar inköptes. 

Arbete pågick även bortom rälstippen, med 
röjning av banan, stenuttagning, trum- och bro
bygge, dikning och terrassering. Till de yttersta 
utposterna sträckte sej en telefonledning som 
bortom Oreho tills vidare var upphängd i träden. 
Man följde här den till stora delar nya sträck
ning som arbetschefen hade rekognoscerat och 
som bland annat gick öster i stället för väster om 
Tandsjön. Genom detta skulle närmare sex ki
lometer vinnas, största lutningen reduceras från 
17 till 14 promille och minsta kurvradien ökas 
från 300 till 400 meter. Lutningarna skulle vis
serligen bli längre och terrasseringsarbetena mer 
omfattande och kostsamma men trafikeringen 
billigare. 
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Orsa-Härjeådalens rallarvisa 

Från Orsa en järnväg nu drages mot nord. 

Den går över mossar och stenbunden jord. 

I milslånga skogar den slingrande går. 

Vid Härjeådalen dess ändpunkt man når. 

Här bygger man broar, här hugger man sten. 

Det duger ej här vara veklig och klen. 

Ej sorger fa plats uti rallarens bröst. 

I arbetet har han sin glädje och tröst. 

Där förr man fick höra på taltrastens sång, 

där hörs nu maskinernas brus dagen lång. 

Här ångvisslan driver på flykten all sorg. 

Och fort skyndar rälståget fram mot Lindsborg. 

När om ett par år banans ändpunkt vi nå, 

ett hjärtligt välkommen till Sveg vi då fa. 
Men om jag ej fram till den byn skulle nå, 

min hälsning jag sänder med lok nummer två. 

Mitt namn det är Björklund ifrån Hälsingland. 

På rälståget kan ni mig träffa ibland. 

Men trycker mig sorgen och dagen syns lång, 

då tar jag gitarren och sjunger min sång. 

Nej, Karl Björklund - jordarbetare, kransågare och 

bromsare - kom inte fram till Sveg utan for till 

Amerika 1906. Han spelade verkligen gitarr, bland 

annat i Frälsningsarmen, berättar Manne Briandt 

(själv trubadur) som 1903 tecknade ner hans visa. 

Detta med "lok nummer två" är dock en licentia 
poetica, för OHJ 2 levererades inte förrän i juni 

1906. 

Banbrytare 
På hösten 1901 var de stora anläggningsarbe
tena på Riksgränsbanan över och stora skaror 
rallare drog söderut. Många hamnade på O HJ 
som nu var det största järnvägsbygget vid sidan 
av Bohusbanan. En lokaltidning berättar hur 
man i Orsa kunde höra sången "I Gällivara trak
ter". Före 1901 års slut hade fem hundra man 
anställts - det rådde en svacka i konjunkturen, 
lönerna var låga och detta utnyttjades. Arbetarna 
var organiserade i två avdelningar med gräns norr 
om Storstupet. 

"Jag tror att större delen av Sveriges rallarkår 
har samlats i Orsa vintern 1902-1903", skrev en 
veteran. På vintern var arbetsstyrkan visserligen 
inte så stor men sommaren 1902 uppgick den 
till 950 och sommaren 1903 som mest till 1 200 
man. Den helt övervägande delen var inhyst i 
baracker. Det var förstås en utpräglat manlig ar
betsplats. Enda undantaget var rallarkockorna, 
av vilka den erotiskt vidlyftiga Krans-Kari har 
gått till eftervärlden genom Manne Briandts 
skildring. Det var säkert en kärv tillvaro därute 
i storskogen. 

Järnvägsbolaget hade enligt de normala kon
cessionsvillkoren att ombesörja lag och ordning 
(se nedan), sjukvård och själavård. För sjukvår
den anlitades provinsialläkare i Orsa och sen 
även i Los och Sveg. Allvarligt sjuka kunde vår
das på sjukstugorna i Orsa och Los, men även 
banmästarstugan i Heden togs så småningom i 
anspråk för ändamålet. För att hålla "religiösa 

Skärningen är 
strax klar och 
sliprar ska läggas 
ut från det stora 
upplaget i bak
grunden. OH]
bygget hade både 
inhyrda och egna 
hästar och mäng
der av tippvagns
räls. (MB) 



Inhyrt arbetslok i Emådalen, GDJ 19 Sandviken. Foto Anders Lind (AL), Orsa kulturhus (OK). 

uppbyggelsemöten" efter banan var komminis
tern i Orsa kontrakterad, men han hade ingen 
lätt uppgift. 

"Att arbetsåret, i betraktande av de många 
sämre element, som i synnerhet vid arbetets bör
jan, funnos bland arbetarne, icke förlupit utan 
störande uppträden, är helt naturligt, äfvensom 
att detta beklagliga förhållande inskränkts i den 
mån, som arbetsstyrkan hunnit gallras", skriver 
arbetschefen i rapporten för 1902. Samma vin
ter uppehöll sej ett trettital "utgallrade" i Orsa 
och ställde till en hel del ofog enligt olika vitt
nesbörd. 

Pengarna sinar 
Redan kort tid efter byggstarten var styrelsen på 
det klara med att pengarna inte skulle räcka. Aulin 
bedömde efter utredning att det skulle behövas en 
miljon till. Första åtgärden blev ett försök att få 
aktieägarna att öka sina insatser. På grund av mot
stånd från största ägaren Orsa stoppades i en för
sta omgång den ändring av bolagsordningen som 
skulle ha möjliggjort detta, men en ny stämma 
1903 godkände att preferensaktier för 600 000 kr 
fick tecknas, vilket skulle innebära en förstärkning 
med 30 procent. Ett höjt egenkapital beräknades 
generera motsvarande summa i statslån. 

Landstinget i Jämtland biföll begäran under 
förutsättning att övriga större aktieägare hängde 
med, men det gjorde de inte. I september 1903 
inställdes därför alla större arbeten. Pengarna var 
slut, och för att få medel till de utgifter som ännu 
var nödvändiga upptogs banklån, med levererad 
räls som säkerhet. 

Enligt en ny utredning hade bristen ökat till 
närmare 1,3 miljoner. Styrelsen vädjade ånyo 
till aktieägarna, nu om att de skulle plussa på ti
digare insatser med 20 procent. Avgörande var 
hur Orsa skulle ställa sej. Kommunalstämma 
hölls i april 1904 och uppslutningen var stor. 
Landshövding Holmquist hade infunnit sej och 
höll enligt en tidningsreferent ett "glänsande" 
anförande, där han bland annat beklagade den 
split och osämja som OHJ-frågan hade vållat i 
socknen. Han sade sej förstå missnöjet med de 
felaktiga kalkylerna men hoppades ändå på bifall 
för styrelsens förslag, eftersom det skulle stärka 
järnvägens sak hos statsmakterna. Hans vädjan 
hjälpte emellertid inte och det behövdes ingen 
rösträkning. Det anfördes bland annat av mot
ståndarna att preferensaktier inte hade hjälpt 
DHdJ ur dess kris. 

I detta läge vände sej styrelsen till regeringen 
och bad att få låna de 1,3 miljonerna. Ansökan 
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gick på remiss till Väg- och vatten som först pro
vade bärigheten hos två alternativ: bygga vidare 
till Sveg eller avbryta vid rälstippen i Oreho, där 
man fann det förra ekonomiskt fördelaktigast. 
Men man lät också två ingenjörer göra en ny, 
grundlig utredning, och den höjde det felande 
beloppet till cirka två miljoner. 

Väg- och vatten rekommenderade det för
höjda lånebeloppet, bland annat under förut
sättning att man fick tillsätta en kontrollerande 
ingenjör. Även generalstaben tillstyrkte förutsatt 
att vissa kapacitetsvillkor tillgodosågs. Järnvägs
styrelsen/SJ avstyrkte däremot eftersom den be
traktade banans tekniska standard som alltför 
låg. Den ville visserligen utreda kostnaden for att 
en uppgradering som gjorde att järnvägen kunde 
ingå i den påtänkta lnlandsbanan, men denna 
grundliga utredning föranledde sedan ingen ny 
bedömning. 

Utredningarna tog tid. I detta läge återstod 
bara for O HJ-styrelsen att säga upp merparten 
av den återstående personalen, inklusive arbets
chefen. Kvar i tjänst fanns bara en bokhållare, en 
förrådsvakt och två banvakter. 

0 HJ i riksdagen 
Utöver remissen till myndigheterna lät civil
departementet Karl Key-Åberg göra en utförlig 
ekonomisk-statistisk utredning. Key-Åberg fann 
traktens näringsliv outvecklat men att järnvägen 
skulle skapa förutsättningar for en uppryck
ning och talade bland annat om vattenkraftens 
potential. Viktigast var emellertid skogstillgång
arna och noggranna kalkyler redovisades över 
vilka frakter som de skulle skänka järnvägen. En 
möjlighet som särskilt uppmärksammades var 
att tågtransportera sågtimmer mellan Tandsjö 
och Sundsjöån/Lillhamra och därmed mellan 
Voxnan-Ljusnans och Oreälven/Dalälvens fl.ott
ningssystem, vilket skulle skapa en prishöjande 
konkurrens. 

Andan i utredningen var positiv och så var 
inställningen även hos civilminister Westring 
som framlade en drygt hundrasidig proposition 
i mars 1905. Han tillstyrkte det nya lånet trots 
att behovet nu hade vuxit ytterligare, till 2,2 mil
joner. Propositionen stöddes av motioner i båda 
kamrarna. Statsutskottets majoritet tillstyrkte 
även om nio ledamöter undertecknade en reser
vation. Utskottet ville dock villkora lånet med 
att berörda kommuner tecknade en garanti om 

30 

en kvarts miljon till täckning av eventuella yt
terligare fördyringar. 

Ärendet kom upp i kamrarna till beslut den 6 
maj. På den tiden hölls plenum även på lörda
gar. En debattör klagade visserligen över att det 
var glest i bänkarna, men på sina håll var enga
gemanget stort och inläggen upptar 48 sidor i 
riksdagstrycket. De ger en god provkarta på de 
argument som förekom. 

Första kammaren biföll utan votering sen stats
minister Lindman talat for förslaget och särskilt 
motiverat med stödet till det fattiga Härjedalen, 
det ökade värdet av Hamra kronopark och OHJ 
som länk i Inlandsbanan. Hugo Tamm fyllde på 
det senare med att säga att detta vore en lämplig 
teststräcka inför Inlandsbanans fortsatta utbygg
nad norrut. 

I andra kammaren gick det livligare till. Detta 
var före overheadapparaternas och Power Point
presentationernas tid, vilket man påminns om 
när man läser Karl Starbäcks anförande. Starbäck 
hade motionerat i andra kammaren till stöd for 
låneansökan: 

Jag har här, mina herrar, en karta, där med olika 

~cr~~~rao~~~~~~~ 
Hamra kronopark. Då det emellertid är svårt att 

på avstånd tydligt uppfatta denna karta, skall jag 

be att fa använda ett åskådningsmaterial, så godt 

det nu kan vara. Om vi tänka oss, att fältet där bak

om talmansstolen, som begränsas av kungabystens 

hufvud och klockans nedre kant, skulle vara Orsa 

besparingsskog och fältet, å hvilket klockan befin

ner sig, Hamra kronopark, kunna i tänka oss, att 

de fattiga härjedalssocknarna betecknas af det hvita 

fältet därofvanför. 

Om inte banan byggs färdigt utan stannar i Ore
ho, fortsatte Starbäck, f°ar i praktiken det rika 
Orsa ett statslån på 1 250 000 kronor men de 
fattiga härjedalssocknarna inget alls. Vilken rätt
visa är det? 

Det var under dessa år som det moderna 
svenska partiväsendet uppstod men det hade 
ännu inte helt stabiliserats. Ortsintressen spelade 
en betydande roll i argumentationen. Det var 
dock påtagligt att vänstern, främst representerad 
av Carl Lindhagen, stödde lånet och att huvud
argumentet var solidaritet med det fattiga Här
jedalen vars skogar de stora bolagen hade lurat 
till sej och nu höll på att förhärja, bolag vilkas 



ombud hade röstat emot de kommunala järn
vägssatsningarna. 

Motståndarna sköt in sej på ekonomin. Banan 
skulle vålla staten säker förlust och det vore, häv
dade Knut Wallenberg, en bättre affär att betala 
varje familj i Härjedalen 210 kronor om året, eller 
åtminstone lösa ut de fattiga kommunerna. Dock 
inte rika Gävle och framför allt inte rika Orsa. Ge
neralstabens betänkligheter rörande lutningarna 
anfördes av några talare, och andra menade att de 
som räknat fel borde fa skylla sej själva. 

Men siffrorna hade ju bekräftats av en stadig 
myndighet! invändes det. Och skogsprodukter
na ska ju främst fraktas i medlut. Vad ekonomin 
beträffar påpekades att till exempel Stambanan 
genom övre Norrland inte heller gick med vinst, 
men att järnvägar var välsignelsebringande för 
sina indirekta effekter. 

Den hårdaste kritiken kom nog från Ericsson 
i Ovanmyra, densamme som hade ivrat för en 
östligare sträckning till Sveg: 

I de trakter, där man känner förhållandena, får 

man höra, hvilket omdöme man har om nämnda 

järnväg. Där får den heta "den usla eller eländiga 

Orsa-Svegbanan". Jag har hört gamla förståndiga 

järnvägsarbetare, som deltagit i arbetena däruppe 

och som varit i tillfälle att vara med om järnvägs

byggnader i andra trakter af landet, enstämmigt 

förklara, att de aldrig någonstädes sett en sämre 

järn vägsanläggning. 

Sågen i Tandsjö 
drevs av en loko
mobil som huvud
sakligen eldades 
med virkesspill 
Förutom sliprar 
sågades betydande 
mängder plank och 
bräder. (MB) 

Lånet bifölls emellertid även i andra kammaren, 
med rösterna 121-82. 

Sågen i Tandsjö 
Det nämndes hur fortskridande försumpning, 
hårt klimat och insektsskador till följd av olämp
liga avverkningsmetoder gjorde att onormalt 
många träd torkade på rot. Efter avtal med Do
mänstyrelsen utstämplade OHJ på hösten 1902 
ur Hamra kronopark drygt 13 000 torrfuror, 
som man fick för ungefär en krona stycket, att 
användas till framför allt sliprar, som skulle 
bli betydligt billigare än sliprar av färskt virke. 
Stockarna kördes och flottades vintern 1903 till 
Tandsjön som järnvägen skulle passera. Följande 
år köptes ytterligare drygt 18 000 torrfuror, nu 
a 50 öre. Av detta beräknades det bli totalt cirka 
85 000 sliprar vilket var tillfyllest för den återstå
ende sträckan Oreho-Sveg. 

I södra änden av Tandsjön etablerades en min
dre såg, driven av en lokomobil, och sågningen in
leddes så snart isen hade gått upp i maj 1904. För 
att det sjöförvarade virket inte skulle förfaras fort
satte sågningen även medan själva järnvägsarbetet 
låg nere och lades upp vid sågen. Förutom sliprar 
utvanns plank och bräder till järnvägsbyggnader 
och rallarbaracker. Det visade sej så småningom 
uppstå ett överskott av sliprar och under 1907 sål
des cirka 12 000 till DHdJ, GDJ och MVJ. 

År 1906 uppkom misstanken att det inte stod 
rätt till, att man betalat ut såglön för mer virke än 
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·'·"" ~~ 
Det gick åt massor av kluven sten till OHJ-s femton broar och cirka två hundra trummor. (MB) 

som faktiskt sågats upp. Revisorerna begav sej till 
Tandsjö men fann att virket var så illa upplagt att 
någon tillförlitlig inventering inte kunde genom
föras då. Uppgiften gavs i stället åt arbetschefen. 
I sin rapport följande år menade sej denne kunna 
konstatera en brist på cirka 30 procent när det 
gällde bräder och plank, som mest ansågs bero 
dels på att otjänliga stockar hade sågats, dels att 
sågat virke blivit illa lagrat. I båda fallen hade 
det kasserade virket fått användas till kolning 
eller bränsle åt lokomobilen. Men revisorerna 
var fortfarande inte nöjda. Nu uppdrogs åt ar
betschefen att inventera även lagret av sliprar, 
och det befanns då att cirka 2 000 måste kas
seras eftersom de legat staplade fuktigt sen 1904. 
Därför uppstod plötsligt åter brist på sliprar och 
nya träd, både torra och färska, fick köpas in från 
kronoparken. 

Resignerat konstaterade 1909 års revisorer att 
man genom Tandsjöäventyret trots allt hade fått 
billigare sliprar än om de hade köpts på mark
naden. Totalt uppgick vinsten på utlagt kapital 
till minst 50 procent, var Aulins resultat i en 
slutlig utredning. Sågen såldes till en privat ägare 
som under några år arrenderade ut den till SJ. 
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År 1917 uppfördes ett större sågverk, med två 
ramar, på det gamlas plats. 

Järnvägens byggnader 
Det är tills vidare oklart vem som utformade 
OHJ:s byggnader. Styrelseprotokollet berättar 
att Aulin företedde ritningar i augusti 1903 och 
fick dem godkända. Det var kanske han själv 
som hade ritat. Den lätt nationalromantiska ut
smyckningen (av samtida reportrar kallad "gam
malsvensk'' eller "i allmogestil") stämde väl med 
arbetschefens konservativa ideologi men låg i 
tiden. 

Bolagets första egna, permanenta byggnad till
kom dock redan året innan. Det var en kombine
rad banmästar- och banvaktsstuga i Heden nära 
Ore älv som till en början inhyste en ingenjör 
och en schaktmästare. År 1903 slöts så kontrakt 
med byggmästaren C.E. Kvarnström om att 
uppföra fyra stationshus och sju banvaktsstugor 
med tillhörande magasin och uthus. På hösten 
var de flesta hus fram till och med Tandsjö under 
tak, men styrelsen avbröt då arbetena på grund 
av den osäkra ekonomiska situationen. De åter
upptogs 1906 sen byggmästaren fått viss kom-



pensation för avbrottet. Det mesta byggnadsvir
ket, inklusive hyvlat sådant, levererades från den 
egna sågen. 

Efter Tandsjö lades husbyggandet ut på små
entreprenader vilket blev en något billigare lös
nmg. 

Alla hus var av trä utom bostädernas fristå
ende matkällare som göts i betong och lokstal
let i Sveg som murades. Bland trähusen avvek 
banmästarbostaden i Sveg genom att vara upp
förd av liggtimmer. Av trä byggdes också flertalet 
lastkajer och plattformar liksom alla kolbryggor. 
Vattentornen var av trä och deras pumpar drevs 
av varmluftsapparater, utom i Sveg där vatten
tornet var integrerat med lokstallet och ett sär
skilt pumphus fick uppföras nere vid Ljusnan på 
grund av avståndet. 

Stinsen i Sveg hade en femrumslägenhet i sta
tionshuset, men i övrigt var utrymmena snåla. 
Stationsföreståndare och banmästare hade två, 
övriga ett rum och kök. Banvakter som var sta
tionerade på stationsorter bodde på stationshu
sets övervåning. Utrymmena var allmänt knappa 
med väntrum på tio och expeditioner på åtta 
kvadratmeter, vilket blott något kompenserades 
av den frikostiga takhöjden tre meter. 

Klagomål uppstod också snabbt. Godsmaga
sinen var genomgående för små. På grund av 
bristen på varmutrymmen för känsligt gods fick 
kollin staplas i väntrummen. Familjer växte och 
hade det trångt även de. I Älvho, Tandsjö och 
Fågelsjö blev lösningen att separata banvakts
stugor byggdes så att både expeditionen och 
stationsföreståndaren kunde fa mer utrymme. 
Gråtbäck, Vassön och Kropptjärn erhöll separata 
gods bodar. 

Koppångens "slumrande rikedomar" 
Det var inte bara för att fa en centralare sträck
ning genom den enskilda skogen och besparings
skogen som 1898 års stakning drogs västligare på 
Orsa hemmansägares begäran. Det talades också 
om Koppångens "slumrande rikedomar". 

Myrar och mossar spelade en stor roll i den 
svenska ekonomiska och samhällspolitiska de
batten kring det förra sekelskiftet. Torvmull an
vändes för jordförbättring och bränntorv för eld
ning, även av ånglok, och försöksverksamheten 
var betydande. Men dessutom sågs utdikning av 
mossmarker som en viktig åtgärd för att utveckla 
både skogsbruket och jordbruket, och betydande 
statsanslag gavs åt verksamheten. 

Banvaktsstugorna var prydliga men kunde nog upplevas som trånga när fomiijen växte. (OK) 
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Det provisoriska lokstallet i Lindsborg!Emådalen blev på grund av arbetsstilleståndet ovanligt långlivat. (AL/OK) 

Totalt uppskattades arealen odlingsbar myr 
inom OHJ:s trafik.område till omkring 15 000 
hektar, varav en tredjedel i Orsa. Störst av dessa 
myrar var Koppången i höjd med Emådalen och 
Gråtbäck. Under ett par år hade odlingsförsök ge
nomförts på dess norra del. Havre ville inte mog
na i de frostlänta markerna men grönfoder erhölls, 
och tidningarna berättade helt lyriskt om den 
bygd med minst fyra tusen invånare som skulle 
kunna brytas uppe i ödemarken sedan denna väl 
hade öppnats med järnvägens hjälp. Nybyggenas 
invånare och produkter skulle naturligtvis tillföra 
OHJ inkomster, och det skulle inte minst bli be
tydande frakter av kalk och annan konstgödning 
för att förbättra den sterila myrjorden. 

Svenska Mosskulturföreningen var en livaktig 
ideell organisation som verkade för att på olika 
sätt utnyttja myrmarkernas tillgångar. År 1904 
beslöt man att förlägga sitt årsmöte till Orsa. 
Det var inte minst Koppången som lockade. Nu 
fanns det ju järnväg till dess närhet. 

Fast det var ju en ofärdig järnväg där arbetet för 
tillfället låg nere av brist på medel. OHJ-ledning
en hänvisade till GDJ när anhållan kom om ett 
extratåg, men när GDJ avböjde av försäkringsskäl 
ordnade OHJ trots allt fram ett (flaggsmyckat och 
lövat) tåg till Gråtbäck den 15 juli. Det exotiska 
resmålet lockade och utflykten samlade cirka 180 
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deltagare. Varken själva banan eller dess omgiv
ning gjorde till en början något större intryck på 
Svenska Dagbladets utsände, men han imponera
des storligen av bron vid Storstupet. Att järnvä
gen var ofullständigt grusad kändes, och vid "nu 
öfvergifvna arbetsstationen Lindsborg" förde de 
ruskiga barackerna tankarna till kåkstaden vid 
Gällivare. Banvaktsstugor stod halvfärdiga eller 
enbart påbörjade, ett stenkolsförråd tycktes vara 
övergett i största hast. "Då man slutligen f'ar sikte 
på den lilla ensliga Vallsjön, är man nästan glad 
att fa vända om." Den berömda Koppången fick 
deltagarna egentligen inte se utan bara en mindre 
mosse i närheten, men man kunde konstatera att 
den verkade odlingsbar. 

Återresan var behagligare, för vid Ljotheds fäbod 
stannade tåget, och nedanför den steniga banvallen 
hade man byggt en äreport, prydd med två stora 
svenska fanor, innanför vilken nationalklädda kul
lor serverade öl och smörgåsar. Efter återkomsten 
till Orsa hölls i serveringstältet vid stationen hög
stämda tal om ortens löftesrika framtid. 

Någon fortsatt uppodling av Koppången tycks 
det emellertid inte ha blivit, järnvägen till trots. 

Militära aspekter 
Senare under väntans år 1904 körde ett annat 
extratåg upp till Oreho. Det drogs förmodligen 



av ett SJ-lok och bestod i huvudsak av lastade 
grusvagnar men medförde också en personvagn. 
I den fanns bland annat generalstabschefen Axel 
Rappe och andra höga militärer. 

Det tycks ha varit Rappes ställföreträdare på 
generalstaben som 1897 väckte den första iden 
om en inlandsbana. Det fanns vid det här la
get många belägg för järnvägars stora militära 
betydelse, och militära krav hade successivt in
fogats i de svenska järnvägarnas koncessionsvill
kor. Viktigast var åtgärder för att säkerställa en 
hög transportkapacitet. Därför skulle det enligt 
OHJ:s koncession finnas militärmötesstationer 
på ett inbördes avstånd av högst 14 kilometer, 
och om befintliga stationer inte dög till detta 
skulle reservstationer förberedas, där man genom 
terrassering och annat sett till att långa mötes
spår kunde läggas ut inom viss tid. Kapaciteten 
för vattengivning var en annan nyckelfråga när 
banan skulle kunna klara sexton tunga tåg med 
dubbla lok om dygnet. 

Men väl så viktigt för transportförmågan var 
banprofilen. Maximalt 17 promilles lutning och 
minst 300 meters kurvradie stod det i koncessio
nen, men för att erhålla fullt statslån hade man 
som nämnts gjort vissa omstakningar som skulle 
fördyra anläggningen men åstadkomma högst 
14 promilles lutning och minst 400 meters kurv
radie. 

Detta var bättre än till exempel Stambanan ge
nom övre Norrland men klart sämre än de södra 

Andra bron 
över Ore älv, 
intill Alvho. 
Alven var en 
viktig flott
led och stora 
mängder virke 
ligger upplagt 
på stränderna. 
(AL/OK) 

stambanornas 10 promille och 1000 meter, som 
var den standard som militären egentligen ville 
ha på strategiskt viktiga linjer. Det var dock ett 
krav som var mycket svårt att uppfylla på en bana 
som från Tallhed till trakten av Gråtbäck hade 
en nästan oavbruten lutning i över två mil. Den 
expertutredning som gjordes inför propositionen 
om det nya lånet fastslog också att kravet skulle 
kräva en total omläggning av större delen av den 
byggda linjen. 

Syftet med extratåget, som med sin gruslast 
skulle simulera ett militärtåg, var alltså att stu
dera backtagningsförmågan. Och provet utföll 
väl. I ett krisläge skulle man klara lutningen om 
påskjutningslok placerades i Orsa och Oreho. 
För den ännu obyggda sträckan norr därom 
skärptes villkoren till 12 promille i rakspår, min
dre i kurva. Det föranledde en ny omstakning 
som förlängde linjen med närmare en kilometer. 
Två vattenstationer tillkom utöver koncessio
nens fyra. 

År 1909, när O HJ var färdigbyggd, utfärdades 
ett generellt "nybyggnadsbrev" som beaktade den 
järnvägstekniska utvecklingen och både skärpte 
och mildrade de militära kraven. lnlandsbanan 
skulle nu byggas efter dessa regler. Medan första 
världskriget rasade kom från generalstaben en 
hemligstämplad förfrågan till Väg- och vatten 
om hur OHJ skulle kunna ges samma kapaci
tet som fortsättningen norrut från Sveg. Bortsett 
från den "omöjliga'' sträckan Tallhed-Älvho pe-
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Manne Briandt, som själv bidragi,t med många foton från OH]-byggnaden, poserar framfar en ingenjörsbarack. (OK) 

kades på att militärmötesspåren borde förlängas 
från 350 till 400 meter. Detta utfördes emellertid 
inte förrän efter förstatligandet. 

Till de generella koncessionsvillkor som gällde 
för O HJ hörde att både trupp- och hästinred
ning skulle kunna monteras in i godsfinkorna 
och att de viktigaste broarna var försedda med 
sprängkammare. 

Nystart 
Sedan en del, inte särskilt omfattande, skador som 
banan ådragit sej under stilleståndet åtgärdats åter
upptogs under 1906 arbetet med full kraft. Rälsen 
kom under året fram till Tandsjö och 1907 till 
Björnån eller km 93. Rälsen till de sista två milen 
fram till Sveg hade tidigare legat mellan Ljusdal 
och Hennan på Norra stambanan. 

Den särskilt tillsatta Vo V-inspektören Lund
ström var skeptisk till torrfuresliprar och dekla
rerade att de bara fick användas i nödfall, men 
påbudet upphävdes sen erfarenheterna visat att 
de dög. Längre sliprar lades ut över vissa myrar, 
där också banvallskrönet var breddat från fem till 
sju meter. De flesta myrar var grunda men någon 
hela tio meter djup. 

Nya provisoriska grusgropar togs efter hand 
upp vid km 68, 69, 76 och 113. För det per-
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manenta behovet inköptes en större grustäkt 
utanför Sveg. Vid Lillån restes för grustågen ett 
provisoriskt vattentorn. 

Telefonledningen flyttades över till stolplinje 
för att när allmänna trafiken startade användas 
för telegrafering. Telefon fanns då bara lokalt 
mellan banvaktsstugor och närmaste station, och 
det var inte förrän 1912 som i samarbete med 
Televerket genomgående telefonförbindelse eta
blerades på hela sträckan Orsa-Sveg. 

På den redan färdigställda sträckan söder om 
Oreho förstärktes broarna till att i ett krisläge 
kunna bära nyare SJ-lok, vilket var ett annat vill
kor för det nya statslånet. 

Facklig aktivitet ... 
Det berättas hur två agitatorer 1906 anlände till 
Oreho och bad att få låna en lokal för att hålla 
möte med rallarna. Någon tillräckligt stor sådan 
fanns inte utan mötet fick hållas utomhus. De 
båda var fackombudsmannen Fredrik "Norsk
Olle" Aarnseth och den nyss startade tidningen 
Arbetarbladets redaktör Fredrik Ström, seder
mera riksdagsman och skönlitterär författare. De 
hade traskat de fem milen genom skogen från 
Orsa men var ändå iförda vit skjorta med stärk
krage. 



En första fackförening för rallare, med tämli
gen lös anknytning till Grov- och fabriksarbe
tareförbundet, hade bildats vid bygget av Riks
gränsbanan, och eftersom många arbetare däri
från sökte sej till OHJ-bygget när anläggningen 
i Lappland började bli klar, var det naturligt att 
organisationstanken slog rot även där, och att det 
i februari 1902 bildades en sektion av vad som 
senare fick det ståtliga namnet Svenska Järnvägs
byggnadsarbetarfackföreningen. I dess ledning 
hade OHJ-arbetarna en stark ställning. 

De fackliga kraven gällde här liksom i allmän
het annars löner, arbetsvillkor och arbetstider. 
Beträffande arbetsvillkoren lyckades rallarna 
1902 utverka sänghalm i stället för granris till 
barackerna. Vad gäller lönerna förstår man be
hovet av aktivitet. När anläggningen startade 
1901 var medellönen så låg som 2.20 per dag 
och de sämst betalda hade bara 1.56. Det året 
berättas om rallare som inte lyckas leva på lönen 
från O HJ-anläggningen utan tiggande söker sej 
därifrån. För den lägst avlönade kategorin sked
de en förbättring till 2.60 år 1902 och 3.25 år 
1903. Högst lön hade stenarbetare och rälsläg
gare. Det allra mesta arbetet avlönades genom 
gruppackord. Under den nya byggfasens första 
år 1906 var medellönen för hela arbetsstyrkan 
4.26. Detta var mindre än på SJ:s samtidigt på-

gående arbeten och arbetsgivarsidan hade ofta 
övertag i förhandlingarna. Aarnseth berättar i en 
tidningsartikel 1906 om rallarlaget som pulsar i 
snön sju och en halv mil till Tandsjö. De erbjuds 
arbete till en lön som de är starkt missnöjda med 
- men de är panka och har inget annat val än att 
acceptera. 

Det var heller inte populärt bland arbetarna 
när ett antal 1903 skickades till Gävle för att 
lossa kol under en hamnstrejk. 

Aulin vill inte veta av fackföreningen och väg
rar ännu 1906 att förhandla, men genom att 
koppla samman OHJ:s avtals- och lönefrågor 
med andra banbyggens lyckas facket fa andra 
arbetsgivare att öva påtryckningar, och 1907 
uppnås ett avtal sen arbetarna hotat med strejk, 
OHJ anslutit sej till ett arbetsgivarförbund och 
ärendet förts upp till central förhandling. Den 
garanterade timlönen blev 40 öre med viss höj
ning kommande år, vid en arbetstid som var 
nio timmar om dagen under det ljusa halvåret 
och kortare i övrigt. Till resultatet bidrog nog 
att fackföreningspressen avrådde arbetare från 
att bege sej till OHJ-bygget, vilket skapade en 
brist på arbetskraft som drev upp lönerna. Aulin 
var i synnerhet missnöjd med garantilönen som 
bidrog till att sänka arbetsmoralen. I arbetsrap
porten för 1908 skrev han: 

Ett inte perfekt foto men ett intressant motiv: sadeltankloket OHJ nr 6 på en av de många provisoriska broar som 
fick anläggas under banbygget. (AL/OK) 
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OHJ-loken och deras öden 
Enligt avtalet 1901 skulle Nya AB Atlas leverera 
fem lok. Fyra skulle vara tenderlok av enhetlig 
typ och det femte ett sidotanklok. 

Tankloket (Adas 44) som var mest användbart 
vid järnvägsbyggnaden, levererades därför först 
(i december 1902) och fick nummer 1. Medan 
arbetet låg nere var det uthyrt till bygget av järn
vägen Enköping-Heby-Runhällen från augusti 
1904 till juni 1905. För 1906 föreligger inga 
uppgifter men 1907 gick det en månad och 1908 
nästan fyra månader på Gruvgården-Fors järn
väg. Det ingick i den materiel som 1909 återläm
nades till Adas, och Atlas hyrde i december ut det 
till Norges Statsbaner, som använde det på den 
nyss breddade Randsfjordsbanen vid Drammen 
till i september 1912. Efter två år hos Adas åter
kom det 1914 till GFJ som köpte loket och gav 
det nummer 3. Enligt GFJ-boken var det starkt 
och omtyckt hos den nya ägaren som använde 
det flitigt fram till 1953 då det skrotades. 

De fyra tenderloken OHJ 2-5 (Adas 55-58) 
var tillverkade 1904, men på grund av bolagets 
ekonomiska kris levererades de inte till Orsa för
rän 1906: nr 3 i maj, nr 2 i juni samt nr 4 och 
5 i november. Alla behövdes inte på OHJ ännu. 
Nr 3 befann sig på Malmö-Ystads järnväg och 
GDJ under drygt halva 1907 medan nr 7 var 
uthyrt till Halmstad- Nässjö järnvägar en dryg 
månad. Under 1908 uthyrdes tenderloken till 
DHdJ och GDJ under totalt närmare fyra må
nader, men det finns inga specifikationer om de 
enskilda individerna. 

I slutet av 1910 var det dags för reglementerad 
provtryckning av de tre kvarvarande Atlasloken. 
De uppvisade då sådana svagheter att statens 
maskininspektör ville sätta ner trycket från 14 
till 12 kg/kvcm. Eftersom kolsäsongen stod före 
och ett sänkt ångtryck skulle reducera dragkraf
ten erhölls dispens men reparation var av nöden. 
Erkännande lokens brister erbjöd Atlas material 
gratis, men arbete och inte minst transport skulle 
kosta, så arbetet utfördes med tillfredsställande 
resultat på den egna provisoriska verkstaden. 

Också lok nr 5 återgick till Adas 1909, men 
två år senare konstaterade att särskilt träkolstrans
porterna hade ökat mer än beräknat. Man hade 
fatt hyra tillbaka loket under trafiktopparna och 
det fanns ingen reserv vid pannrevisioner. Därför 
återställdes det gamla hyrköpsavtalet. 
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Kolpriserna tvingade 1917 0 HJ att elda med 
ved. Det året förbrukades 13 000 kubikmeter. 
Man ångrade nog den goda affär man trodde sej 
ha gjort vid krigsutbrottet, då man lät kolfirman 
köpa tillbaka en större leverans till högre pris. 
Sältran fick ersätta smörjolja. 

Efter de fyra lokens försäljning till Södra Da
larnes järnväg 1919 blev de SDJ L3 13-16 och 
ombyggdes så småningom från kompound- till 
tvillinglok med överhettning. Nr 14 skrotades 
före statsövertagandet 1948 men de övriga tjänst
gjorde på SJ, som Ll6 1871-1873, till mitten av 
1950-talet. F.d. OHJ 2 blev skrot 1962 medan 
fd. OHJ 4 och 5 slopades 1969 och skrotades 
två år senare. 

I juni 1902 beslöt styrelsen att hyra ett bygglok 
från Nydqvist & Holm, och strax därefter att 
köpa det. Det blev därmed det enda loket som 
egentligen ägdes av OHJ. Det var ett tvåaxligt 
sadeltankslok från 1883 med tillverkningsnum
mer 173 som hade beställts av storentreprenören 
Jehander och fatt hans förnamn Carl. Det bygg
des några till av typen som följaktligen kallades 
"Jehanderlok". Carl återköptes 1898 av Nohab 
som gav det nummer 3 och hyrde ut det till olika 
järnvägs byggen. 

Under arbetsstillestånd som inleddes 1904 var 
loket under två höstmånader uthyrt till anlägg
ningen av GFJ, varefter det ställdes upp i det 
provisoriska lokstallet i Lindsborg. Efter trafik
starten användes det enmansbetjänat för växling 
i Sveg under träkolssäsongen, och enligt Sven 
Gernt kallades det Lillan. År 1912 försvinner 
det ur förteckningarna. Varthän? Gernt berättar 
att OHJ klarade avbetalningarna genom att då 
och då återlämna några vagnar, men det kan inte 
stämma eftersom bolaget ägde en enda vagn och 
den fanns kvar bolagstiden ut. Men lok 6 ägde 
man och det kan ju ha överlämnats som dellikvid 
till Atlas. 

Innan lok 6 och 1 hunnit anlända hyrdes två 
bygglok från GDJ (nr 16 Ran och sen nr 11 
Oden, båda Beyer & Peacock 1869 respektive 
1864). Under 1903 hyrdes dessutom för grus
ningen ett ranklok från Nohab, okänt vilket, 
och för det återupptagna grusningsarbetet ännu 
ett GDJ-lok (nr 19 Sandviken, Beyer & Peacock 
1871) under fyra månader 1905-1906. 



OHJ-s linjelok 2-5 var identiska. Fotot är formodligen en leveransbild av OHJ 2, taget vid Atlas verkstäder. 

Anmärkningsvärd . . . är den alltmer förminskade 

arbetsintensiteten, som på ett synbart sätt framträdt 

i mån av banarbetets fortskridande, allt ifrån arbe

tarnes under de första arbetsåren påbörjade anslut

ning till fackföreningen, och lika anmärkningsvärdt 

är, att det förnämsta undantaget härifrån utgjorts af 
från Amerika återvändande arbetare. 

Det fanns i avtalet en föreskrift om övertids
ersättning men också om (obetald) ledighet för
sta maj, ocensurerad posttransport och rätt för 
nyktra arbetare att följa med materialtågen. 

... och politisk 
Detta visar att det fanns andra dimensioner än de 
traditionellt fackliga, framför allt en politisk. 

Redan 1902 arrangerade rallarna en rösträtts
demonstration i Orsa, med K. Ribbing som ta
lare och en röd fana och en mässingssextett från 
Mora i täten. Lokalinvånare tittade på med bä
van men ordningen var exemplarisk. Förstamaj
demonstrationer pågick därefter så länge som ar
betet fortsatte, och rallarna brukade fa åka med 
"provianttåget" ner till Orsa. Men när de 1908 
erbjöd sej att arbeta första maj, för att i stället fa 
ta tåget in till byn följande dag som var en lördag 
och sedan demonstrera på söndagen, så vägrade 
arbetsledningen. Läget var spänt på grund av den 

flottningsstrejk som berörs nedan. I stället salade 
då demonstranterna till ett eget tåg. 

Innan avtalet slöts hade de fatt promenera 
om de medförde olämplig litteratur och inte 
lyckades smuggla den. Till det olämpliga hörde 
ovannämnda Arbetarbladet liksom Ny Tid, So
cialdemokraten och andras-tidningar. Förbudet 
hjälpte dock inte utan tidningarna spreds i stor 
upplaga, och arbetarna drog lott om vem som 
efter arbetets slut på lördagen skulle gå till Orsa 
och hämta dem. Men också böcker lästes. Fack
föreningen organiserade ett vandringsbibliotek 
som givetvis innehöll agitationslitteratur men 
också skönlitterära författare som Selma Lager
löf, Maxim Gorkij och Miguel Cervantes. 

Aulin hade, liksom förmodligen OHJ-styrel
sen i dess helhet, andra värderingar och andra 
förslag till lektyr. Han påminde om att bolaget 
enligt koncessionen var ansvarigt för religions
och sedlighetsvården, och då kunde han inte ac
ceptera en "rå socialistpress" som sänkte arbetar
nas andliga nivå. Och han visade ett äkta person
ligt engagemang: inte heller som medmänniska 
och medborgare ville han medverka till "andlig 
sjunkning". Han rapporterar 1906: 

Då det på grund af den inom arbetarnes organi

sation rådande religionsfienddigheten icke funnits 
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skäl ordna gudstjänster for arbetarne, hvilket endast 

skulle mötts med protester, enligt hvad som fram

går af fackföreningspressen, har for arbetarnes intel
lektuella intressen sörjts dels genom anskaffande af 
vandringsbibliotek, dels genom tillhandahållande 

af ett 20-tal exemplar af en i kristlig, fosterländsk 

och icke politisk anda hållen arbetaretidning, hvil

ken senare dock bojkottades af arbetarne. 

Tidningen ifråga var säkerligen Svenska Folkvil
jan, utgiven av Svenska Folkförbundet. Aulin satt 
i styrelsen för dess länsorganisation i Dalarna och 
0 HJ-styrelsemedlemmen Hanngren ledde dess 
avdelning i Orsa. Arbetarbladet harmas över att 
folkförbundarna gratis far disponera ett tåg för 
att fira gökotta vid Storstupet. Men snart nog 
upphör de lokala tidningsnotiserna om Folk
förbundets verksamhet, och inte heller Svenska 
Arbetareförbundet som Aulin gynnade som ett 
alternativ till Järnvägsbyggnadsarbetarfackfören
ingen vann någon bestående framgång. 

Provisorisk godstrafik 
Av brev från Aulin till styrelseledamoten Bromee 
framgår att en viss provisorisk godstrafik hade 

inletts senast i januari 1904, i form av enstaka 
träkolsvagnar som fick följa med materialtågen. 
Tillstånd saknades emellertid vilket offentligt på
pekades av revisorn (och banprospektören) Lars 
Sparr, så trafiken fick ställas in tills vederbörligt 
trafiktillstånd meddelats. Det dröjde till den 10 
mars eftersom Vo V-inspektörerna hade svårt att 
besiktiga banan i den djupa snön. 

Tanken hade ursprungligen varit att samma 
vinter göra banan körbar för provisorisk trafik till 
Tandsjö där en vinterväg från Sveg skulle ansluta, 
men Härjedalskommunerna fann kostnaden för 
vägunderhåll alltför hög och OHJ hade ju slut 
på pengarna, så längre än till Oreho kom inte 
trafiken till en början. Emellertid utfraktades 
denna vinter cirka 10 000 ton träkol med det 
tågsätt och den personal som hade behållits för 
ändamålet. 

Följande vinter, 1904-05, förekom ingen 
kommersiell trafik. 

Trots att det nya statslånet beviljats i maj 1905 
gjorde diverse utredningar att arbetet inte kunde 
återupptas på allvar förrän nästa år, men på sen
hösten rustades banan med hjälp av förskott från 
några träkolsbolag så att koltrafik kunde inledas 

Ingenjör Manne Briandt, som arbetade på OHJ under i stort sett hela anläggningstiden, tog fotot av hur snöplogen 
forcerar den djupa snön utanfor Oreho. 

."I 
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under förvintern, och den trafiken utsträcktes 
från Oreho till Knoppen där en provisorisk kol
brygga uppfördes. 

Det dittillsvarande trafiktillståndet hade gällt 
fram till vårens tjällossning, men sommaren 
1906 erhölls ett fortlöpande tillstånd för pro
visorisk godstrafik. Resenärer fick på egen risk 
medfölja utan avgift men fick betala för sitt even
tuella bagage. Ordningen var emellertid inte den 
bästa och till slut förbjöd Vo V-kontrollanten i 
styrelsen persontransporter. Detta väckte emel
lertid i sin tur reaktioner från exempelvis aktade 
hemmansägare. Styrelsen beslut blev att, som 
det meddelades i ortspressen, "ordentliga och 
välkända personer" med ärende fick medfölja. 
Dessutom skulle det finnas polis på varje tåg, 
och den kan inte alltid ha haft någon lätt upp
gift. I november rapporteras om polis Gladen 
som ertappar rallare som försöker smuggla med 
en brännvinskutting, men blir misshandlad både 
på tåget och efter avstigningen i Lindsborg tills 
lokföraren ingriper. 

I januari 1907 förlängs den provisoriska trafi
ken till Tandsjö. OHJ överväger att till vintern 
1907-08 inleda allmän trafik till Fågelsjö och 
anhåller om besiktning. Avsikten är att DHdJ 
eller GDJ ska sköta denna trafiken men båda av
böjer. Tillstånd ges för allmän trafik till Tandsjö 
medan fortsättningen inte bedöms vara i fullt 
tillfredsställande skick, men styrelsen finner efter 
utredning att allmän trafik redan nu skulle vara 
olönsam och fortsätter med den provisoriska tra
fiken, som i oktober når Fågelsjö med tre tåg i 
veckan. 

I maj 1908 upphör av okänd anledning re
sandetrafiken tillfälligt, efter nya bråk får man 
förmoda, och en affärsman som försöker kringgå 
förbudet genom att gömma sej i en Bäsklåda blir 
upptäckt och avslängd på en hållplats. 

Eau de Cologne och andra njutningsmedel 
Våren 1903 bildades av ett antal OHJ-rallare 
godtemplarlogen "Järnvägssignalen". En söndag 
i augusti hade den sin första allmänna nykter
hetsfest, med musik och anförande av tillrest 
talare från Gävle. Festen hölls i Sandsjö by, tre 
kvarts mil från banbygget, och en hel del lokal
invånare från finnskogen hade mött upp. 23 nya 
medlemmar värvades. Tidningarna berättar där
efter inget mer om järnvägsarbetarnas egen loge. 
Det skulle de nog gjort om det funnits mer att 

rapportera, för både frisinnade Falu-Kuriren och 
socialdemokratiska Arbetarbladet var hårt enga
gerade för nykterhetssaken. Troligt är föreningen 
upplöses i och med att nästan hela arbetsstyrkan 
skingrades på hösten 1903. Men sommaren 
1906 ordnades ett nykterhetsmöte i Oreho med 
tillresta Orsabor och ett hundratal rallare. OHJ 
bjöd på kaffe. 

Övriga berättelser, i dagspress, memoarer och 
protokoll, om OHJ-rallarnas förhållande till rus
dryckerna handlar inte om nykterhetssträvan
den. Vi kan börja med ett citat ur Aulins arbets
rapport för 1902: 

Jag tillåter mig i öfrigt . .. framhålla den ökade 

svårighet vid ordningens upprätthållande bland en 

större arbetsstyrka, såväl for arbetsbefälet som for 

ordningsmaktens tjenstemän, som förorsakas af det 

förhållandet, att lagen ej tillstädjer omedelbart häk
tande af en om olaga spritforsäljning öfverbevisad 

individ, äfvensom om den oproportionerligt ringa 

straffpåfoljd, som en sådan lagöfvemädelse med

för, ett förhållande som är så mycket menligare, ju 

större arbetsstyrkan är. 

Aulin utfäste samma år 25 kronor i belöning till 
den som genom sina upplysningar fick en langa
re fast, och tidningarna kunde berätta om sådana 
figurer som strök omkring utmed banbygget och 
tog en femma eller mer för en liter brännvin, allt
så minst en dagsförtjänst för en järnvägsbyggare. 
Men även mer etablerade samhällsmedlemmar 
tycks ha lockats av förtjänstmöjligheterna. Inför 
tinget vittnade på hösten 1907 stationskarlen i 
Tallhed mot en handlande i Orsa som med hjälp 
av ombud skulle ha sålt cirka 250 liter brännvin. 
Sinade brännvinet fick både hårvatten och eau 
de cologne ersätta, rapporteras det. 

Det festades alltså ute i kojorna men också nere 
i Orsa dit många järnvägsarbetare begav sej efter 
veckans slit. Både Gästis och Järnvägshotellet 
gjorde goda affärer, inte minst med öl. Vid åter
vägen till jobbet gjordes åtskilliga smugglingsför
sök, och en gång påträffades två tioliterskaggar i 
loktendern. 

Järnvägsbolaget hade alltså enligt koncessio
nen att täcka utgifterna för "ordningsmän". Sty
relsen suckar i årsrapporten för 1903 över den 
dryga kostnaden, närmare 7 000 kr, för två vice 
länsmän under hela året plus tre till fem extra
poliser, och ber med ringa framgång länsstyrel-
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OHJ 1, som lär ha varit ensamt i sitt slag, levererades tidigt och användes vid banbygget. Under arbetsuppehållet 
hyrdes det ut, återkom till OHJ men befanns överflödigt och återtogs av tillverkaren. (AL/OK) 

serna i Kopparberg och Gävleborg om lättnad 
av bördan. 

Ibland räckte det inte med den reguljära ord
ningsmakten. Manne Briandt berättar hur järn
vägslänsmannen i Sveg samlade ett "medborgar
garde" av ortsbor och klådde upp ett gäng störiga 
rallare. 

Rallarliv och rallardöd 
I januari 1902 stod en rallare inför tinget i Orsa 
sen han anhållits på julaftonen. Han dömdes på 
de separata punkterna fylleri, våldsamt motstånd, 
våld mot polisman, oljud och "uppmaning att 
föra oljud" till böter om totalt 280 kr, som om
sattes till 31 dagar i finkan. Där skulle han sitta 
två månader ytterligare för misshandel. 

Klassiska aspekter av rallarlivet uppvisades så
lunda redan under banbyggets första tid. Andra 
lokaltidningsnotiser fyller på brottsrubricering
arna med hemfridsbrott, skadegörelse, missfir
melse, snatteri och bedrägeri - en rallare som 
"slagit stjärna'', det vill säga smitit och lurat en 
handlare på utlämnade varor. Särskilt utpekas 
en grupp med förflutet på Riksgränsbanan, och 
Manne Briandt skildrar hur under hans engelska 
studieresa ställföreträdaren i Sveg hade engagerat 
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"folk av sämsta slag". Det var naturligtvis vid hel
gerna som stora skaror drog iväg till framför allt 
Orsa. Spänningar med lokalbefolkningen var väl 
oundvikliga, och ortsavisan Mora Tidning an
märkte särskilt när ett förflutet veckoslut hade 
varit lugnt. 

Det arbete som rallarna sökte avkoppling från 
var riskfyllt. I juli 1902 begravdes en schaktare 
till halsen av ett jordras, och en annan tvinga
des amputera ett ben sen han hamnat under en 
grusvagn i juni 1907. Arbetschefen konstaterar 
de många olyckorna och tillbuden i sina rappor
ter men menar att de väsentligen är arbetarnas 
eget fel. 

Det kunde sluta ännu sorgligare. En pank ral
lare kastade sej framför materialtåget, en annan 
drunknade under fiske i Vassjön. Efter de stora 
avskedandena 1903 skulle en järnvägsarbetare 
flytta från Lindsborg till Kyrkbyn och fraktade 
sitt bohag och sin familj på en stortralla nerför de 
långa sluttningarna. Strax efter Tallhed föll han 
av trallan som körde över honom och gav ho
nom dödliga skador. I ett fylleslagsmål med någ
ra ortsbor i november 1902 blev rallaren Johan 
Dahlkvist så illa knivskuren att han förblödde. 
Men den enda egentliga arbetsolyckan med död-



lig utgång inträffade när bygget närmade sej sin 
fullbordan. Tjugoårige bromsaren Valdemar Borg 
blev i november 1908 överkörd av en grusvagn i 
en täkt nära Sveg och dog på sjukstugan där. 

En rallares död orsakade inte alltid några stora 
ceremonier. "Kärleks-Josef" avled stilla i en koja i 
februari 1902 och fördes på en grusvagn till Orsa. 
Fyra arbetskamrater följde honom till graven och 
fick vardera 50 öre och en sup för besväret. Fat
tigvårdens kista var så trång att liket måste pres
sas ner, och ingen klockare eller präst var med 
vid graven. Att det inte alltid var så noga med de 
döda bekräftas av en händelse vintern 1914. En 
kolare hade gått vilse på natten och frusit ihjäl 
i närheten av Kropptjärn, och liket lades bland 
stybben i en tom kolvagn. 

Fläskpatronerna, Örnen och Skogsproviant 
Orsas befolkning om cirka 8 000 invånare var 
till övervägande del jordbrukare och självförsör
jande på många förnödenheter. Det måste ha 
varit fröjdefullt för ortens handlare att kundkret
sen plötsligt utökades med ett tusental matfriska 
järnvägsarbetare, och det har talats om förmö
genheter som grundlades. Men rallarna var min
dre nöjda. Arbetarbladets korrespondent berät
tar 1903 om monopolistiska "fläskpatroner" 
som levererar mat som är både dålig och dyr, 50 
procent dyrare än i Stockholm och dyrare än på 
Riksgränsbanebygget. Till fördyringen torde ha 
bidragit att de arbetsledande ingenjörerna hade 
provision på livsmedelsförsörjningen. Att kvali
teten kunde sjunka sommartid när maten skulle 
fraktas sju-åtta mil från leveransorten inser man 
också. 

När bygget åter tog fart 1906 dök, som en 
utlöpare av den facklig-politiska medvetenhe
ten, tanken upp att ordna livsmedelsförsörjning 
i egen regi. OHJ-rallarna tog kontakt med Ko
operativa Förbundet, erhöll 5 000 som lån från 
fackföreningen, övertog en privatbutik i Orsa 
och etablerade kooperativa föreningen "Örnen", 
som snart hade filialbutiker i Älvho, Tandsjö och 
Lillhamra, 1907 även i Bodarsjön, totalt sexton 
anställda och en månadsomsättning på upp till 
30 000 kr. Det blev alltså en framgång trots att 
endast medlemmar som hade köpt en andel för 
tio kronor fick handla. 

Det var av allt att döma en dynamisk och drif
tig föreståndare som stod bakom uppbyggandet 
av Örnen, men snart nog uppstod konflikter. 

Föreståndaren avskedades för egenmäktigt förfa
rande och svarade med att etablera den konkur
rerande kooperativa butikskedjan "Skogsprovi
ant" som även vände sej till skogsarbetare och 
flottare, men som han 1909 privatiserade. Året 
efter gick Örnen i konkurs men då var ju OHJ 
färdigbyggd. 

Aulin ogillade båda konsumföreningarna. 
Skogsproviants frakter bannlystes från arbets
tågen och föreningen avhystes från sin butiks
tomt i Bodarsjön sen föreståndaren agiterat för 
strejk bland flottare och kolare. 

Hedenvind 
Ett slag under 1907 arbetade författaren Gustav 
Hedenvind-Eriksson på OHJ-anläggningen. Ja, 
författare var han inte än, men enligt hans bio
graf Örjan Lindberger var det under tiden där 
som han skrev novellsamlingen Från öde gårdar 
som utkom 1913. I den lilla berättelsen "Maj
eldar" uppträder för första gången i hans förfat
tarskap en rallare, en man som blivit invalid efter 
en olycka på en statsbana men nu tigger för att 
dryga ut sin knappa pension. 

Det var vid denna tid vanligt att arbetare uppsökte en 
fotoateije for att låta sej forevigas. Här Gustav Eriksson 
{som han ännu hette) flankerad av två kamrater i Orsa 
1908, inte under hans tid som rallare men väl som flot
tare. Foto ur Örjan Lindbergers biografi. 
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Hedenvinds berättelser är ofta svåra att orts
fästa men man kan gissa att erfarenheterna från 
0 HJ ingick i hans material. Rallaren Kärleks
Lasse som uppträder i en novell har kanske fatt 
namn efter den ovannämnde Kärleks-] osef I 
romanen De forskingrades arv förekommer både 
kooperativa arbetarbodar och rallarstrejker som 
kan ha sin förebild på OHJ. Och där uppträder 
också en högdragen och osympatisk arbetschef 
till häst. Man tänker osökt på Axel Aulin som 
bevisligen rörde sej med häst utmed OHJ-linjen, 
något som han kanske hade lärt sej vid sina ban
byggen på Pampas. 

En utvikning: Hedenvind ger denne unge ar
betschef namnet Tideström. Namnet är så ovan
ligt att det är svårt att inte associera till Helge 
Petersson-Tideström, ingenjör på banbygget 
Lund-Revinge och därefter trafikchef på den 
banan. Det var ett banbygge som pågick paral
lellt med OHJ:s (1903-1905). Även om Peters
son-Tideström berättas att han hade en upphöjd 
inställning till sina underlydande. Något slags 
koppling finns det rimligen men det är okänt 
vilken. 

Hedenvind bytte ofta arbetsplats och var rör
lig i geografin. Efter OHJ-bygget gjorde han, 
värvad av rallarbasen "Greven", en utflykt till en 
järnvägsanläggning i Belgiska Kongo. Men han 
återvände snart, missnöjd med uppgiften som 
pådrivare av afrikanska arbetare, och vistades en 
hel del i Orsa fram till 1910, som flottare men 
också som kooperatör i Skogsproviant. 

På våren 1908 inträffade en händelse som satte 
ljuset på Hedenvind men även hade anknytning 
till OHJ och järnvägen i övrigt. Den 6 maj an
lände med tåget från Värmland ett antal strejk
brytare. De var väntade, bland annat av ett tret
ti tal strejkande flottare från Fågelsjö, som hade 
nekats att fa åka med materialtåget och i stället 
promenerat de nio milen. Inga passagerare till
läts för övrigt åka med dessa dagar, och en familj 
från finnmarken som skulle utvandra till Ame
rika missade båten i Göteborg. Jo, det fanns ett 
undantag, extratåget som skulle föra strejkbry
tarna till Oreho. 

Det tåget torde ha varit glest besatt, för de 
flesta strejkbrytarna uppges ha vänt om efter den 
uppvaktning som de bestods i Orsa. Bland de 
uppvaktande fanns Hedenvind. Det blev ting 
av saken. Stationsskrivare Hollstadius vittnade 
om att de protesterande hade försökt stoppa tåg-
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trafiken medan Hedenvind, som förde sin och 
kamraternas talan, menade att man bara hade 
följt efter strejkbrytarna och bland annat citerat 
Bibeln: "Herre, förlåt dem ty de veta icke vad de 
göra." Hedenvind och de andra friades. 

Fredrik Aarnseth hade alltså besökt OHJ-byg
get i egenskap av facklig funktionär, men han var 
också en av de första svenska skönlitterära rallar
skildrarna. I hans Rallarliv från 1911 tilldrar sej 
en av novellerna vid "en bolagsbana långt norr
ut" som har en "kilometer 108" och då finns det 
inte så många andra direkta inspirationskällor än 
OHJ att välja bland. Och tankarna går osökt till 
Hedenvinds bas när det berättas om "Kvisbro
Erik - Greven ni vet - då denne var i Kongo som 
påfösare åt helgerna vid järnvägen där". 

"Bobrikoff" 
Nikolaj Bobrikov var rysk generalguvernör i 
Finland 1898-1904 och av många hatad för sin 
hårdföra förryskningspolitik, så hatad att han 
dödades i ett attentat 1904. Händelserna väckte 
stor uppmärksamhet i Sverige och de flesta här 
mindes nog Bobrikov ännu 1907. Alltnog, det 
året fästes hans namn vid en maskin vars an
komst till O HJ sågs med blandade känslor. 

I januari 1907 begär och erhåller Aulin sty
relsens tillstånd att införa "moderna arbets
metoder" i grusningen genom att hyra en ång
grävskopa. Uthyrare är AB Järnvägsmateriel och 
avgiften prutas ner till 35 kronor per dag. Därtill 
hyrs från samma ställe arton självtippande 16-
tons grusningsvagnar a 6 kr dagen, men Ajma 
förbinder sej samtidigt att från OHJ hyra in 
ett antal N-vagnar som blir överflödiga genom 
rationaliseringen. Ångskopan ska beställas från 
USA och är av Atlantictyp. I juni rapporteras att 
den håller på att monteras på DHJ-verkstaden i 
Bollnäs under ledning av en mr Lewis, men den 
anländer till OHJ en månad försenad omkring 
den 1 augusti. Den sätts först in i en grustäkt 
nära Lillhamra för att så småningom flyttas till 
Bodarsjön. 

Rallarna är tveksamma till "Bobrikoff" som tar 
bort arbetet för många av dem (för de kvarvaran
de stiger emellertid medelförtjänsten), men Au
lin och styrelsen är förtjusta. Ångskopan har en 
besättning på fem-sex man men personalbehovet 
i gropen minskar ändå med fyra femtedelar sen 
man fatt erfarenhet av den nya tekniken. Aulin 
bedömer att en grusning med konventionella 



''Bobrikojf" i grustäkten vid Bodarsjön. Man forstår att både arbetare och lokalbefolkning imponerades av den jättelika 
amerikanska grävmaskinen. Här används tydligen OHJ-s egna N-vagnar, inte de inhyrda lm-vagnarna. (AL) 

Annu en ''Bobrikojf" men inte den som användes på OHJ-bygget. Namnet tycks ha överfarts till en annan grävmaskin 
och bilden härstammar sannolikt fån ett något senare banbygge i jämdands liin. De äldsta ångskopornas genealogi är 
fortfarande ok/,ar, trots insatser ftån Börje Thoursie och andra. På fotot (från Jämt/,ands museum) framgår k/,art tekni
ken med lm-vagnar och grusharpa. 
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Arbetståg med last av bland annat sliprar kör in mot Sveg på den provisoriska bron över Ljusnan. (OK) 

metoder skulle ha spräckt budgeten eftersom det 
är svårt att fa fatt i dugliga grusningsförmän, den 
växande agitationen stör stämningen på arbets
platsen, det är långt mellan täkterna och det grus 
som finns är fullt med stora stenar. Det senare 
utgör inte längre något hinder. "Bobrikoff" si
lar gruset genom en harpa som löper på särskild 
räls över grusvagnssättet, och från harpan rullar 
stenarna ner i vagnar som står på ett parallellt 
spår. Den stenen används sedan till bankfyllning 
i sjöar och myrar. Med de inhyrda specialvagnar
na (Im) går också tömningen mycket snabbare 
än förut. 

"Bobrikoff" användes på O HJ under hela 
1908. Den var en stor attraktion och många 
Svegbor vandrade ut till Bodarsjön för att be
skåda maskinen. Under byggets slutfas arbetade 
den norr om Ljusnan. 

Bron över Ljusnan 
0 HJ :s båda längsta broar fanns nära ändpunk
terna. Den södra över Oreälven hade vållat bygg
tekniska problem. Det gjorde även bron över 
Ljusnan strax utanför Sveg, men här tillkom ad
ministrativa komplikationer. 

Kommunikationerna mellan Sveg och byarna 
söder om älven, liksom med Lillhärdal, innebar 
färjerodd när inte isen bar och var besvärliga vid 
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isläggning, islossning och flottning. Uppfatt
ningen delades av myndigheterna som anslog 63 
200 kr till en vägbro, motsvarande två tredjedelar 
av kostnaden. 

Enligt hans egen uppgift var det O HJ-styrelse
ledamoten Olof Bromee i Sveg som redan 1901 
föreslog att anslaget i stället skulle fa användas av 
0 HJ till en kombinerad bro, som fortsättnings
vis skulle underhållas av järnvägen. Av någon an
ledning vidarebefordrades inte ändringsförslaget 
till vederbörande myndighet och en tidsfrist ut
löpte, varför saken fick tas upp på nytt sen järn
vägsbygget åter kommit igång. Det dröjde med 
handläggningen av ansökan men arbetet med 
bron inleddes under 1906. Innan årets slut hade 
landfästena och de båda bropelarna i varierande 
grad färdigställts. Älvbottnen hade fatt rensas 
med ett fotogenmotordrivet mudderverk. För 
transporterna restes en traversbana över Ljusnan, 
och det mesta av byggstenen kom från ett jätte
block som hade påträffats i skogen vid Ulvkälla 
på södra stranden. 

Väg- och Vatten menade emellertid att järn
vägen borde betala en större del av kostnaden 
för bron och lämna säkerhet för återbetalning 
för den händelse att bron helt skulle behövas för 
järnvägens behov. Detta föreföll avlägset men 
verket tänkte nog på eventuellt prejudicerande 



effekter. Det dröjde till 1908 innan OHJ fick sitt 
begärda anslag beviljat (och pengarna utbetalades 
inte förrän två år senare vilket vållade ytterligare 
problem), och i väntan på detta låg broarbetet 
nere, men för att inte sinka trafikstarten beslöt 
sen styrelsen att åtminstone lägga ut längdbal
karna. 

Först i slutet av maj 1908 kunde överbyggna
den till de tre nordligaste broarna - över Olols
ån, Lillån och Ljusnan - beställas från Atlas, 
och därför måste provisoriska broar resas. Under 
detta arbete vid Ljusnan rasade en ställning och 
arbetarna räddade sej med knapp nöd genom att 
hoppa i vattnet. Det var på denna provisoriska 
bro som det första tåget nådde norra stranden 
den 24 september och därmed inledde den pro
visoriska godstrafiken till Sveg. Försenat anlände 
överbyggnaden i oktober, och på trettondagen 
1909 rullade första tåget över den permanenta 
bron. Plankläggningen blev klar i mitten av maj 
och därmed kunde också vägtrafiken ta bron i 
anspråk. 

De reguljära tågen fick inte använda den pro
visoriska bron, utan när den allmänna godstra
fiken inleddes den 30 november 1908 var det 
från Bäckedal på Ljusnans södra sida. Den 1 ja-

lnvigrzingståget gör uppehåll på stationen i Oreho. T
semaforer av trä användes på hela OHJ (AL/OK) 

nuari 1909 inleddes även allmän persontrafik 
därifrån. 

År 1911 körde en hästskjuts omkull på bron, 
och det skrevs att det inte var första gången som 
en skjuts halkade på de hala spåren. Två år senare 
var det en kolvagn på drift från Svegs station som 
knäckte bommarna på båda sidor av bron. 

På norra stranden fanns en brovaktsstuga som 
via ringledning stod i kontakt med Svegs sta
tion. 

Kunglig glans 
Den 9 februari 1909 öppnades så hela OHJ för 
allmän trafik, men i norra Sverige var detta ingen 
bra årstid för högtidlig invigning. Det fanns vis
serligen en ursprunglig plan att bjuda kungen på 
vintrig björnjakt, men sen fick man veta att Gus
tav V ville skydda björnstammen. Invigningen 
fick därför anstå nästan ett halvår, till den 15 juli, 
och därmed skulle man hinna både åtgärda alla 
tjälknölar och måla stationshus och banvaktsstu
gor. Detta var likväl något tidigare än enligt de 
först aviserade planerna, så de styrande i Orsa fick 
bara en vecka på sej att anlägga den halvkilometer 
långa Kung Gustavs väg och flaggsmycka den. 

Det kungliga extratåget, på vilket bland an
nat fanns statsminister Arvid Lindman, de tre 
berörda länens landshövdingar, riksdagsmän, 
höga militärer och andra dignitärer, samt även 
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Anders Zorn, anlände till Orsa halv nio, under 
det att skarpskyttegillets blåsorkester (i sina av 
Zorn ritade dräkter) spelade "Jag vet ett land". 
Efter frukost på järnvägshotellet fortsatte tåget 
norrut under häftiga regnskurar. Första stoppet 
var vid Storstupet, där kungligheterna beund
rade utsikten och allmogen beundrade kunglig
heterna. Min mormor hade av en mjölsäck sytt 
vita mössor åt sina tre döttrar och promenerat 
med dem den dryga milen upp genom skogen. 
Kungen visade sej i kupefönstret men berättade 
att drottningen var trött och vilade. Sen gjordes 
uppehåll på mellanstationerna och där visade sej 
även Victoria. Medföljande tidningsreportrar 
noterade uthuggna skogar och "tröstlösa hedar" 
under färden. 

I Sveg var det extra högtidligt - detta var det 
första kungabesöket i Härjedalen sen Karl XI:s tid 
- och uppskattningsvis fyra tusen personer hade 
mött upp. Det berättas att stins Lindskog hade 
låtit sy sej en syrtut som han fortsättningsvis inte 
fick någon användning for. Det var naturligt att 
hälsnings talet hölls av Olof Bromee, som förutom 
att han satt i O HJ-styrelsen var ordförande i både 
socken- och municipalstämman. Skarpskytteblå
sarna hade följt med och stod for taffelmusiken. 
Sen bar det av i landå till kyrkan for en kort an
dakt varefter deras majestäter skrev sina namn på 
ett granitblock. Därpå lunch, med starkvin som 
genomgående dryck, och naturligtvis ytterligare 
tal, samt snabbesök på en utställning med hem
slöjdsalster. Under förflyttningarna stördes dock 
drottningen av att se ett antal överförfriskade här
jedalingar sovande i dikena. 

Det finns fler vittnesbörd om superi i Härje
dalen vid denna tid, och det överraskar inte att 
företeelsen väckte reaktioner. I landskapet fanns 
samtidigt en stark nykterhetsrörelse och Svegs 
största profana samlingslokal var ett ordenshus. 
Naturligt nog ville festarrangörerna förlägga 
kungalunchen till den lokalen, men godtemplar
na sa nej sen de hade fatt veta om den tilltänkta 
bordsdrycken. En tillfällig paviljong måste i all 
hast snickras ihop, och for att täcka den extra
kostnaden tvingades gästerna betala 28 kronor 
for lunchen, vilket naturligtvis var mycket i en 
tid när en rallare kunde fa nöja sej med fyra 
kronor för ett niotimmars arbetspass. Även re
portrarna avkrävdes detta belopp, och deras rap
portering om förhållandet kan nog ses som en 
delikat hämnd. 
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Återtåget avgick i tid men sinkades en timme på 
resan till Orsa, där sex hundra skolbarn väntade 
på att fa framföra sin hyllning, och dit ett extratåg 
från Bollnäs hade anlänt med gäster och nyfikna. 
Också kungen höll nu ett tal som var en smula fär
gat av de aktuella stämningarna i landet - det drog 
ihop sej till storstrejk. Han påminde om de trogna 
dalkarlarnas insatser genom tiderna i kampen mot 
rikets fiender och tillade: "Men i våra tider finnas 
även inre fiender, som tära på folkets moraliska 
hälsa och söka undergräva de dygder, vi ärvt från 
våra fäder: gudsfruktan, lydnad for lagarna, vörd
nad for samhällets bestånd och lugna utveckling." 
Även i den kampen hoppades han att dalfolket 
skulle stå i det främsta ledet. 

Avslutningsvis föll ett litet ordensregn. 

Fortsatta finanser 
Varför höll inte den ursprungliga kostnads
ramen? Främst för att den inte var realistisk. 
Ordet "glädjekalkyl" infinner sej osökt. Det 
satt hårt åt att få in även det aktiekapital som 
uppnåddes, och den i och för sej erfarne pro
spektören Sparr var säkert medveten om de svå
righeterna. Detta kunde ha korrigerats vid Vo V
granskningen, men den myndigheten fick som 
vi sett hård kritik av riksdagen för sitt lättsinne, 
och erfarenheten ledde till hårdare kontroller i 
fortsättningen. Men Sparrs utredning hade tyd
liga brister. Han hade underskattat totala mäng
den massor att flytta, berg att spränga (sju gånger 
för lite), diken att gräva och trummor att bygga. 
Gruset var knappare och mer svårbearbetat än 
beräknat och det var ont om lämplig sten att 
klyva. Därtill kom myndigheternas/militärens 
nya krav på sådant som svagare lutningar och 
fler vattenstationer. Den långa byggtiden fördy
rade administrationen, arbetslönerna hann stiga 
genom den fackliga aktiviteten och det är dyrt 
att vara fattig: improvisationer och tillfälliga lån 
är sällan billiga. 

Med de nya friska pengarna från staten kunde 
som vi sett arbetet återupptas 1905-06, men inte 
utan vidare. Det krävdes "åtskilliga underhand
lingar" innan kommunerna ställde upp med 
de garantisummor som riksdagen hade begärt. 
(Garantierna behövde emellertid inte utnyttjas 
eftersom byggkalkylen underskreds med jämnt 
tusen kronor.) Och åter hävdades, särskilt i Orsa, 
att anläggningen skulle bli billigare om den ut
fördes på generalentreprenad. Den prövningen, 



Personvagnar, godsvagnar, träkolsskrov 

Det ursprungliga "hyrköpsavtalet" med Nya Adas 
AB omfattade fyra personboggivagnar (BCo 1-2, 
BCDo 3 och CDo 4), fyra resgodsvagnar (F 21-
24), tre ångfinkor (Få 31-33), tio täckta (G 51-60) 
och 106 öppna godsvagnar, varav tio med höga si
dor (I3 201-210) .och 96 virkesvagnar (NN3 101-
189, 191-194 och 196-198). De senare behövdes 
redan till grusningen och levererades från 1902 (nr 
101-130), medan krisen och den uppskjutna tra
fikstarten gjorde att fyra G-vagnar levererades först 
1907 och de övriga 1908. 

Redan innan trafiken öppnades bedömde sty
relsen emellertid att den rullande materielen var 
överdimensionerad. Det hade nog ursprungligen 
räknats med två personförande tåg i varje rikt
ning dagligen men blev bara ett, och för godsets 
del skulle det bli billigare att hyra in vagnar vid 
trafiktoppar. För att hantera de kostnader som den 
övertaliga vagnmaterielen drog med sej övervägde 
styrelsen att bilda ett vagnuthyrningsbolag, men 
uppnådde sen avtalet med Adas om återlämning 
av en BC-, en C-, två Få-, fem G-, tio I3- och 
36 NN3-vagnar, det vill säga drygt 40 procent av 
vagnparken. 

De båda personvagnar som återlämnats till At
las hamnade 1911 hos Härnösand-Sollefteå järn
väg som nr 311 och 312. Den senare skadades i en 
brand 1919 och blev ombyggd (och kom slutligen 
till SJ som nr 3085). De tio återlämnade I3-vag
narna (nr 201-210) såldes till Uppsala-Enköpings 
järnväg som öppnades 1912. Efter UEJ:s förstat
ligande 1937 slopades de året därpå och byggdes 
om till grusvagnar. UEJ erbjöds också att köpa de 
36 återlämnade NN3-vagnarna men avböjde. 

Liksom i fallet med loken fann styrelsen snart att 
man hade lämnat tillbaka för mycket, att det kräv
des en personvagn som reserv för extratåg eller vid 
revision och olyckor. Därför inköptes 1910, trots 
den svaga ekonomin, från Adas en kombinerad 
andra- och tredjeklass länkaxelvagn (BC 5), som 
därmed blev den enda vagnen som OHJ egentli
gen ägde. Trafikchefen ville 1912 skaffa vakuum
broms till personvagnarna men styrelsen bedömde 
att man inte hade råd - liksom den gjorde året efter 
när han ville ha gasljus i vagnarna. 

Förvärvet av BC5 var den enda förändringen i 
OHJ:s vagnuppsättning under den återstående ti-

den 1910-1918. Nu återstod alltså en BCDo, en 
CDo, en BC, en Få, fyra F, fem G 1 och sexti NN3 
(nr 101-160) varav tolv med broms. Det betyder 
att alla vagnar som skadats genom brand eller kol
lision reparerades. 

Det tycks redan tidigt ha funnits en motordres
sin, som 1911 var utsliten och ersattes med en ny, 
tillverkad av Ljusne bruk. 

1909-10 fanns 92 träkolsskrov ( tillverkning 
hade inletts redan 1903) vilket 1911 ökades till 
141, ett antal som sen gällde tiden ut. Antalet var 
alltså dimensionerat för en regelbunden betydande 
inhyrning av vagnar. 

Södra Dalarnes järnväg köpte 1918 hela uppsätt
ningen vagnar plus en tjänstevagn, en snöplog vars 
bakgrund är okänd men som kan vara den K-vagn 
som hyrdes in från GDJ 1906. BC-vagnen och de 
fyra F-vagnarna sålde SDJ vidare till GDJ. Bara 
14 träkolsskrov övertogs emellertid, och man kan 
förmoda att de övriga var utslitna och själva blev 
förvandlade till träkol. 

OHJ:s in- och uthyrning av vagnar var omfattan
de. Det började 1902 med två finkor och 38 NN3-
vagnar från Vagnuthyrningsbolaget för materialtran
sport och grusning. År 1903 började "egna'' NN3-
vagnar levereras men de förstärktes tills vidare med 
materiel från Vagnuthyrningsbolaget och GDJ. 

I och med stilleståndet, det vill säga den proviso
riska träkolstrafikens upphörande i maj 1904, ut
hyrdes 80 NN3-vagnar till Bergslagernas järnvägar. 
När verksamheten återupptogs på hösten 1905 
behövdes extravagnar från GDJ, som fortsatte att 
bistå vid OHJ:s byggarbets- och trafiktoppar fram 
till ordinarie trafikens början. Omvänt uthyrdes 
obehövliga vagnar under längre eller kortare tid 
till grannbanorna GDJ och DHdJ men även till 
de mer avlägsna järnvägarna Gruvgården-Fors, 
Oxelösund-Flen-Västmanland, Halmstad-Nässjö 
och Malmö-Ystad samt till AB Järnvägsmateriel. 
1906-07 hyrde man ut nylevererade NN3-vagnar 
till andra banor och hyrde samtidigt in liknande 
men äldre och därför billigare vagnar till grusning
en. 

Från och med 1910 specificerar inte årsrappor
terna vilka parter som vagnar utväxlades med, men 
Vagnuthyrningsbolaget och GDJ tycks fortfarande 
ha varit de stora kontrahenterna. 
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som krävde avsevärd tid, gav endast ett anbud 
och det skulle bli dyrare än fortsatt arbete i egen 
regi så det avvisades. Därefter fördröjdes utbe
talningen av statslånet i avvaktan på banans in
teckning, som i sin tur inte kunde göras förrän 
expropriationen var avklarad, så styrelsen fick ta 
ett nytt banklån. 

Statslånet utbetalades halvårsvis. De omfattande 
arbetena slukade pengar och styrelsen ansökte om 
att fa ut lånepengar i förväg, men förgäves. Åter 
tvingades man vända sej till de stora aktieägarna 
och anhålla om borgen för ett lån som på grund av 
den höga räntan blev tämligen kostsamt. Inte hel
ler fick de statliga nybyggnadsmedlen användas 
för att täcka det driftunderskott som inlednings
vis väntades uppstå när trafiken startade. Än en 
gång fick Orsa rycka in med borgen som denna 
gång beviljades enhälligt. Det hjälpte kanske till 
att O HJ anordnade ett extratåg för socknemän
nen med studium av "Bobrikoff" och med öl och 
smörgåsar i godsfinkan. 

Avbetalningarna på den rullande materielen 
var en dryg utgiftspost. Därför lyckades man 
1909 fa Adas att återta både lok och vagnar (se 
respektive avsnitt) och en ny avbetalningsplan 
gjordes upp med sludikvid 1923. 

Trafikintäkterna växlade framför allt med trä
kolskonjunkturerna men var stigande och täckte 
driftskostnaderna. Till avskrivningar eller till ränta 
och amortering på statslånen blev emellertid inget 
över och skulden växte snabbt. En sondering 1914 
om att fa räntor efterskänkta bemöttes negativt. 
Följande år utträdde bolaget ur godssamtrafiken 
för att därmed kunna höja taxorna. 

Vid 1916 års ordinarie bolagsstämma anmälde 
styrelsen att två tredjedelar av aktiekapitalet var 
förbrukat, vilket bekräftades av en extra stämma. 
Likvidation kunde emellertid undvikas eftersom 
anläggningstillgångarna hade varit lågt beräkna
de. Rörelsekapital saknades visserligen men Orsa 
lånade ut 150 000 kronor. 

Tågen går 
Men nu rullade trots allt de reguljära tågen på 
OHJ, i egen regi. Redan 1899 hade GDJ, DHdJ 
(som ännu inte öppnats helt) och MVJ tillfrågats 
från Orsa om att sköta trafikeringen men avböjt 
tills vidare - GDJ ville avvakta vilken av de till
tänkta banorna som skulle fa koncession, DHdJ 
hade otillräcklig materiel och MVJ anförde 
samma skäl förutom att man saknade egen spår-
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förbindelse med Orsa. När ordinarie trafikens 
start närmade sej 1908 ställdes frågan på nytt 
till GDJ och DHdJ (inklusive Voxna-Lobonäs 
järnväg), men den förra banan sade nej och för
handlingarna med DHdJ sprack trots ett gemen
samt förslag till avtal. Följande år togs ny kontakt 
med GDJ, men meningarna inom styrelsen var 
"ganska delade" som det står i årsberättelsen, 
och den självständighetslinje som Orsaombuden 
drev segrade. 

Den första tidtabellen vållade i Härjedalen ett 
kraftigt missnöje som dock riktades mot GDJ. 
OHJ-tåget släpptes inte in i Orsa förrän avgåen
de DHdJ-tåget hade expedierats, vilket sågs som 
ett medvetet försök att dra trafiken till Gävle. 
Därmed förlängdes, fördyrades och försenades 
resan till Östersund som var en vanlig destina
tion för härjedalingarna. 

Ett blandat tåg om dagen i varje riktning, plus 
ordinarie och/ eller extra godståg Orsa-Tandsjö 
under träkolssäsongen, var frekvensen under stör
re delen av bolagsbanetiden, men extra godståg 
kunde sättas in på hela sträckan. Tidtabellsenliga 
tågmöten kunde förekomma på alla mellansta
tioner utom Tallhed. Största tillåtna hastighet var 
60 km/h, men det var under förutsättning av den 
genomgående broms som inte fanns. Genom
snittshastigheten låg under 30 km/h. Tid var ju 
inlagd för växling på alla mellanstationer, stopp 
på hållplatserna och vattentagning. Fast jämfört 
med förhållandena före järnvägens tid var det na
turligtvis ändå ett lyft för Härjedalen. 

Sommaren 1910 satte trafikchefen in ett 
söndagståg med tanke på turister och andra ut
flyktsresenärer, men det ekonomiska resultatet 
var tveksamt så det blev ingen fortsättning. Där
emot förekom abonnerade extratåg. Efter invig
ningen bjöd Orsa socknemän ett femtital av de 
sina på en utflykt till Sveg, där de mottogs av en 
lokal blåsorkester. Några dagar därefter utfärdar 
länsstyrelsen tillfälligt utskänkningstillstånd för 
några platser utmed O HJ, och anledningen var 
rimligen ett utflyktståg. 

När godtemplarlogen Sverre följande som
mar arrangerade en lustresa till Orsa ansöktes 
naturligtvis inte om utskänkning och det kos
tade 5 kronor att åka men blev överfullt ändå, 
cirka två hundra personer, fast väl framme valde 
de flesta att fortsätta till Mora. På hösten 1909 
gjorde riksdagsrevisorerna en resa för att se hur 
statens lånemedel hade förvaltats och var nöjda 



''Lillan" 1902, innan hon blev OHJ 6 utan fortfarande var ett hyrlok från Nydqvist & Holm. (AL/OK) 

med vad de fick se. Även själva skogen lockade. 
År 1910 var det "tyska forstmän" som gjorde 
en studieresa och följande år studerades Hamra 
kronopark av svenska skogsmän som klev av 
tåget i Tandsjö och promenerade till Fågelsjö. 
Den öde skogen kunde även användas till annat: 
1913 gick ett extratåg till Gråtbäck för fältskjut
ning. Ett julottetåg till Orsa 1911 (avgång Sveg 
01.00) blev däremot ingen framgång och fick 
ingen efterföljare. 

Den glesa tidtabellen skapade utrymme för 
linjelastning vilket utnyttjades, ofta i form av 
att vagnar sattes ut på ett sluttande linjeavsnitt, 
lastades och sen bromsades ner till en trafik
plats. 

Snön kunde vålla problem under de långa 
vintrarna - 0 HJ hade snöplog men snöskärmar 
saknades. Sommartid var ångloken brandfarliga. 
En gång brändes tre hövagnar ut vid Kropptjärn, 
en annan gång en virkesvagn vid Tandsjö och 
1917 fattade en kolvagn eld vid Storstupet. En 
tvist om nedbränd skog gick till tinget och en 60 
m bred brandgata höggs upp genom besparings
skogen. En ko från en fäbod blev överkörd vilket 
bidrog till att stängsel sattes upp utmed hela ba
nan - man hade tidigare fatt dispens på en del 
av sträckan. I oktober 1917 kolliderade G D J :s 
ångdressin i vilken färdades bolagets baningenjör 

Norström (som nu innehade samma funktion på 
OHJ) och OHJ:s t.f. trafikchef Nyström med ett 
backande tåg vid Vassjön, med en kvaddad front 
och lätta personskador som följd. 

År 1910 dödades en fyraårig pojke vid en väg
övergång intill Orsa station och 1918 en kvinna 
av ett växelsätt på stationen i Älvho. 

Gods- och persontrafik 1904- 1918 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Resande, Gods, 
tusental tusen ton 

37,2 
35,0 
42,6 
47,5 
47,9 
53,0 
48,6 
63,1 
80,6 
64,1 

14* 

10* 
17,4 
11,5 
26,2 
36,6 
40,9 
59,3 
36,8 
55,4 
62,9 
64,4 
85,3 
61,7 

* Uppskattat efter volymen träkol som var det 
dominerande godsslaget. 
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Träkol 
0 HJ har med fog betecknats som en träkols
bana. Vi såg i argumentationen för dess tillkomst 
att tillvaratagandet av klenved och skogsavfall 
anfördes som ett viktigt motiv för satsningen. 
Det förekom visserligen avverkning av massa
ved, och 1912 inköptes en portabel kran med 
fotogenmotor för lastning av sådan, men det var 
ändå mest i form av träkol som det aktuella vir
ket förädlades. 

Träkolstrafiken var en typisk säsongsföreteelse. 
Kolet från milorna kördes med häst och släde till 
lastplatser och stationer där det lastades i gods
vagnar, helst utan mellanlagring eftersom varje 
hantering ökade mängden stybb och minskade 
den användbara kolmängden. Men vid omfat
tande tillströmning räckte inte vagnarna till för 
omedelbar fyllning utan det växte upp kolberg 
på stationerna. En firma i Sveg ansökte 1916 om 
att på stationsområdet fa uppföra ett tolv meter 
brett träkolsmagasin men det är oklart om byg
get blev av. 

Ingen torde ha räknat ut hur många träkols
bryggor det har funnits på det svenska järnvägs
nätet men det rör sej om flera hundra. På O HJ 
fanns träkolsbryggor på alla trafikplatser utom 

vid det tillfälliga Bäckedal men i gengäld vid det 
ävenså tillfälliga Knoppen. Några stationer hade 
två bryggor och åtskilliga bryggor fick förlängas 
efter hand. 

En viss mängd av det sköra träkolet krossades 
ofrånkomligen när kolryssens last stjälptes ner i 
godsvagnen. Detta var ett uppmärksammat fak
tum, och därför är det lite märkligt att OHJ:s 
kolbryggor ursprungligen var felkonstruerade 
på denna avgörande punkt. De var helt enkelt 
en meter för höga och fick successivt sänkas till 
4,3m. 

SJ och ett antal privatbanor, däribland GDJ, 
hade särskilda träkolsvagnar, littera L, men OHJ 
valde den mer ekonomiska lösningen med lösa 
kolskrov placerade på N-vagnar. Kolskroven 
tillverkades av den egna forrådspersonalen. För 
montering av skroven fanns en travers på Svegs 
station. 

Eftersom järnbruken var träkolets främsta av
nämare var detta ett konjunkturkänsligt godsslag, 
och både trafik och intäkter varierade betydligt 
mellan åren. Till variationerna bidrog väderle
ken eftersom framkörningen av kol försvårades 
av både för lite och för mycket snö och kyla. Den 
granskade statistiken särredovisar i regel inte 

Provisorisk kolbrygga vid Knoppen. Den onödigt stora fallhöjden skadade det sköra träkolet. (MB) 
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Träkolståget på väg att kompletteras med en vagn som har lastats vid bryggan i bakgrunden. OHJ-s ko/skrov hade en 
rymd av 535-565 hektoliter. (Hans Uhlen!OK) 

godsslagen, men uppgifter tyder på att träkol 
stod för ungefär hälften av O HJ :s godsintäkter. 
Vintern 1915-16, då det rådde högkonjunktur, 
lastades cirka 4 200 vagnar med träkol på O HJ, 
och sådana säsonger fick i storleksordningen två 
hundra godsvagnar hyras in. Ett frekvent retur
gods var hö till timmerhuggarnas och kolkörar
nas alla hästar. 

OHJ bedrev under byggtiden viss egen kol
ning, av virke som fälldes i banlinjen eller avfall 
från sågen i Tandsjö. Även virket från banbygg
nadens alla baracker såldes 1911 till ett träkols
bolag. 

Det fanns både stora och små uppköpare av 
träkol, bland annat de firmor som köpte aktier i 
OHJ eller förskotterade pengar till spårrustning. 
Men järnvägens egna tjänstemän lockades också 
till kolaffärer. Detta skapade problem under 
världskrigets allmänna vagnsbrist och förbjöds 
därför. 

Orsa 
När DHdJ anslöts till Orsa station år 1900 bygg
des bangården och stationshuset ut så rejält att 
inga stora nysatsningar i förstone behövde göras 
vid OHJ:s ankomst, förutom att godsmagasinet 
förlängdes. Men ganska snart märktes att ban
gården hade för liten kapacitet under träkols
säsongen. Det anlades 1910 två nya stickspår för 
vilket en fjärdedel av kostnaden föll på fattiga 
0 HJ, som dock kunde erlägga en del av belop
pet som material. 

Den svenska järnvägshistorien är full av tvister 
om anslutningsavgifter och fördelning av för
valtningskostnader på föreningsstationer. Orsa 
var inget undantag. FRMJ var först på plan och 
ägde stationen men GDJ skötte den. DHdJ 
hade fatt köpa in sej för halva anläggnings- och 
förvaltningskostnaden, och de äldre banorna 
krävde i linje med detta att OHJ skulle betala en 
tredjedel. Någon uppgörelse kunde inte träffas 
vid en första förhandling 1902 utan OHJ fick 
bara tillstånd till en provisorisk anslutning. Av
görandet hänsköts på den nya banans begäran till 
kungl. majt men det hade man inte mycket för: 
utslaget blev att OHJ skulle betala en tredjedel av 
anläggningskostnaden. Om förvaltningskostna
derna träffades däremot efter sega förhandlingar 
ett avtal om uppdelning efter trafikintensitet, vil
ket innebar ungefär en fjärdedel för OHJ:s del. 
FRMJ hade nu hållhaken att det nya statslånet 
var villkorat med en garanti från aktieägarna, och 
FRMJ var som vi sett en sådan. Det dröjde dock 
till januari 1909 innan avtalet slutligt underteck
nades. 

För bygglok uppförde O HJ ett provisoriskt 
stall intill det rundstall som hade uppförts då 
DHdJ anslöts till stationen. Styrelsen trodde 
länge att det skulle bli billigare att anskaffa mark 
och bygga ett eget stall med tillhörande vatten
torn och vändskiva, så de anläggningarna ingick 
(sånär som på ett elverk) inte i den ursprungliga 
överenskommelsen, men 1909 hade man tänkt 
om. Ett stallrum hos DHdJ apterades till verk-
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stad och för det avhysta loket uppfördes åter ett 
trästall. 

FRMJ/GDJ lät redan från början bygga ett 
järnvägshotell i Orsa, rejält tilltaget med tanke 
på den ström av turister som väntades. Till
strömningen blev en besvikelse, men vi har sett 
att hotellet spelade en viktig roll för rallarnas re
kreation. OHJ var ovilligt att delta i hotellkost
naderna men fick acceptera, eftersom detta ställ
des som villkor för att det övriga avtalet skulle 
godkännas. 

OHJ:s järnvägsbyrå fanns inte på stationen. 
Den lokal som 1901 hyrdes för arbetsledningen 
fungerade som byrå till 1913, då man flyttade till 
större utrymmen i Jacksonska fastigheten. 

1918, OHJ:s sista år, övergick Orsa station till 
SJ tillsammans med banan från Mora. Redan 
från 1 juli 1917 arrenderades DHdJ av SJ. 

Mellanstationer 
Det fanns en smula bygd i anslutning till änd
stationerna men i övrigt gick O HJ genom öde
marker. De mellanliggande trafikplatserna var 
relativt fa och enkelt utrustade. 

Det fanns enligt koncessionen ingen trafikplats 
på den första dryga milen, men 1903 söktes och 
erhölls tillstånd att anlägga en håll- och lastplats 
vid Stackmora såg. Den kallades Stackmora i 
ansökningen, men samma år lade DHdJ beslag 
på det namnet för en hållplats som låg närmare 
byn. OHJ:s trafikplats fick i stället heta Hansjö 
(i vissa handlingar skrivet Handsjö) när den all-

1 
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männa trafiken inleddes. Hansjö var en stor och 
folkrik by men hållplatsen låg i dess utkant och 
persontrafiken blev aldrig omfattande. I gen
gäld fanns sågen, som ett slag även hade planer 
på ett industrispår, och dessutom uppfördes en 
kolbrygga intill ett kort rundspår. Men Hansjö 
fick ytterligare en funktion. Där anlades 1910 
järnvägens kolgård, 800 kvadratmeter stor, vil
ket blev billigare än att fortsätta hyra in sej på 
DHdJ:s kolgård i Orsa. 

Tallhed var en hemfäbod som hade börjat fa 
viss permanent bebyggelse. Stationen var tillika 
militärmötesplats och skulle som sådan ha ett 
350 m rundspår men detta kortades något på 
grund av en vägövergång. Kolbryggan låg vid ett 
stickspår. Som station var Tallhed ingen succe. 
Under 1909 såldes 22 biljetter och avsändes 59 
kollin, varför styrelsen året därpå klassade ner den 
och ersatte stationsmästaren med en platsvakt. 

Efter Tallhed började en lång stigning. Banan 
strök förbi Ljotheds fäbod och det ansöktes om 
en kolbrygga där, men detta förklarades omöj
ligt på grund av lutningen. Nästa trafikplats blev 
i stället Storstupet, på andra sidan av den im
posanta bron. Vid Storstupet hade terrasserats 
för mötande militärtåg och dessutom fanns ett 
vattentorn, men eftersom det inte blev krig lär 
det aldrig ha kommit till användning. Extratåg 
brukade stanna till vid Storstupet för utsiktens 
skull (planer fanns att anlägga en turisthydda), 
men det var först från den 1 oktober 1911 som 
ordinarie tåg vid behov gjorde uppehåll där. 

Tallhed hörde till 
det Jå,tal OHJ
stationer som for
sågs med betong
plattform, men 
rörelsen på orten 
var obetydlig och 
nedklassningen 
kom snabbt. 
(OK) 



Oreho station, medan den fortfarande hette så. Bangården tillhörde OHfs större, men godsmagasinet i forgrunden 
var så litet att det snart måste byggas till Tiff höger ett uthus med personalens tvättstuga och vedbod Våren har 
kommit, snön smälter, slädforet är borta och kolryssarna fastas upp på godsvagnar for att köras undan. (AL/OK) 

Vid Lindsborg korsade OHJ den nyss anlagda 
vägen norrut mot finnmarken och så benämn
des platsen under byggtiden, men det torde 
från början ha stått klart att namnet inte skulle 
godkännas av myndigheterna på grund av för
växlingsrisk, Lindesberg fanns ju sen gammalt. 
Redan 1903 talar också Aulin om "Emådalen" 
- det var här som banan lämnade ån efter att följt 
den från Storstupet. Lindsborg/Emådalen var 
en viktig arbetsstation under bygget med, som 
nämnts, bland annat ett provisoriskt lokstall. En 
viss permanentbebyggelse uppstod på orten och 
ett slag fanns även en butik, men resandeunder
laget var klent och stationsmästartjänsten ner
klassades redan 1915. Emådalen hade rundspår, 
kolbrygga vid stickspår och vattentorn. På grund 
av den begynnande lutningen fanns en vagnspärr 
i bangårdens södra ände. Spärren betecknades av 
inspektörerna som "enkel" och det stämmer nog, 
för Gustaf Ångman berättar hur han på vandring 
utmed spåret snabbt fick kasta sej åt sidan för 
två godsvagnar som hade kommit på drift vid 
Emådalen. 

Vallsjön skulle enligt koncessionen ha en sta
tion av den mindre varianten, men styrelsen in-

såg att den inte skulle bli bärkraftig och fick den 
redan under anläggningen ersatt med en håll
och lastplats benämnd Gråtbäck. Förberedelser 
var vidtagna för militärmöten, men i fredstid 
utgjordes bangården av ett kort rundspår med 
stickspår till kolbrygga. 

Kring Oreho/ Älvho växte det så småningom 
upp en viss bebyggelse och omkring 1912 bygg
des en skola, men just när rallarna hade dragit 
bort fanns inte stort mer än stationen och en 
handelsbod. Den relativa närheten till Noppi
koski, varifrån besparingsskogen förvaltades, gav 
emellertid viss betydelse åt orten. Stationen var 
av den större sorten och terrassering var gjord för 
ett andra mötesspår, men det blev inte utlagt un
der bolagsbanetiden. 

Vid Knoppen skar banan en större väg. Den 
kolbrygga som fanns här under byggtiden blev 
inte permanent, men inofficiella tågstopp för 
passagerarutbyte lär inte ha varit ovanliga, och 
så hade Knoppen sin unika vattenstation med 
självtryck från en närbelägen tjärn. 

Vassjön skulle enligt koncessionen vara en av 
0 HJ :s "större" stationer, men reducerades till en 
håll- och lastplats som låg lika isolerat och hade 
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Lillhamra hade det största stationshuset av OH/s mel!tmfiggande trafikplatser. Här på höglandet var marken ofta 
snötäckt halva året. (OK) 

samma utrustning som Gråtbäck. Där fanns, 
på grund av en kurva, de mellanliggande trafik
platsernas enda försignal. En väntkur uppfördes 
1911. 

Stationen kom i stället att bli Lillhamra längre 
norrut. Som arbetsnamn förekom både Sand
sjö/Sandsjöby, efter en by i öster, och Sundsjöån. 
Kanske var det vid omstakningen som namnet 
Lillhamra fastställdes. (En grund för stationshus 
hann anläggas i "Sundsjöån" .) Detta skulle enligt 
Sparrs ursprungliga förslag ha varit OHJ:s enda 
mellanstation. År 1913 utlades trots penning
bristen det tredje spår som redan fanns förberett, 
eftersom lutning gjorde möten svårhanterliga 
och det andra spåret kunde vara blockerat av 
vagnar. Stationen låg isolerat och var inte minst 
till för att betjäna kapellbyn Hamra en dryg 
halvmil österut. Den tänkta stationskarlslägen
heten, den enda på en mellanstation, behövde 
tills vidare inte användas för sitt ändamål utan 
utnyttjades för kaffeservering - tåget gjorde ett 
extralångt uppehåll. I Lillhamra fanns även ett 
banmästarboställe. 

Tandsjö låg vid sydspetsen av den namngivan
de sjön. Stationen kom att hamna något ocen
tralt i förhållande till bebyggelsen som växte upp 
längs landsvägen. En blygsam uppodling skedde 
också. Den ovan beskrivna sågen skapade arbets
tillfällen och även transporter, cirka 200 vagnar 
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virke om året. Ur sjön pumpades vatten till ett av 
banans fem vattentorn. 

År 1913 anlades håll- och lastplatsen Sidertjärn. 
Det skedde efter framställning av Domänverket 
som förvaltade Hamra kronopark, och verket 
stod för halva anläggningskostnaden. En ban
vaktsstuga flyttades hit och dessutom uppfördes 
en väntkur. Avsikten var först att Sidertjärn bara 
skulle fungera under kolningssäsongen men den 
kom att användas året runt. 

Fågelsjö station låg tre kilometer öster om Få
gelsjö gamla finnby. På bangården fanns mötes
spår och ett stickspår till magasin och de båda 
kolbryggorna. Från Fågelsjö försörjdes en stor 
skogstrakt åt Lillhärdal till, och trafiken växte så 
att godsmagasinet 1916 fick förlängas med åtta 
meter. 

Sen återstod på O HJ :s längsta stationshåll, 3 5 
kilometer, ett par håll- och lastplatser på vägen 
till målet i Sveg. Först Kropptjärn med mili
tärmötesterrassering, vattentorn och från 1911 
väntkur. Därefter Bodarsjön som motsvarade 
den mindre stationen vid Siksjön på den ur
sprungligen godkända linjen. Även här var man 
förberedd för krig, och det fanns ett provisoriskt 
lokstall under byggtiden. Ett kort rundspår inla
des 1911. Också i Bodarsjön existerade under en 
tid en viss bostadsbebyggelse, inklusive handels
bod och skola. 



Söder om Ljusnan låg några byar. År 1908 in
kom en ansökan om hållplats vid km 199, det vill 
säga fyra kilometer söder om Sveg, men förslaget 
underkändes på grund av lutningen. Därefter 
blev det som vi sett en hållplats, med plattform 
och godsbod, vid Bäckedal, men bara en kort tid 
tills trafiken kunde öppnas in till Sveg. 

Sveg 
Gefle-Orsa- Sveg är den bekvämaste vägen för Her

jedalsbor att erhålla F.E. Ahlboms, Gefle, välkända, 

utmärkta cognac. Priser: Vid parti under 40 liter 
2:-2.25 o.s.v. pr liter med glas; vid parti om minst 

40 liter från 1:65 per liter, utan kärl. 

Den annonsen var införd i Östersunds-Posten 
den 14 december 1908 - att det söps i Härje
dalen har vi redan berättat. Orsafirmor annon
serade ut andra varor. Det var en ny tid för Sveg, 
som sedan tidigare var Härjedalens huvudort 
trots att orten inte låg särskilt centralt i landska
pet. Den fördyring av härjedalingarnas liv som 
transporterna vållade hade ju varit ett starkt 
motiv för både lokala satsningar och statslån, 
och järnvägen infriade förväntningar. Priset på 
exempelvis hö sjönk från 10-14 till 6-7 kronor 
kilot. Men levnadskostnaderna var fortfarande 
så höga att OHJ-personalen i Sveg fick ett löne
påslag. 

Eli Heckscher berättade i sin avhandling 1907 
hur "järnvägssocknarna'' ökade sin befolkning och 
ekonomiska aktivitet där de första stambanorna 
drog fram, och det redan innan trafiken hade star
tat, som en förväntanseffekt. Den effekten försva
gades efter hand som järnvägsnätet tätnade men i 
Norrlands inland dröjde den kvar. Redan banbyg
gets start hade tydligen varit en vitamininjektion, 
och bebyggelsen i Sveg växte så starkt att man 
fick anledning att organisera municipalsamhället 
Svegsmon (ett slag påtänkt som stationsnamn), 
som uppstod samma dag som den reguljära per
sontrafiken inleddes. Expansionen fortsatte under 
0 HJ :s hela självständiga tid. 

I Sveg fanns tre speditionsfirmor som ombe
sörjde transporterna från järnvägen till andra 
delar av landskapet. De gick huvudsakligen med 
häst, men redan 1911 etablerades ett Bil AB för 
trafik till övre Härjedalen. 

Sveg var O HJ :s överlägset största egna station. 
Stinsen hade hjälp av två kontorsbiträden och två 
stationskarlar, och dessutom fanns en banmäs
tare och maskin personal i anslutning till maskin
stationen, som hade ett treportars lokstall bakom 
en 15-meters vändskiva, levererad av Kockums. 
Det var ju härifrån som de flesta tågen utgick. 
På bangården fanns förutom huvudspåret tre 
rundspår och ett utdragsspår till kolbrygga samt 
banans enda vagnvåg - 30 ton. Ännu ett spår 

Stationshuset i Sveg ligger här ännu i en obebyggd utkant av samhället och fasaden har inte hunnit få, panel Utan
for pågår en nykterhetsdemonstration. Både supseden och godtemplarrörelsen var starka i Sveg. (AL/OK) 

-~-~ ..; 
. - ~ _..,,_ , 

-.. 

57 



drogs 1910 ut till privata magasin till vilka mark 
arrenderades ut. 

Genväg till Söderhamn? 
Söderhamns stad var en stor intressent bakom 
DHdJ. Tanken var att via Norra stambanan och 
grenbanan från Kilafors dra till sej trafik som an
nars skulle söka sej till Gävle. Detta var en risk 
inte minst för godset som kom med OHJ. I och 
med att GDJ (via FRMJ) kontrollerade Orsa sta
tion kunde Gävlebolaget som vi sett bland an
nat genom tidtabellsläggning ge den egna banan 
fördelar. 

Efter 1905 stod det tämligen klart att OHJ 
så småningom skulle hamna hos SJ och ingå i 
lnlandsbanan. Godset från den behövde nå en 
hamn, och då var Söderhamn/Stugsund den 
närmaste lösningen, särskilt om man kunde 
korta sträckan. I januari erhölls koncession på en 
järnväg mellan Skattungbyn och Storstupet, och 
bakom ansökan stod personer med anknytning 
till DHdJ. Banan skulle bli fem kilometer, och 
26 kilometer skulle vinnas på genvägen. 

Kostnadsförslaget slutade på 576 500 kr utan 
rullande materiel- DHdJ förväntades stå för tra
fikeringen. Inga mellanliggande trafikplatser pla
nerades. I Skattungbyn fanns redan station och 
i Storstupet en militärmötesplats där alltså ter
rassering redan var utförd för en bangård. Dock 
skulle en station behöva anläggas på den nya 
banans bekostnad, med ett enkelt stationshus, 
godsbod och uthus. Ungefär mitt på sträckan 
skulle en banvaktsstuga uppföras. En stor kost
nadspost var bron över Ore älv med ett 45-me
tersspann för 137 000 kr. 

Återstod finansieringen, och den stjälpte pro
jektet. OHJ-sryrelsen fick enligt protokollen ald
rig någon framställning om aktieköp och hade 
säkerligen avvisat en sådan. En avledning i Stor
stupet skulle ju korta den betalande sträcka som 
transporterna gick på OHJ. Förresten hade OHJ 
inga pengar. Samma sak gällde DHdJ som gick 
mot sin likvidation. 

Det var därför naturligt att koncessionsinne
havarna begärde uppskov med byggstarten. An
märkningsvärt är kanske att man årligen lyckades 
med detta ända till 1916. 

Bibana till Lillhärdal? 
Vi har sett hur kyrkoherde Enander i Lillhärdal 
kämpade för få att järnvägen mellan Orsa och 
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Sveg dragen genom sin socken. Det misslycka
des, och 1907 stod det i praktiken klart att Lill
härdal inte heller skulle beröras av lnlandsbanan. 
Därmed fick andra lösningar sökas. 

I början av april 1907 berättas att lokala in
tressenter har gett Norrlands Ingeniörsbyrå, som 
drevs av bland annat Printzencreutz, i uppdrag 
att utreda en Kleinbahn eller tertiärbana från Sveg 
till Lillhärdal. Traktens stora skogsbolag bidrog 
till undersökningskostnaden. Senare i månaden 
besöktes Lillhärdal av representanter för OHJ, 
GDJ och träkolsbranschen, och platsen för en 
kolningsanläggning intill den tänkta stationsplat
sen studerades. Sällskapet hade färdats till Tand
sjö med en ångdressin som hyrdes för ändamålet 
- både DHdJ och GDJ hade sådana. Reportaget 
noterade som smått sensationellt att återfärden 
Sveg-Orsa-Gävle hade klarats på bara en dag. 
Sten Nordström var inte oväntat drivande i pro
jektet, och han berättar i ett brev att han har lyck
ats intressera statsminister Lindman för det. 

I kanske ännu högre grad än vid OHJ motive
rades den tänkta järnvägen med tillgodogörande 
av klenvirke, framför allt i form av träkol. Norr 
om Lillhärdal låg den stora Härjesjön som var en 
lämplig uppsamlingsbassäng för flottgods, men 
att flotta de små dimensionerna vidare ut mot 
kusten var vanskligt bland annat för att sjunk
ningsprocenten var hög. Därför planerades ett 
större kolugnsetablissemang vid sjön och even
tuellt också en anläggning för tjärdestillering ur 
stubbar. 

För att slippa bidra till kostnaderna för Svegs 
station och bron över Ljusnan utgick den tänkta 
järnvägen från Bäckedal, där den skulle ha en 
växel till OHJ men egen förvaltning och egen 
bangård, ett visserligen anspråksfullt namn på 
de två spåren. Efter håll- och lastplatser i Eggen 
och Risbrunna skulle Härjeån passeras på en 45-
metersbro. En håll- och lastplats vid Härjestugan 
skulle samtidigt fungera som militärmötesplats 
med ett 350 m sidospår. Vid Härjesjön skulle 
alltså finnas en liten station för anläggningarna 
där. 

Därmed ansågs de externa intressenternas vikti
gaste planer vara tillgodosedda, men lokalbefolk
ningen ville förstås ha järnväg fram till Lillhärdal 
och station där. Den förlängningen skulle kosta 
drygt 300 000 kr och föra upp totalkostnaden 
till 1, 1 miljoner. Ett lågt pris för en tre mil lång 
järnväg, men så skulle den också anläggas och 



GD]'s ångdressin vars användning på OHJ finns doku
menterad flera gånger. 

utrustas på enklaste sätt. Hägnad var obehövlig 
utom vid stationer och hållplatser som skulle 
förses med färister efter amerikanskt mönster. 
Loket skulle backa i ena riktningen (alltså ingen 
vändskiva) och ta vatten med ejektor (inget vat
tentorn), och de tre banvakterna skulle samtidigt 
förestå varsin hållplats. Terrängen bedömdes som 
fördelaktig for banbygge och grus fanns det gott 
om. Det behövdes visserligen lutningar om upp 
till 25 promille men bara i tomtågens riktning, 
mot Lillhärdal. 

Förslaget aktualiserades 1911 och kostnaden 
hade nu pressats till 800 000 kr, men när Woxna 
bruk på ett järnvägsmöte deklarerade att man 
inte avsåg att medverka föll förslaget i denna 
form. 

Året därpå gjordes en framställning från intres
senter i Lillhärdal om en lastplats vid sjön Tyck
eln, på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen 
och 94 kilometer från Orsa, dit träkol skulle kö
ras trots det långa avståndet. OHJ-styrelsen trod
de tydligen inte stort på iden men anslog ändå 
300 kr som bidrag till anläggning av en mindre 
kolbrygga och en träplattform. Vad som kom i 
vägen vet vi inte, for någon lastplats tycks aldrig 
ha etablerats. 

Redan i Key-Åbergs utredning från 1904 hade 
det pekats på 43 000 hektar skog i Härjeåns 
flodområde vars produkter skulle kunna tillföras 
OHJ genom en bibana. År 1913 förelåg en ny 
utredning, gjord av trafikchef Lindskog och ini
tierad från Lillhärdal, om en järnväg därifrån till 
Tyckeln, 32 kilometer lång och med en beräknad 
kostnad av en dryg miljon utan rullande materi
el. En foreningsstation var tänkt att anläggas vid 
Tyckeln, och järnvägen skulle sen ha lastplatser 

"for huvudsakligast träkol" vid Risebergstjärn, 
Olingsjövallen och Orrmo samt sin ändstation 
vid Nordanhå norr om kyrkbyn. Den skulle byg
gas enkelt, med 18-kilosräls (mot 24-kilos i det 
tidigare förslaget) och enbart 1 500 meter sido
spår. Hela nio broar, den längsta med 45 meters 
spann över Härjeån, skulle emellertid behövas, 
och det drog naturligtvis upp kostnaden. Tvek
sammaste inslaget var nog den osedvanligt starka 
lutningen 35 promille som erfordrades mellan 
Orrmo och Härjeån. Man kan betvivla att den 
starka lutningen skulle ha godkänts av myndig
heterna. 

En justering gjordes 1913 så att banan i stället 
anslöt till OHJ vid Fågelsjö, och om detta pro
jekt uppvaktades med landshövdingsstöd både 
kungen och regeringen. Men sen hördes inget 
mer av projektet. Det föll säkerligen på finan
sieringen, där O HJ inte hade mycket att bidra 
med. 

Personal 
Följande befattningar fanns enligt en lönelista på 
OHJ 1916: 

trafikchef 

stins 

stationsmästare 

5 stationsförmän 

konrorsbi träde 

3 banmästare 

26 banvakter 

2 grindvakter 

2 stationskarlar 

biljettförsäljare på 3 hållplatser 

lokförman 

2 lokförare 

3 eldare 

2 lokputsare 

förrådskarl 

5 verkstadsarbetare 

9 extra banvakter 

6 banarbetare 

konduktör 

packmästare 

vagnsmörjare 

snickare 

2 vagnstädare 

pumpare 

natteldare 

finkeldare 

4 bromsare 

Summa 85 personer. Mycket folk for en trafik 
som omfattade ett och ett halvt dagligt tåg
par, kan man tycka. Därtill kommer att man 
inte hade någon trafikpersonal på Orsa station 
som ju sköttes av GDJ och att organisationen 
vid denna tidpunkt var slimmad, det hade fun
nits ytterligare några befattningshavare tidigare. 
Men alla arbetade inte heltid. Bland annat var 
biljettförsäljare och grindvakter förmodligen 
extraarbetande, svårt underbetalda hustrur till 
manliga banvakter. Även de extra banvakterna 
var nog deltidare. 
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Banvakterna utgjorde den talrikaste yrkes
gruppen. Det fanns ungefär två ordinarie per 
banmil. Några banvakter bodde i anslutning till 
stationer men de flesta i isolerade vaktstugor ute 
i skogen. De erhöll 1911 hela 75 kr var i od
lingsbidrag men det kan inte ha räckt till någon 
större täppa. Väg- och vatten medgav året därpå 
att banbevakningen fick inskränkas sommartid 
så att de friställda banvakterna kunde sysselsättas 
med större underhållsarbeten, vilket minskade 
behovet av extraanställda och för övrigt gav ban
vakterna en eftertraktad inkomstförstärkning. 
Banavdelningen stod som vi ser för drygt hälften 
av personalen. 

Vad byrå- och trafikavdelningarna beträffar 
är listan ovan av någon anledning ofullständig. 
I en matrikel två år senare tillkommer en kon
trollör/ trafikchefsassistent, tre stationsskrivare 
och en förrådsförvaltare - det tycks ha skett vissa 
befordringar inför statsövertagandet. Man note
rar i övrigt att fem av sju stationer efter gjorda 
nerklassingar förestods av stationsförmän, den 
lägsta befattningen i sådana sammanhang. Två 
stationskarlar, båda i Sveg, låter som ett botten
rekord för en tolvmilabana, men 1918 är de fem. 
Både den åkande trafikpersonalen och maskin
personalen har också vuxit då. Det torde också 
mer eller mindre permanent ha funnit elever 
som inte stod på lönelistan eller (inte ovanligt på 
andra fattiga banor) var oavlönade. 

Axel Aulin transformerades från arbetschef 
till trafikchef, tillika ban- och maskiningenjör, 
när den ordinarie trafiken inleddes medan av
delningsingenjören Fritiof Lindskog blev stins 
i Sveg. Aulin avgick emellertid redan 1909 (för 
att bygga kraftverk i Ljungan) och efterträddes 
av Lindskog. Denne avled i juni 1915, och på 
trafikchefstjänsten vikarierade sedan OHJ-tiden 
ut Henrik Nyström som tidigare varit kontrol
lant i bolaget. 

Åtskilliga av de anställda hade varit med redan 
på bygget av järnvägen. 

Avdelning 120 
Det var inte bara järnvägsbyggarna som organi
serade sej fackligt. Det fanns redan under bygg
tiden en driftpersonal vid O HJ för att sköta ban
bevakning på den trafikerade sträckan, bemanna 
stationer, köra arbets- och koltåg. Organisations
tanken uppstod 1905 och året därpå bildades en 
avdelning av Svenska Järnvägsmannaförbundet 
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- trots att rallarna menade att driftpersonalen på 
grund av banans provisoriska status borde till
höra deras förbund. 

1906 var ett genombrottsår för den svenska 
järnvägsfackliga rörelsen. Inte mindre än 85 av
delningar tillkom, och den på OHJ fick nummer 
120 när den bildades den 4 januari i en barack 
vid Lindsborg. Hela maskin- och bromsarperso
nalen, totalt tretton man, anslöt sej från början. 

Bemötandet hos arbetsledningen blev som för 
rallarna. Ledarna inkallades till Aulin som upp
manade dem att bryta med Järnvägsmannaför
bundet och i stället gå in i det "gula'' Svenska 
Arbetarförbundet. Men uppmaningen var förgä
ves. Vid årets slut hade medlemssiffran ökat till 
28, även om omsättningen var stor på förtroende
posterna. 

Tidstypiskt nog blev en av de första åtgärderna 
att skaffa avdelningen ett standar. Det kostade 
hela 130 kronor och fick sin första användning 
i 1907 års förstamajdemonstration. Typiskt för 
tidens föreningsliv är också att man sjöng på sina 
möten, även om det noteras att man en gång var 
så osams att det inte blev någon sång. 

Mötena hölls oftast i en gård bakom lokstal
let i Orsa som bolaget hyrde för överliggning 
och annat, men där personalen också organi
serade ett matlag. Men det berättas också om 
ett avdelningsmöte som hölls i en godsfinka i 
Kropptjärn. 

År 1908 träffades en löneuppgörelse som följde 
lägsta klassen i det avtal som året innan hade träf
fats på DHdJ, och 1909 vann personalen inträde 
i Enskilda Järnvägarnes Pensionskassa. Från och 
med 1912 gällde ett nytt avtal som gav perso
nalen i Sveg och Bäckedal ett dyrortstillägg av 
60 kronor om året. Banans tjänstemän var inte 
fackligt organiserade men fick samma år sin lön 
reglerad. Avdrag gjordes som brukligt för tjäns
tebostad. 

Avtalet gällde fram till 1916 men redan under 
1915 föranleddes bolaget betala krigstidshjälp 
till de anställdas familjemedlemmar. De av kri
get uppdrivna levnadsomkostnaderna gjorde att 
det blev svårt att enas om ett nytt avtal utan frå
gan fick gå till först central förhandling och sen 
skiljedom. Krigstidshjälpen plussades på men 
nya höjningar blev nödvändiga både 1917 och 
1918. 

Orsa förblev avdelningens bas, men 1922 bil
dades en särskild avdelning i Sveg och Fågelsjö 



blev gräns mellan organisationerna. Fast då är vi 
inne på SJ-tiden. 

Post, trupp och f'angar 
Till de skyldigheter som sen länge skrevs in i 
koncessionen för alla enskilda järnvägar hörde 
att mot viss taxa transportera post, trupp och 
fangar. 

Post transporterades och sorterades på OHJ i 
postiljonskupe 331. 

Förenade post- och järnvägsstationer var regel 
vid tiden för OHJ:s självständiga tid. Styrelsen 
avböjde att i Svegs stationshus hysa även pos
ten - postkontoret hade 1908 uppgraderats till 
poststation. De andra ursprungliga järnvägssta
tionerna utom Tallhed, det vill säga Emådalen, 
Oreho, Tandsjö, Lillhamra och Fågelsjö, blev til
lika poststationer från och med persontrafikens 
inledning den 1 januari 1909, med undantag för 
Tandsjö där starten av personalskäl skedde först 
elva dagar senare. I samband med Lillhamras 
tillkomst indrogs poststationen i Hamra, men 
byborna klagade över sin försämrade service och 
återfick 1910 sin station medan expedieringen 
från Lillhamra station blev kvar. 

N ågot av Atlasloken OHJ 2-5 drar tåget över bron vid 
Storstupet, banans största turistiska attraktion. Båda de 
återstående p ersonvagrzarna hade postkupe. (OK) 

Järnvägsbolaget tjänade knappast något på 
posthanteringen men stationsföreståndarna fick 
en extraförtjänst. 

I början av 1911 fick OHJ-styrelsen en påstöt
ning från Örebro. Det hade visat sej att gods och 
post till Oreho hamnade i Närke. Kunde OHJ 
byta namn? Styrelsen tog inte framställningen 
på större allvar, men till nästa möte hade en ny 
skrivelse från Örebro anlänt med upplysningen 
att ett trettital försändelser kommit fel sen sist. 
Orsaborna höll fast vid Oreho, alternativ som 
dryftades var "Hälsinggräns" eller "Dalagräns" 
(gränsen följde älven), men till slut enades man 
om Älvho som kom att gälla från den 1 okto
ber 1911. Även Tandsjö fick så småningom byta 
namn till Tandsjö borg för att undvika förväxling, 
men det var först efter statsövertagandet. 

I åtminstone ett avseende var O HJ en postal 
pionjärbana. År 1917 beslöts att på försök sälja 
5- och 10-öres frimärken från postkupen när 
tåget gjorde uppehåll på trafikplatser utan post
expedition. 

Vad trupperna beträffar låg antalet till en bör
jan på beskedliga cirka 150 om året, men så kom 
första världskriget och något år blev antalet tio 
gånger så stort. 

Någon särskild fangvagn, littera E, hade aldrig 
0 HJ men dömda personer transporterades lik
väl, under vederbörlig bevakning. Av statistiken 
att döma varierade antingen brottsligheten eller 
rättsvårdarnas nit i Härjedalen kraftigt: 1916 
transporterades 8 9 fangar, 1917 bara nio men 
1918 det rekordartade antalet 134. Där torde ha 
ingått de många som dömdes efter ett upplopp i 
Sveg som hade inletts som ett tämligen oskyldigt 
bråk. 

Fångtransporterna hade sina vådor. I maj 
1909 rymde till exempel en fange nära Fågelsjö. 
Han besökte toaletten när vakten utanför hörde 
ett brak - fangen hade krossat fönstret. Vakten 
sprang ut på plattformen, såg f°angen hänga ut

anför fönstret, fick tag i hans ben men tvingades 
släppa när fangen hoppade. Med konduktörens 
hjälp stoppades tåget och man telefonerade till 
Sveg efter landsfiskalen som anlände per mo
tordressin, men rymlingen förblev tills vidare 
försvunnen trots sin fotboja. 

Förstatligande, men när? 
Efter 1905 års uppgörelse med det nya statslånet 
var de flesta inriktade på att staten skulle ta över 
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0 HJ en gång och att frågan bara var när. Men det 
fanns åtminstone funderingar i annan riktning. 
I början av 1911 förekom tidningsuppgifter om 
att hemliga förhandlingar pågick om fusion med 
eller inköp från MVJ, och bakom MVJ troddes 
Bergslagernas järnväg stå. Och i ett inlägg i Gö
teborgs-Posten förespråkade "En järnvägsman" 
en daglig direktvagn Göteborg-Sveg genom att 
BJ:s morgontåg till Deje förlängdes till Herrhult 
och att MVJ, FRMJ och OHJ justerade sina tid
tabeller. 16 timmar och 21 minuter skulle den 
resan ta och utgöra en god turistreklam, menade 
skribenten. 

Men huvudspåret var ett statsövertagande och 
samtidigt lades i kamrarna likalydande motioner 
om att starta denna process, sen en framstöt från 
styrelsen tillbakavisats. Med sitt frigjorda kapi
tal kunde kommunerna göra nya välbehövliga 
järnvägssatsningar, menade motionärerna. Men 
statsutskottets och riksdagens majoritet följde 
Järnvägsstyrelsens yttrande: "Styrelsen finner ... 
ej skäl tala för att nu inlösa banan Orsa-Sveg en
dast därför, att den i enskild hand visat sig vara 
en dålig affär." 

Redan nästa år kom en ny motion i samma 
ärende, nu med OHJ-ordföranden Stapelmohr 
som första namn. Det var rimligt att kom
munerna återfick sina satsade pengar eftersom 
riksdagen nu hade beslutat om lnlandsbanans 
fortsättning på i huvudsak statlig bekostnad, var 
motionärernas viktigaste motivering denna gång. 
De fick dock nöja sej med en vag skrivning från 
statsutskottet att ett initiativ nog skulle komma 
när saken hade mognat. 

I november 1915 gjordes en framstöt från 
kommunerna i Härjedalen. Sen OHJ lämnat 
samtrafiken hade taxorna stigit starkt; i statens 
regi skulle de sjunka. Skrivelsen föranledde ingen 
åtgärd. 

År 1918 var det emellertid dags. Regeringen 
påminde i en proposition om att MVJ hade 
förstatligats 1917 och sträckan Mora-Orsa av 
FRMJ innevarande år. Nu var det dags att fort
sätta norrut, särskilt som en förlängning norrut 
från Sveg stod före. 1918 påbörjades banbyggen 
från Sveg mot både Brunflo och Hede och gav 
OHJ en del extra frakter under dess sista själv
ständiga år. 

Den springande punkten var inlösenbeloppets 
storlek. I november 1917 tillsattes fem opartiska 
värderingsmän som inspekterade banan följande 
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månad. En majoritet om tre beräknade värdet till 
7,7 miljoner medan de två andra värderarna lade 
sej en miljon under. SJ accepterade med tvekan 
majoritetens bedömning. OHJ:s styrelse och 
stämma sade sej också tveka fast av motsatt skäl, 
att priset var för lågt, fast beloppet var nog högre 
än vad många hade vågat hoppas på. Regeringen 
accepterade också efter att ha vägt in omtanken 
om fattiga kommuner. Statens kontantutlägg 
skulle inte bli stort för dess lånefordringar upp
gick nu till cirka 7 miljoner. Riksdagen antog 
propositionen utan debatt. 

I övertaget ingick inte den rullande materielen. 
SJ förklarade att man inte ville ha fler uddalok 
och att vagnparken visserligen var av standard
utförande men så liten att den inte skulle utgöra 
något nämnvärt tillskott. Man lade visserligen ett 
bud på 300 000 kr men Södra Dalarnes järnväg 
bjöd dubbelt så mycket. 

Det fanns en komplikation. OHJ ägde egentli
gen bara en vagn eftersom man ännu avbetalade 
på det övriga till Atlas. Lösningen blev att SDJ 
lånade ut pengar så att materielen kunde lösas 
in och alltså formellt och kortvarigt komma i 
OHJ:s ägo. Det blev avdrag för några skavan
ker men i januari 1919 överlämnades loken och 
vagnarna. Om deras vidare öden nämns något 
under särskilda rubriker. 

Äntligen till SJ 
Vid årsskiftet 1918/ 19 övergick alltså O HJ till SJ. 
Banan lades under fjärde distriktet och fick, med 
Orsa som huvudstation, tillsammans med linjen 
Mora Noret-Orsa, bilda 29:e bansektionen och 
19:e trafiksektionen, medan 12:e maskinsektio
nen i Bollnäs stod för den verksamheten. 

Statliga krav hade ju ställts på OHJ när kon
cessionen och de båda lånen beviljades, men det 
stod ändå klart att linjen behövde kompletteras 
för att bli fullvärdig som statsbana, särskilt som 
man (obefogat, visade det sej) räknade med en 
betydande genomgående trafik genom anslut
ningen till Inlandsbanan i Sveg. Det var dock 
först 1920 som anslag äskades för dessa kom
pletteringsarbeten. SJ preciserade behoven bland 
annat så här: 

Stationerna äro belägna på rätt stora avstånd från 

varandra, de förefintliga mötesspåren av kort längd, 

c:a 350 meter, och vissa fall samtidigt använda som 

lastspår o.s.v. Stationshusen äro mycket trånga och 



SJ fann stationshusen på OHJ for små och forstorade både expeditioner och personalbostäder efter övertagandet. (OK) 

otidsenliga, utrymmen för förvaring av för kyla öm

tåligt gods saknas mångenstädes, varför fall finnas, 

då sådant gods vintertid måst uppstaplas i vänt

rummen för att ej taga skada och den resande all

mänheten sålunda måst avstängas från dessa rum. 

Personalens bostäder är otidsenliga och otillräckliga 

. .. Kol- och vattengivningsanordningarna för loko

motiven hava visat sig ej vara fullgoda. 

De 480 000 kr som begärdes och beviljades skulle 
användas för utvidgning av spårsystemet på fler
talet stationer och hållplatser samtidigt som någ
ra stationshus skulle byggas till. Svegs bangård 
och stationshus utvidgades ungefär samtidigt, i 
anslutning till att lnlandsbanan anslöt norrifrån. 
Men ytterligare förstärkningar fick vänta. Man 
var på väg in i mellankrigstidens lågkonjunkturer 
och svårigheter för tågtrafiken. 

SJ använde Kd-lok mellan Orsa och Sveg tills 
viss förstärkning av banan hade skett så att den 
kunde bära E-lok. 

Epilog 
Det fortsatta ödet för järnvägen Orsa-Sveg ingår 
i den större berättelsen om Inlandsbanan, och 
den ska inte beröras här. Men av kvarstående 
stationshus, banvaktsstugor och inte minst vat-

tentorn märker även den flyktige resenären att 
bandelen har sin egen historia. 

Och den lever vidare efter snart hundra år, 
om än med starkt ändrade funktioner. Det blev 
ingen storslagen uppodling av Koppången men 
dagligen fraktas myrens produkter från Orsa via 
Sveg till Uppsala. Svenska Mosskulturföreningen 
och de andra hade inte alldeles fel i sina strävan
den. 

Vi far hoppas att det också blir en fortsättning 
på historieskrivningen om O HJ. Den var, som 
det torde ha framgått, en järnväg som berör
des av åtskilliga politiska och sociala intressen 
och strömningar. Det är som upplagt för vidare 
studier inom ämnen som politisk historia, folk
rörelsehistoria och varför inte idehistoria. Järn
vägstekniskt var banan kanske inte så märklig 
men till exempel introduktionen av "Bobrikoff" 
ville man gärna veta mer om. 

Ett större ämne som Orsa-Härjeådalens järn
väg aktualiserar är järnvägens träkolstransporter. 
Erik Sundström och andra har beskrivit olika 
träkolsmått- och vagnar, men vem författar den 
sammanfattande historiken om lastning, trans
portorganisation och träkolsfrakternas roll i järn
vägarnas ekonomi? 
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Bernt Forsberg 

50,75, 100,125 
- 1900-talets fyra SJ-jubileer 
Under 1900-talet kom Statens Järnvägar att med 
25 års intervaller fira fyra stora jubileer. De in
föll under olika generaldirektörer och med olika 
sammansättning av Kungl. Järnvägsstyrelsen, 
och präglades av påbörjad förnyelse till följd av 
tekniskt framåtskridande. Ett jubileum drabba
des av svåra olyckliga omständigheter. 

Inför samtliga jubileer, med början 1906, ut
gavs jubileumsskrifter, från början digra men 
sedan halverade inför varje jubileum. Några ut
ställningar eller liknande arrangemang förekom 
inte i samband med jubileerna, men utställning
ar blev alltmer förekommande efter SJ:s delta
gande på Baltiska utställningen i Malmö 1914. 
Järnvägsklubbar, järnvägsnostalgiker, veterantåg 
etc. var helt okända företeelser vid denna tid. De 
uppstod under åren efter hundraårsjubileum, i 
och med att ångloken blev alltmer sällsynta och 
j ärnvägsnedläggningarna allt vanligare. 

Statens Järnvägar 50 år 
firades 1906 med utgivningen av en diger jubi
leumsskrift i fyra band, totalt innehållande 2 350 
sidor. I ett icke signerat förord uttrycker general
direktör Mauritz R. Sahlin bland annat: 

Med erinran därom att de första sträckorna af sta

tens järnvägar, linjerna Göteborg-Jonsered och 

Malmö-Lund, öppnades för allmän trafik den 1 

december 1856 och alltså den 1 december 1906 

femtio år förflutit från det de första statsbanelin

jerna upplätos för sådan trafik, anmälde järnvägs

styrelsen i underdånig skrifvelse den 12 maj 1903, 

hurusom styrelsen vore betänkt på att låta till den 1 

december 1906 utarbeta en historisk-teknisk-eko

nomisk beskrifning öfver statens järnvägar under de 

första femtio åren. Då det stora arbetet - på visst 

sätt utan motsvarighet i facklitteraturen - nu blifvit 

till bestämd tid färdigt, torde på detta ställe böra ut

talas ett tack till alla dem som bidragit till dess lyck

liga slutförande. Härtill må anknytas uttalandet af 
en förhoppning därom att arbetet må blifva till den 
nytta och vägledning i nuvarande och kommande 

tid, som med detsamma åsyftas. 

Jubileumsskriften utgavs i en upplaga av 1 500 
exemplar. Varje volym försågs med en konstnär
ligt utformad vinjett med ett valspråk på latin. 
Med sin noggrannhet är jubileumsskriften från 
1906 en ovärderlig historisk beskrivning över 
järnvägarnas tillkomst och tidiga utveckling i 
vårt land. 
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De fyra vinjetterna är från 1906 års jubileumsskrift. 

Jubileumsårets viktigaste tilldragelse inträf
fade den 8 juni när det första loket i en serie 
av 26 levererades från Nydqvist & Holm AB i 
Trollhättan. Det nylevererade loket inordnades i 
littera A och fick numret 1000. Det var en sen
sation för sin tid i Sverige. Pannan, försedd med 
överhettare och sitt höga läge gav, tillsammans 

med hyttens vindklyvarfront, en vision om höga 
hastigheter. Loket är noggrant beskrivet i jubi
leumsskriften. 

Ett kort kapitel behandlar de första försöken 
med elektrisk järnvägsdrift på linjerna Tomte
boda-Värtan respektive Tomteboda-Järva, som 
företogs 1905. 

Lok litt. A 1000 strax efter leveransen på vändskivan framfar det ett år äldre lokstallet i Katrineholm. 
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Statens Järnvägar 75 år 
firades 1931. Åter utkommer en jubileumsskrift, 
nu förminskad till två band men ändå innehål
lande 1600 sidor järnvägshistoria. I en inledande 
överblick uttrycker den legendariske generaldirek
tören Axel Granholm bland annat följande: 

Det torde vara fa, som reflektera över eller ens veta, 

att 1927 års statsavtal med gruvbolaget (LKAB), 

emellertid innebar en uppgörelse verkande bakåt av 

sådan art, att statsbanan icke ens erhöll täckning av 

sina självkostnader för det väldiga transportarbete, 

som allt ifrån ikraftträdandet av 1907 års malmav

tal utförts och varigenom bolagets aktieägare under 

samma tid tillförts utdelningar å hundratals miljoner. 

Tecken tyda ock på att effekten av det även i övrigt för 

statens järnvägar föga lyckliga avtalet ej heller framåt 

i tiden skall bliva väsentligen bättre .... Under ef

terkrigsperioden är det nämligen som motortrafiken 

börjat sätta in sin allt väldigare slagkraft i konkurren

sen. Landsvägstrafikens livfyllda renässans skall utan 

tvivel snart tvinga järnvägarna att för allt längre och 
längre transportavstånd frångå sitt värdetarifferings

system .... Det är lätt att säga, att något effektivt bör 

göras, ledande till uppgörelse i denna konkurrens-

kamp, men det är ej så lätt att göra det ... Bilväsendet 

bäres av en bred, mäktig opinion. Den rörligare, i an

passningen smidigare, på vägen friare automobilen är 

snart till var mans lätta och lediga förfogande, medan 

järnvägarnas tyngre befordringsredskap ligga bundna 

vid tågtider, stationer och spår. 

Axel Granholm kom att fa mycket rätt i sin fram
tidssyn 1931 ! 

De viktigaste händelserna under 25-årsperio
den 1906-1931 var att järnvägselektrifieringen 
hade påbörjats. Den första etapen av Malmba
nan, Kiruna-Riksgränsen, stod klar för elek
trisk drift 1915. Sju år senare var hela sträckan 
Luleå-Riksgränsen-Narvik elektrifierad. Västra 
stambanan Stockholm-Göteborg stod klar för 
eldrift 1926. Järnvägsförstatligandet hade påbör
jats och ett flertal, mestadels mindre, privatbanor 
hade uppgått i Statens Järnvägar. 

I och med deltagandet i Baltiska utställningen 
1914, där SJ i en stor hall bland annat premiär
visade sitt nya snälltågslok litt. F nr 1200, hade 
SJ fatt smak på utställningar. Den mycket väl 
arrangerade utställningen blev fröet till ett na
tionellt svenskt järnvägsmuseum (se Spår 1995). 
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Den svenska järnvägshistoriens kanske mest fotograferade lok, F 1200, här på Baltiska utställningen i Malmö 1914, 
flankerat av E 1155 och S 1174. 

Under perioden 1921-1930 deltog SJ i ett flertal 
utställningar både inom och utom landet. 

Inlandsbanan stod klar för trafik norrifrån på 
sträckan Gällivare-Jokkmokk samt söderifrån på 
sträckan Östersund-Sorsele. 

Statens Järnvägar 100 år 
firades 1956. Jubileet uppmärksammades med 
en tredje jubileumsskrift, denna gång utgiven 
som en volym innehållande 664 sidor. I ett sex
tonsidigt förord under rubriken "Nuläge och 
framtid" beskriver generaldirektör Erik Up
mark järnvägarnas situation i vårt land. Han 
avslutar med följande, en smula pessimistiska, 
fram tidssyn: 

Ehuru statsjärnvägen i Sverige hittills ekonomiskt 

kan sägas höra till de bättre ställda i Europa, är 

läget bekymmersamt. Alltsedan avskrivningarna 

höjts till att motsvara återanskaffningspriserna och 

vissa extra avskrivningar understundom fatt göras, 

har endast en ganska obetydlig förräntning kunnat 

presteras. Järnvägen är på inkomstsidan pressad av 

konkurrens och på ucgiftssidan främst av de an-
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ställdas önskemål om bättre löner. Problemet för

svåras av inflationistisk utveckling och därvidlag ej 

blott av motsvarande taxehöjningars eftersläpning i 

förhållande till kostnadshöjningarna. Av trafikan

terna borde dock läget kunna betraktas med relativ 

tillfredsställelse, i det att taxelägets relativa höjning 

alltsedan krigets början kommit att vara väsentligt 

mycket mindre än for alldeles övervägande flertalet 

av andra nyttigheter. 

Föga anade han att SJ:s hundrade år skulle in
ledas av de mörkaste månaderna i de svenska 
järnvägarnas historia. Den 13 januari inträffade 
en svår järnvägsolycka på TGOJ. En rälsbuss 
på linjen bortom Ställdalen kolliderar med ett 
tungt malmtåg. Tjugo resenärer, mestadels barn 
och ungdomar, fanns bland de omkomna. Tis
dag den 27 mars spårar sydgående snälltåg nr 
8 "Nordpilen" ur i hög fart vid Undersvik på 
Norra stambanan, 25 kilometer norr om Boll
näs. Olyckan vållade stora materiella skador. Da
gen därpå inträffade nästa svåra tågolycka, denna 
gång vid Akkavare på Inlandsbanan. En rälsbuss 
kolliderade med ett godståg varvid sexton per-



soner omkom. Och följande dag urspårade åter 
en sydgående "Nordpil" i hög fart, denna gång 
vid infarten till Granbo station, en dryg mil sö
der om Bollnäs. Två personer omkom och stora 
materiella skador orsakades på rullande materiel 
och bana. 

Med anledning av de svåra olyckorna inställdes 
planerade arrangemang i samband med hundra
årsjubileet. 

De viktigaste händelserna under 25-årsperio
den 1931-1956 var att elektrifieringen av hu
vudbanorna i stort sett var avklarad. År 1942 
blev sträckan Trelleborg-Riksgränsen, 2 243 kilo
meter, "världens längsta elektrifierade järnväg"! 
Inlandsbanan invigdes i sin helhet i augusti 1937 
sedan att sträckan Arvidsjaur-Jokkmokk färdig
ställts. 

Järnvägsförstatligandet hade kommit att inne
fatta större och effektivare järnvägsbolag, till 
exempel Uppsala-Gävle järnväg (UGJ), Stock
holm-Västerås-Bergslagens järnvägar (SWB) 
och hela GDG-förvaltningen det vill säga Berg
slagernas järnvägar (BJ), Dalslands järnväg (DJ), 
Gävle-Dala järnväg (GDJ) och Södra Dalar
nes järnväg (SDJ). På tågsidan insattes det nya 

snabbmotorvagnståget "Göteborgaren" på linjen 
Stockholm-Göteborg, för att blott tio år senare 
avlösas av expresståg dragna av de amerikanskin
fluerade Rapidloken. 

Det tragiska jubileumsåret gick efter några år 
till glömskans arkiv. Under de följande åren hade 
mycket hänt inom järnvägstrafiken, både tek
niskt och kommersiellt, varför SJ såg ett behov 
att vid lämpligt tillfälle visa upp sig för den resan
de allmänheten. År 1962 kom tillfället. Västra 
stambanan fyllde hundra år, varvid en stor SJ-ut
ställning arrangerades i Göteborg: "Tåg 62 - En 
expose över järnvägen igår, idag och i morgon." 
I utställningsbroschyrens introduktion formule
rade Erik Upmark bland annat följande som till 
stor del slog in: 

SJ befinner sig i ett nydaningsskede. Vi vet ännu 

inte vad framtiden för med sig. Ett är dock säkert, 

den rationaliseringsprocedur som pågår kommer 

att medföra fortsatt omläggning av trafiken från 

lågtrafikerade banor till landsväg och nedläggning 

av andra icke bärkraftiga rörelsegrenar och därmed 

en omställning av trafiken så att den bättre anpassas 

till samhällets krav och resurser. 

Kronprins Gustaf Adolf inviger Inlandsbanan 1937, ett år efter fordigställandet. 
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Statens Järnvägar 125 år 
firades 1981. Jubileet uppmärksammades med 
en fjärde jubileumsskrift, som nu är nedbantad 
till 144 sidor men med en modern typografi och 
som med många vackra bilder i färg skildrar de 
gångna 25 åren. Under rubriken "Med SJ mot 
framtiden" uttrycker generaldirektör Bengt Fur
bäck sina tankar: 

SJ firar sitt 125-årsjubileum i en tid som kan be

tecknas somen järnvägens renässans. Bland annat 

energisnålhet, miljövänlighet och trafiksäkerhet ta

lar till järnvägens förmån ... För att möta en, som 

vi tror, under överskådlig tid stigande efterfrågan 

måste vi öka våra resursinsatser, bättre utnyttja till

gänglig kapacitet och i övrigt anpassa utbudet till 

marknadens ändrade förutsättningar. 

Under de gångna 25 åren hade många järnvägs
historiska föreningar, var och en med avsikten att 
spara, bevara och underhålla historiska lok och 
vagnar, tillkommit. Detta inspirerade SJ till att 
anordna en stor "jubileumskavalkad" bestående 
av historiska ånglok med rök i skorstenarna, äld
re elektrolok, rälsbussar, vevdressiner med mera. 
Den 13 juni 1981 , en för juni månad ovanligt 
kall och blåsig dag, kördes den historiska kaval-

kaden på Värtabanan i Stockholms nordöstra ut
kant. Rykande ånglok, från en replik av Novelty 
via F 1200 till TGO J :s ångturbinlok samt elek
trolok från det första Z-loket till Dm3 visades 
upp för en begeistrad publik, som återfick vär
men genom sina applåder. 

De viktigaste händelserna under 25-årsperioden 
1956-1981 var att huvudbanor rätades ut och 
förstärktes med tyngre räler med bättre infästning 
till moderna betongslipers. ATC, Automatic Train 
Control, hade just börjat införas men man hade 
kommit betydligt längre med fjärrblockeringen. 
Detta i kombination med styckegodstrafikens 
omläggning till landsväg och/ eller avveckling 
gjorde att de Resta småstationer kunde avvecklas. 
Tåghastigheterna kunde höjas till 130-150 km/ 
h, och de nya orangefärgade Rc-loken tog alltmer 
över tjänsten från de bruna D-loken. 

Järnvägsmuseet, som under årtionden fört 
en tynande tillvaro i diverse skjul i Tomteboda, 
fick 1971 en permanent tillvaro i Gävle, där två 
lokstallar med fungerande vändskivor och till
hörande bangård stod till förfogande. Efter att 
museet under sitt första decennium fört en mer 
eller mindre undanskymd tillvaro är det idag en 
given träffpunkt för järnvägsvänner, inte bara i 
Gävle utan i hela vårt land. 

En speciell loksammansättning. Tre veteran/ok återvänder till Gävle efter jubileumskavalkaden i Värtan år 1981. 
0KB H 24 + F 1200 + Sb 1306 flngade i järvstakurvan, 3 km söder om Gävle. Foto Bernt Forsberg 
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Vidar Lindström 

Anteckningar &ån Spånga-Löfsta Järnväg 
År 1933 blev jag som ung extraeldare i Västerås 
beordrad att resa till Hässelby Villastad för att 
där vikariera för lokl Eriksson. Jag hade aldrig 
tidigare varit Hässelby. Jag anlände sent på kväl
len och problemet var jag skulle tillbringa natten 
måste lösas. I stationshusets övre våning fanns 
ett dagrum för bromsarpersonalen på soptågen. 
Det kunde jag använda upplyste stationskarlarna 
om. 

Det var kallt på vårvintern, men jag "lånade" 
björkved ur stationsmästarens vedbod och snart 
sprakade en stor brasa i den gamla kakelugnen. 
Natten tillbringades på en skinnklädd brits och 
som täcke tjänstgjorde min farskinnspäls som 
jag erhållit liksom alla lokmän på den tiden. Tra
fiken på SLJ bestod av två soptåg som anlände 
ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. 
Tjänsten på Y3-loken som drog tågen bestreds 
av lokpersonal från Sundbyberg. För persontra
fikens räkning så var ett lok disponibelt. Första 
tåget gick omkring kl 6.00 på morgonen och det 
sista anlände någon gång omkring 24.00. Under 
natten var loket i det gamla lokstallet och där det 
sköttes av en vagn- och stallkarl vid namn Blom, 
som var dalkarl från Rättvik. 

Blom hade loket i ordning. Trycket var uppe 
och fyren utbredd. Samtliga fotogensignallyktor
na var tända liksom rovoljelamporna (paltarna) i 

Lokaltåget med 
SWB-lok nr 2 titt. 
MIT vid ankom
sten till Riddersvik 
(Hässelby Vi/la
stad). Kortet är 
poststämplat den 
1 september 1914. 

hytten. Oljepumpen var fylld, smörjvekar isatta 
och smörjvreden öppna. Det var bara att ta en 
spruta med olja och fylla på. Efter mig gick Blom 
och stängde alla vred. Arbetet var snart gjort. 
Någon förare syntes ej till och när jag anmärkte 
detta till Blom fick jag ej något svar. 

När bommarna uppe vid stationen fälldes, var 
det dags att åka upp med loket där jag togs om 
hand av stationskarlen Jansson (Gamla Janne) 
och hämtade tåget som placerades på spår ett. 
När jag rapporterade att ingen förare anlänt, 
fick jag ett oförblommerat svar att det hade jag 
ingenting att göra med. Först när avgångsti
den var inne knakade det i staketet mitt emot 
stationshuset. Det var lokfBörjesson som bodde 
i närmsta hus och som nu började sin tjänst. 
Förutom Börjesson fanns i Hässelby lokf Forss 
och Danielsson. Börjesson uppnådde en tjänst
göringstid på 30 år uteslutande på lokaltågen 
Spånga-Hässelby. Forss tjänstgjorde på dem 
ungefär 27 år. Danielsson i 15 år. År 1934 drogs 
lokets nattplacering över till Sundbyberg. Detta 
medförde, att Börjesson under sina sista tjänst
göringsmånader fick tjänstgöring där. Forss åkte 
under ett par år på de övriga lokaltågstjänsterna 
i Sundbyberg. 

År 1935 blev jag ordinarie lokeldare och fick 
mina första turer just på lokaltrafiken Spånga-

71 



Hässelby. Min förare hette Oskar Norgren och 
hade efterträtt Börjesson. Tjänsten började efter 
fridag med tre eftermiddagsturer, därpå en hem
dag följd av tre förmiddagsturer. Efter två efter
middagsturer började turlistan på nytt. En eller 
ett par extra fridagar erhölls varje månad så att 
summa elva lediga dagar erhölls. I gengäld var 
det långa tjänstgöringsdagar. Förmiddagsturerna 
började i Sundbyberg före kl 05.00 med avbyce 
i Spånga kl 14.00. Kvällscurerna slutade i Sund
byberg ungefär 1.30. Vatten till loket togs så 
mycket som möjligt nere vid Löfsta. Kolningen 
skedde i Spånga där kolvakten Aldo Sunden bar 
kolen i 40-kilos korgar. I Spånga bestreds även 
en hel del växlingstjänst. Speciellt på förmidda
garna. Det genomgående draget var att som regel 
gick ett tågpar per timme. Detta medförde, att 
man uppe i Hässelby fick ungefär 20 minuters 
fritid i timmen. Bromsarna var ju på den tiden 
vakuumbromsar men 1936 infördes trycklufts
broms Knorr GP. 

Ungefär vid den tiden slutade de speciella 
turerna på Hässelby. Tjänsten överfördes på 
samtliga lokmän i Sundbyberg, varför tjänsten 
på Hässelby återkom endast en dag per vecka. 
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Under krigsåren infördes vedeldning med allt 
det besvär som detta medförde. Särskild vedvagn 
fanns som medföljde tågsättet i ena änden. När 
loket i ena riktningen befann sig vid vagnen fick 
man passa på att fylla på ved så det räckte tills 
nästa gång man träffade på vedvagnen. När SJ 
övertog driften 1944 så användes även bandelen 
till träningsbana för de förarelever vid SJ som 
skulle tränas i ångtjänst. 

Soptågen framfördes under 1930-talet med 
Y3-loken. Dessa var ej lämpliga som godstågslok. 
Vid start från Spånga tog förarna 64 axlar i tågen. 
Om Spånga passerades så att stigningen upp mot 
Lunda kunde börjas med god fart tog man betyd
ligt mera, cirka 80 axlar. Under vårvinter köpte 
trädgårdsmästarna papperssopor som breddes till 
ut på bänkarna och började brinna ihop varvid 
värme utvecklades till båtnad för växterna. Kom 
man en tidig morgon i Hässelby steg röken på 
vårvintern upp från bänkarna runt om i samhäl
let spridande en karakteristisk lukt. Papperssopor 
lossades även i Smedshagens lastplats. På 30-talet 
fanns ofta en eller ett par latrinvagnar med, som 
kördes ned till latrinverket vid Löfsta. Doften var 
ibland mindre behaglig. 

SJ E6 1710 fd SWB M3 
" 82 drar soptåget Spånga

Lövsta vid Hässelby 1955. 



Erik Sundström 

En brobyggares liv 
- förste verktnästare Jakob Sundströn1 

På ett torp i byn Baggård i Nordmaling bodde 
vid mitten av 1800-talet Erik Sundström, som 
var född i Sunnansjö och som senare köpte en 
mindre gård i Stavsjöholm där han även drev 
snickerirörelse. Han hade fyra söner, och när 
Norra stambanan nådde trakten och den första 
bron 1890 skulle byggas över Öre älv vid Tall
berg fyra kilometer norr om Nyåker började tre 
av sönerna arbeta vid Statens Järnvägsbyggnader, 
däribland den 1869 födde Jakob. Han kom att 
arbeta vid broavdelningen till sin pensionering, 
den sista tiden som förste verkmästare och ansva
rig för montage och ställningsarbeten vid större 
brobyggen. Ett problem för brobyggare var att 
man var tvungen att flytta så ofta mellan olika 
byggplatser och ofta bo ett eller två år i tillfälliga 
bostäder. Även om det inte betydde så mycket 
för unga män, var det ett problem för familjer 
med barn. En av hans tre söner berättade att han 
gått i skolan på sju olika orter. 

Bron vid Tallberg var en stålbro och liksom 
andra broar i övre Norrland byggd för 12,5 tons 
lokaxeltryck. Den hade tre långa och ett kort 
spann, alla med hängande parabelform. Tillfar
terna var långa kurvor och hade på bägge sidor 
16 promilles lutning, vilket gjorde att det ansågs 
vara ett besvärligt avsnitt av banan. 

Nästa stora brobygge var över Skellefte älv vid 
Kusfors, en stålbro med ett långt överliggande och 
två kortare hängande parabelspann, i trafik från 
1893, och över Ume älv öster om Vännäs, öppnad 
1896. Därefter följde brobyggen vid Skinnskatte
berg och Västanfors på den 1900 öppnade banan 
Krylbo-Frövi, den senare även med en svängbro 
över Strömsholms kanal. Jakob var då förman för 
en montagegrupp om tio man. 

Följande bana var Bohusbanan, öppnad 1903, 
norr om Uddevalla där flera broar byggdes, först 
vid Saltkällan några kilometer söder om Munke
dal och därefter över Örekilsälven vid Kvistrum i 
Munkedal där han ansvarade för en grupp om 24 
man. Han träffade här och gifte sig med Gerda 
Martinsson från Önnebacka, född 1884. Ban
bygget fortsatte söderut mot Göteborg, och vid 

denna tid föddes deras första son Ernst. Det stora 
bygget var bron över Nordre älv vid Kungälvs 
Ytterby, öppnad 1907. Imponerande träarbeten 
var här de stora timrade stenkistorna som skulle 
användas som gjutformar för bropelarna. Där
efter följde på samma bana bron över Göra älv 
vid Tingstad i Göteborg, som byggdes i delar för 
att forslas ut med pråmar och öppnades 1909. 

Efter det var det brobygge i Norrland igen, 
över Skellefte älv vid Slind, öppnad 1911, en 
underliggande fackverksbro. Gerda uppskattade 
inte det torp man fick hyra där, eftersom golvet 
var så otätt och dragigt att familjen fick täcka det 
med en mängd fårskinn för att undvika kylan. 
Nästa banan till kusten hade vid Sikfors en bro 
över Pite älv som hade stora, massiva betongvalv 
på land och en enkel stålbåge över älven. Som 
vid andra byggen hade man här först en trans
portbro med smalspåriga tippvagnar för betong
blandningen. 

Efter ett brobygge på Inlandsbanan över Ång
ermanälven vid Meselefors kom en triumf, då en 
ny bro skulle byggas över Öre älv vid Tallberg, 
nära Jakobs gamla hembygd. Den gamla bron 
tålde inte tunga lok och skulle ersättas med en 
som klarade 18 tons lokaxeltryck och hade ra
kare tillfarter. Den liknade bron vid Sikfors men 
hade en gjuten, armerad betongbåge, konstru
erad av byråingenjören, senare professorn, Otto 
Linton och ansågs vara en stor teknisk nyhet. 
Arbetet började 1916 och avslutades 1918. Den 
gamla bron kunde därefter användas som lands
vägsbro. 

Även andra broar behövde bytas eller rustas 
upp för högre axeltryck, närmast bron över Nors
älven vid Kil, där en gammal fackverksbro skulle 
fa mycket grövre fackverk och nya pelare. Efter
som trafiken inte fick avbrytas byggde man först 
en provisorisk balkbro parallellt med den gamla. 
Arbetet var klart 1921, och därefter följde byte av 
balkarna för östra bron över Klarälven i Karlstad, 
där trafiken under tiden fick gå på den smalspå
riga, nyss elektrifierade Karlstad-Munkfors järn
vägs bro, som var tillräckligt bred för att kunna 
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Efter pensioneringen slog sig Jakob Sundström ner på Herrhagen i Karlstad och fick nära till en av "sina" broar, den 
över Klarälvens östra gren. Under det att Nordvästra stambanans brohalva forstärktes fick SJ-tågen gå på NKl]
halvan - märk fyrskensspåret. NKlJ hade i samband med elektrifi,eringen även formellt absorberat Karlstad-Munk
fors järnväg. SJ-spåret elektrifierades forst 1937. 

ta överföringsvagnar och nu fick extra räls utan
för smalspårets. Därefter följde ytterligare några 
broar vid Alster och Jösse älv vid Ottebol, och 
1924 över pråmkanalen i Karlstad, där den nya 
bron skulle ligga två meter högre än den gamla 
för att ge plats för en vägunderfart. 

Byte av viadukten vid Ottarp i Skåne, där 
banan Landskrona-Ängelholm korsade banan 
Helsingborg-Billeberga, skedde också genom att 
trafiken fick gå på en tillfällig bro parallellt med 
den gamla. En kommentar av Jakob Sundström 
var att han aldrig haft så välsinnade arbetare, 
ingen alkoholmissbrukare men flera som bildade 
ett spelmanslag med honom. Efter ytterligare ett 
brobygge, i Halmstad, kom det största jobbet, 
Årstabron i Stockholm, där han ansvarade för 
bygget av alla ställningar och gjutformar, hade 
eget kontor på Årsta holmar och bodde på Varvs
gatan på Södermalm. Bron invigdes 1929. 
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Endast ett större arbete återstod sedan, Västra 
bron i Karlstad som 1928-1929 förstärktes och 
höjdes 2,8 meter för vägunderfarter i bägge än
dar. Man fick där bygga en tillfällig bro på trä
pålbockar för både SJ och Skoghallsbanan med 
till 10 km/h begränsad hastighet medan man göt 
stöden för den slutliga bron. 

Därefter pensionerades Jakob Sundström och 
köpte en villa på Herrhagen i Karlstad, där han 
bland annat hjälpte banavdelningen med blåko
piering av ritningar, som exponerades i solsken 
i trädgården och framkallades med ammoniak. 
Han avled 1958 och efterlämnade ett fotoalbum 
med bilder från sina arbetsplatser. De tre sönerna 
Ernst, Henry och Helge som växt upp vid dessa 
brobyggen blev alla väg- och vattenbyggnads
ingenjörer och tjänstgjorde vid Kommunikations
departementet, Nordmark-Klarälvens järnvägar 
respektive Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 



Bron vid Skinnskatteberg på stats banan Krylbo-Frövi var inte särskilt /,ång med sitt enda spann, men gjutningen av 
ltmdfdstena krävde här som annars mycket arbete, och transporterna kunde bli omfattande om inte lämplig, klyvbar 
sten fanns i närheten. Här som i några andra fall märks att fotot är en smula buckligt och skamfilat efter att ha sut
tit inklistrat i ett amatöralbum. 

I och med brobygget över Öre älv fick Jakob Sundström for ett slag återvända till sin fodelsetrakt. De uppdrivna stål
priserna under forsta världskriget bidrog till att bron, i motsats till den forsta på platsen, byggdes i betong. Anlägg
ningen var mycket uppmärksammad och har gett stoff till Sune Jonssons retrospektiva dokumentärroman Brobyg
garna. Det tre generationerna järnvägsbroar över Öre älv vid Tallberg har beskrivits av Bengt Spade i Spår 2000. 
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Väldiga stenkistor byggdes som gjutformar for bropelarna på Bohusbanans rörliga bro över Nordre älv med dess ras
benägna stränder. 

De större broarna på Nordvästra stambanan forstärktes successivt under 1920-talet. Den ursprungliga brons ålder
domliga fackverkskonstruktion syns bakom tåget som passerar på en provisorisk bro. Norsälvens djupa dalgång har 
drabbats av flera ras så grundläggningen fick göras extra omsorgsfullt. 
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Bron över Skellefteälven nära Slind vid sidobanan till Skelleftehamn. Flera faktorer sryr fiMäggn,ingen av en bro, men 
forr valdes trots de byggtekniska problemen ofta lägen vid forsar, där vattendraget var trängre och bron därmed blev 
kortare och billigare. Timmeiflottningen var en komplicerande omständighet vid många norrländska brobyggen. 

Råån är ingen särskilt bred flod men dalgången är djup och även en annan järnväg skulle korsas, så Landskrona
Angelholm järnvägs bro vid Ottarp var ett mäktigt byggn,adsverk. Trafiken och därmed belastningen var aldrig stor, 
men material åldras och efter ett halvsekel var det dags att byta huvudbalkar och annat. Med hjälp av två kranar 
på den provisoriska parallella bron lyfts ett segment på plats. 
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Fanns det ingen 
äldre väg- eller 
järnvägsbro att 
använda blev 
ett av de forsta 
momenten vid 
ett brobygge att 
etablera en provi
sorisk överbrygg
ning. Arbetsbron 
över Piteälven vid 
Sikfors verkar klen 
men den bar dock 
upp en decauville
bana. Vid andra 
tillfallen spändes 
en linbana över 
vattendraget for 
transport och mon
tering av tyngre 
element. 

1929 års järnvägsbro över Arstaviken har i år återöppnats efter en omfattande renovering. Den är numera i forsta 
hand avsedd for pendeltåg. Det övre plan med en vägbana som planerades blev aldrig byggt. Jakob Sundström var 
chef for det mycket omfattande ställnings bygget. Att ställa upp den samlade arbetsstyrkan framfar sitt verk är en sed 
som tyvärr kommit ur bruk. 
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LarsAgren 

Arbetet vid Katrineholflls station 
i början av 1960-talet 
Stationsarbetet i Katrineholm har alltid kän
netecknats av att det är en knutpunkt på linjen 
Stockholm-Göteborg, varifrån linjen till Malmö 
utgrenar sig. Dessutom fanns tidigare en relativt 
betydande lokal person- och godstrafik. 

Vid mitten av 1960-talet fungerade det mesta 
av stationsarbetet fortfarande på det sätt som det 
hade gjort tidigare under 1900-talet. Visserligen 
fanns ett elektriskt ställverk med illuminerad spår
plan, och på alla tre linjerna var stationssträckorna 
närmast Katrineholm dubbelspåriga och försedda 
med linjeblockering, men lokalgodstågen gick 
fortfarande med sina olika destinationer och det 
fanns lokal persontrafik med små tåg, som bestod 
av H-lok och två små tvåaxliga träpersonvagnar. 
Resenärer bytte från ett tåg till ett annat. 

För styckegodstrafiken hade ännu inte knut
punktstrafiken införts, utan småbäriga Gs-vag
nar användes som omlastnings-, stations- och 
kursvagnar. Ett betydande omlastningsarbete 
skedde i Katrineholm. På bangården rangerades 
godståg i stort sett hela dygnet. 

Bakgrund 
Bakgrunden till denna artikel är den praktiska 
utbildning jag genomförde i Katrineholm under 
1962-1964 års stationsskrivarkurs. Sådana kur
ser hade anordnats vid SJ med början 1908, men 
då med namnet volontärskurs. Den sista var just 
1962-1964 års kurs. 

Stationsskrivare var begynnelsetjänsten för hö
gre befattningar vid stationer och trafikexpedi
tioner. Den fanns sedan järnvägens första år, men 
då var benämningen bokhållare. Detta ändrades 
1908 till stationsskrivare. Denna benämning 
levde kvar i nästan ett hundra år, men ändrades 
under 1965 till järnvägsassistent. 

Vid den praktiska utbildningen under stations
skrivarkursen skulle eleverna författa redogörelser 
över arbetet i olika tjänstegrenar. Denna artikel 
bygger i huvudsak på de redogörelser jag skrev un
der 1963-1964, då jag genomförde den praktiska 
utbildningen vid Katrineholms station. 

Stationens organisation 
Katrineholms station hade vid denna tid om
kring 120 anställda. Chef på stationen var 

stationsinspektoren. Som hans närmaste med
arbetare i ledningsarbetet fanns en underinspek
tor, som främst svarade för bangårdsarbetet och 
tågexpeditionen, samt en staionsskrivare med 
ansvar för personalfördelning med mera. Vidare 
fanns på stationen två förste stationsskrivare 
som föreståndare för biljettexpeditionen respek
tive godsexpeditionen och godsmagasinet. Det 
fanns också en kontorist som biträde till sta
tionsinspektoren. Han svarade i huvudsak för 
det kamerala arbetet. 

Biljettexpeditionen 
Biljettexpeditionen var belägen i ett litet rum i 
stationshuset, mot gatusidan. I direkt anslutning 
till den fanns SJ resebyrå. De flesta biljetterna 
trycktes vid säljtillfället i en biljettmaskin som 
dominerade rummet. Vissa biljetter, i relationer 
som inte var så vanligt förekommande, skrevs ut 
för hand (blankobiljetter) och priset beräknades 
med hjälp av avståndstabell och taxa. Reserve
ringar av sitt- och sovplatser gjordes på telefon 
utom för expresståg 82 "Värmlänningen", där 
Katrineholm disponerade ett mindre antal plat
ser till Stockholm för direkt försäljning. Tele
fonupplysning om biljettpriser och tågtider var 
också en vanlig arbetsuppgift. 

Som nämnts fanns på expeditionen en förste 
stationsskrivare som föreståndare och redogörare 
för kassatjänsten. Han förestod även resebyrån, 
men den sköttes uteslutande av sin egen personal 
och hade också en egen arbetsledare. Två konto
rister, som alternerade med varandra under för
middagarna respektive eftermiddagarna, svarade 
för biljettförsäljningen och telefonupplysningen. 
Biljettexpeditionen var öppen dygnet runt, men 
då försäljningen under nätterna var relativt obe
tydlig, svarade tågklarerarbiträdet för denna ar
betsuppgift. 

T ågexpeditionen 
Tågexpeditionen var inrymd i stationshusets väs
tra flygel i ett ganska stort rum. Där fanns även 
ställverket, som togs i bruk 1950. Det var ett 
elektriskt ställverk med elektriskt förreglingsre
gister. Det tillhörande relärummet fanns i käl
larvåningen under tågexpeditionen. 
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Som tågklarerare arbetade fyra stationsskrivare. 
De alternerade i olika skift dygnet runt. Oftast 
var det ett eftermiddagspass mellan kl. 14 och 
21. Detta följdes av en förmiddagstur mellan kl. 
6 och 14, som fortsatte samma dag kl. 21 med 
natten till kl. 6 påföljande morgon. Tågklareraren 
ansvarade för tågens expediering men var även 
jourhavande chef på stationen. Som exempel på 
detta följde tågklareraren flödena av vagnar i de 
ankommande godstågen, så att utrymme fanns 
för dem i de avgående tågen samt utfärdade dag
ordern över alla extra anordningar, inställda och 
anordnade tåg med mera. Ett annat exempel var 
att underinspektoren var tågklarerare under en 
timme på förmiddagen. 

Till tågklarerarens hjälp fanns ett tågklarerar
biträde. Det var fyra kontorister, och de hade 
samma arbetstider som tågklarerarna. De förde 
tåganmälningsboken, skötte ställverket, skrev sä
kerhetsorder med mera. Arbetet med ställverket 
var betydande, då förutom alla tågvägar skulle 
även lokgångar till och från lokstallet och vissa 
växlar för växlingen "läggas". 

Bangården 
Katrineholms bangård bestod av tolv spår, va
rav spåren 1-3 var plattformsspår och spåren 
1-6 tågspår. Spåren 7-9 var avsedda för växling 
och vagnuppställning, spåren 10-11 var kaj spår 
och spår 12 frilastspår. I östra änden smalnade 
bangården av under en vägbro för att sedan åter 
breda ut sig på det område som kallades Gärdet. 
Här fanns en mängd olika spår. Spåren 21-22 
var de två dubbelspåren och parallellt med dem 
fanns tågspåret 23. Dessutom fanns ett antal spår 
som användes för uppställning av godsvagnar 
och personvagnssätt. Vidare låg här lokstall och 
banavdelningens impregneringsplats, och det 
fanns privata spår till flera industrier. 

Som arbetsledare och övervakare för växlings
tjänsten fanns tre trafikförmän som alternerade 
med varandra. De utförde även förekommande 
personvagnsväxling och var växlingsledare för viss 
industriväxling. Varje lag leddes av en stations
förman och bestod av ytterligare två man, varav 
en var avkopplare och signalgivare medan den 
andre var skjutpassare. Avkopplaren var förste 
trafikbiträde och skjutspassaren trafikbiträde. 

I förhållande till verksamheten var bangården 
i minsta laget, varför växlingsarbetet var kom
plicerat. Växlingen skedde till största delen på 
spåren 5-12, men spåren 5 och 6 användes även 
för tågrörelser. Speciellt nattetid, då växlingsar-
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betet var som mest omfattande, var spårbristen 
besvärande, trots att även kaj- och frilastspår då 
användes av växlingen. Ankommande godståg 
kunde fa vänta utanför infartssignalerna, då det 
inte fanns något spår att ta in det på. Tidsödande 
extra växlingsrörelser måste göras för att få gods
tågen planenligt sammansatta. 

Ett bangårdsdygn 
Ett vardagsdygn på bangården kan i stora drag 
beskrivas sålunda: 

Under natten användes spår 3 för uppställ
ning av ilgodsvagnar för lossning och lastning, 
på spår 5 ställdes vagnar mot Ståthöga ranger
bangård (Norrköping) medan spår 6 användes 
som uppsamlingsspår för ankommande vagnar 
till Katrineholm. Ankommande styckegodsvag
nar till Katrineholm ställdes på spår 7. De övriga 
spåren användes så att på spår 10-11 ställdes 
vagnar som skulle gå i tåg 4078 till Hällefors
näs och Eskilstuna samt 7094 till Flen, Malm
köping, Åkers styckebruk och Strängnäs. Tidigt 
på kvällen användes spår 7 för vagnar till Sävenäs 
och spår 8 för vagnar till Hallsberg. 

Förmiddagens växellag började vid femtiden 
på morgonen med att växla isär och sortera vag
narna till Katrineholm på spår 6, så att vagnar till 
olika industrispår sattes ned på spår 7, vagnar till 
tåg 7016 (lokalgodståg till Björnlunda) växlades 
till spår 8 och 9 och ordnades stationsrätt, samt 
satte ankommande vagnslaster och tomvagnar 
till kaj- och frilastspåren för lossning och last
ning. Under förmiddagen förekom även växling 
med något fjärrgodståg, och ankommande lokal
godståg från Flen växlades isär. 

Under morgonen och förmiddagen har ett an
nat växellag med lokomotor utfört industriväx
ling och avslutar sitt arbetspass med att som vagn
uttagning mellan kl. 12 och 13 göra vagnutbyte 
vid Stettins lastplats på linjen mot Baggetorp. 

Eftermiddagslagets första tåg var 4033 från 
Tomteboda omkring kl. 14. Vagnar till Nässjö 
och Norrköping gick efter en timme vidare i tåg 
4653 till Ståthöga, och i tåg 4033 tillsattes vag
nar till Hallsberg. 

Kl. 17.00 förstärktes växlingspersonalen med 
två man från resgodsmagasinet och det bildades 
på så sätt två växellag. Det ena, "extraväxlingen", 
växlade vid industrierna och utförde vägning av 
vagnslaster. Det andra laget hämtade avgående 
vagnslaster vid lastkajen och frilasten samt avgåen
de styckegodsvagnar från godsmagasinet, växlade 
isär det ankommande lokalgodståget från Åkers 



Utsnitt .från grafiska tidtabellen 1962. 
scyckebruk (tåg 7097) samt utförde 
vagntillkoppling i fjärrgodståg. 

Intensiv natt 
Under kvällen och natten pågick 
växlingsarbetet som intensivast. 
De viktigaste tågen för vagntillsätt
ningar var för vagnar till Hallsberg 
tåg 4043 (avgång kl. 21.31), till 
Sävenäs tåg 4041 ( direktgodståg, 
avgång kl. 23.00), till Tomteboda 
tåg 4050 (avgång kl. 1.15) samt 
till Ståthöga tåg 4657 (avgång kl. 
22.32). 

Arbetsuppgifterna vid denna tid 
på dygnet kan i stort sett beskri
vas på följande sätt. Tåg 4043 från 
Tomteboda, som ankom kl. 20.49, 
medförde vagnar till Norrköping 
och Nässjö, vilka överflyttades till 
tåg 4657, och en vagngrupp till 
Sävenäs som gick vidare med tåg 
4041. Tåg 4087 från Oxelösund 
(ankomst kl. 20.42) innehöll ofta 
många vagnar med fartygsplåt till 
varven i Göteborg. Tågklareraren 
hade någon timme tidigare, med 
ledning av föranmälan om de an-

~ ' kommande tågens innehåll, att 
~ , besluta om det var nödvändigt 
i'"' att begära extratåg till Hallsberg 

för att alla vagnar skulle gå vidare. 
Vid stor vagnmängd fick tåg 4087, 
som normalt endast gick till Ka
trineholm, gå vidare till Hallsberg. 
Detta inträffade rätt ofta. 

Fjärrgodstågen 4654 (ankomst 
. kl. 21.28) och 4640 (ankomst kl. 

22.35) hade vid lok en vagngrupp 
till Katrineholm. Övriga vagnar 
i tåg 4654 jämte tillsättning från 
tåg 4077 (ankomst kl. 21.39) 
från Eskilstuna bildade avgående 

: tåg 4077 (avgång kl. 22.15) till 
Hallsberg. Tåg 4640 och tillsatta 
vagnar i Katrineholm bildade di-

._ rektgodståg 4041 (avgång 23.00) 

: Vid midnatt vände trafikflödet ~ 
till Sävenäs. 

jl! ,:; till att ko1;1ma söderifrån och gå 
" norrut. Tag 407 4 (ankomst kl. 

~:-"K~~....,_~-±---+--+~~---1...---1..--,-.,,,;,,c......1-.~-,1-.J::--• ...J; r;,, ~ : 0.15) från Hallsberg upplöstes 
{ if ~ helt Katrineholm. Vagnar till 
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Ståthöga gick vidare med tåg 4659 kl. 0.36. Lika
så upplöstes helt tåg 4078 (ankomst kl. 1.40) 
från Hallsberg och nybildades till fjärrgodståg 
4078 (avgång kl. 4.51) till Eskilstuna. Tågen 
4013 (ankomst kl. 1.50) och 4036 (ankomst kl. 
2.08) medförde till sist en Katrineholmsgrupp 
som avkopplades. I tåg 4656 från Ståthöga med 
ankomst kl. 4.00 fanns vagngrupper till Eskil
stuna, Katrineholm och Hallsberg. Vagnarna till 
Hallsberg bildade stommen till tåg 4073 (avgång 
kl. 4.25) medan Eskilstunagruppen gick vidare i 
tåg 4078. Därefter återstod för nattväxlingen att 
sätta samman lokalgodståget 7094 (avgång kl. 
5.11) till Åkers styckebruk och Strängnäs. Det 
skulle växlas stationsrätt. 

Lokal vagnslasttrafik 
Den lokala vagnslasttrafiken i Katrineholm var 
vid denna tid relativt omfattande. Flera indu
strispår fanns. Företag som inte var spåranslutna 
lastade och lossade vagnar vid frilastspåret (spår 
12) och vid den så kallade stora kajen. 

En kajvakt hade överinseendet över denna 
trafik. Han lämnade ut ankommande vagnplat
ser till de olika mottagarna och bokförde detta. 
Under eftermiddagen besökte kajvakten de olika 
lastningsplatserna för att hämta fraktsedlarna för 
de lastade vagnarna. Med ledning av dessa skrev 
han ut vagnskort och adresserade vagnarna. I 
samband med detta kontrollerade kajvakten 
att lastningen av vagnarna var riktig, lastprofi
len inte överskriden, lasten jämnt fördelad och 
ordentligt surrad med mera. Därefter lämnades 
fraktsedlarna till godsexpeditionen. 

Under förmiddagen undersökte kajvakten 
vilka vagnar, som under dagens lopp beräk
nades bli tomma och tillgängliga för lastning 
kommande vardag. Med ledning av tillgång 
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Vägbron som 
snörpte av Katri
neholms bangård 
i två delar. Foto 
från 1917. 

och behov för nästkommande vardag samman
ställde han på förmiddagen stationens huvud
anmälan till vagnbehovet och intelefonerade 
denna till vagnfördelaren för trafiksektionen i 
Stockholm. Under eftermiddagen erhölls från 
denne en vagnorder. Stationens lokalvagnsför
delare, som var trafikförmannen på växlingen, 
fördelade därefter de på stationen tillgängliga 
vagnarna och de från andra stationer tillbeor
drade vagnarna på de kunder, som beställt vag
nar för växling. 

I närheten av lokstallet i den östra delen av ban
gården fanns ett industrispår, som anslöt till ett 
spårområde vid Katrineholms Träförädling. Vid 
detta industrispår fanns även anslutningar till 
Kungl. Armetygförvaltningen och Minwool AB. 
Också vid den s.k. nya kajen bakom lokstallet 
förekom en del trafik även om den var obetydlig. 
Dessutom hade Mjölkcentralen, Katrineholms 
Cementgjuteri, Svenska Shell, SKF, Pumpsepa
rators gjuterier och Centralföreningen spår i an
slutning till sina verkstäder och magasin. 

Res- och ilgodsomlastningen 
Resgodsmagasinet i Katrineholm var inrymt i 
stationshusets västra del i anslutning till väntsa
len och biljettexpeditionen. 

Det huvudsakliga arbetet bestod av in- och ut
lämning av res- och expressgods, lastning, loss
ning och omlastning av res-, express- och ilgods. 
Som ledare för detta arbete fanns fyra stations
förmän med alternering dygnet runt. Antalet 
personal i övrigt varierade kraftigt med hänsyn 
till trafikens intensitet under olika delar av dyg
net. Ibland deltog resgodspersonalen i arbetet 
på fraktgodsmagasinet och bangården, medan 
personal från dessa ställen arbetade med res- och 
ilgodsomlastning vid andra tillfällen. Som hjälp-



medel fanns två plattformstraktorer, en gaffel
truck, en lyftvagn och ett femtontal plattforms
vagnar. 

Resgodspersonalens viktigaste arbetsuppgift 
var res- och ilgodsomlastningen vid tågen. Detta 
arbete var koncentrerat till natten och intensi
vast under uppehållen för ilgodstågen 4047 
Stockholm-Göteborg kl. 22.56-23.55 samt det 
norrgående tåg 4048 kl. 2.52-3.25. Under hög
trafiken strax före jul var dessa tåg dubblerade. 

Nattlagets arbete började med tåg 814:s an
komst kl. 20.07 från Norrköping. Det medförde 
ilgodskursvagnar till Göteborg och Krylbo. Där 
inlastades det gods som då fanns mot Göteborg 
respektive Norrland. Dessa vagnar avgick till 
Hallsberg i tåg 4043 kl. 21.31. 

Nattens första stora pärs kom med tåg 4047 
kl. 22.56. Först lossades ankommande gods med 
uppsortering Katrineholm lokalt och olika avgå
ende ilgodsvagnar. Detta arbete skulle vara klart 
till tåg 824:s ankomst från Norrköping kl. 23.25. 
På 30 minuter skulle då en stor mängd gods om
lastas från detta tåg till tåg 4047, varför växellaget 
deltog i detta arbete. 

Strax efter midnatt ankom från Hallsberg tåg 
407 4 med fyra olika ilgodskursvagnar. De skulle 
gå vidare med tåg 4048 kl. 3.25 till Stockholm. 
Uppehållet i Katrineholm användes för av- och 
inlastning av en stor mängd ilgods. Till lossningen 
av vagnarna iordningställdes åtta plattformsvag
nar, där godset genast vid lossningen sorterades 
på de olika avgående ilgodsförbindelserna. Dessa 
plattformsvagnar användes även vid lossningen 
av tåg 4048. Utöver dessa arbetsuppgifter under 
natten skulle resgodspersonalen passa samtliga re
sandetåg under 
dygnet, där det 
även förekom 
en hel del om-
lastning, främst 
av resgods. 

Katrineholms nya 
lokstall 1930 sett 
från kolbryggan 
och med Ub 163 
på skivan. Sam
ling Stig Nyberg. 

Godsmagasinet 
Godsmagasinet, som ännu finns kvar men med 
annan användning, ligger på motsatt sida av ban
gården i förhållande till stationshuset och platt
formarna. Detta medförde att så gott som allt 
ankommande och avgående ilstyckegods måste 
transporteras över spåren med plattformsvagnar. 
Det var många gånger besvärligt då övergången 
ofta var stängd av tåg- eller växlingsrörelser eller 
uppställda vagnar. 

Som nämndes i inledningen var en förste sta
tionsskrivare ansvarig för arbetet på godsexpedi
tionen och i magasinet. För den direkta arbets
ledningen i magasinet fanns en trafikförman. 
Personalens storlek i övrigt varierade under dagen 
och var störst under morgonen och förmiddagen. 

Magasinet hade utrymmen för både il- och 
fraktstyckegods. För ilgodset fanns en mindre, 
avskild avdelning. Den övriga delen av magasi
net var uppdelad på ankommande och avgående 
gods. Dessutom fanns ett särskilt varmrum för 
gods som inte tålde kyla. Vid den västra gaveln 
låg en 50 meter lång "isolbrygga'', det vill säga en 
brygga där gods (isoleringsgods) som på grund 
av sin beskaffenhet ( till exempel lantbruksma
skiner, oljefat, rörknippen) inte kunde hanteras 
tillsammans med annat gods och transporterades 
i öppna godsvagnar. Vid magasinets andra gavel 
fanns godsexpeditionen inrymd i en särskild 
byggnad. Ett spår för godsvagnarna var indraget 
i magasinet utefter den ena långsidan. 

Den största delen av magasinets golvyta var av
sedd för ankommande gods. Denna yta var upp
delad i en mängd småavdelningar som begränsa
des av gula streck De största godsmottagarna, till 
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exempel Tempo och Domus, hade egna platser, 
under det att vissa kategorier av företag som järn
handlare, möbelhandlare, bilfirmor etc. hade plat
ser för respektive kategori. För övriga mottagare 
fanns för större sändningar ett område benämnt 
"partigods" och för mindre sändningar ett antal 
numrerade lastpallar som godset placerades på. 
För dessa båda senare avdelningar antecknades på 
fraktsedeln var godset hade placerats. 

Avgående gods 
I magasinets östra del fanns avdelningen för av
gående gods. Dess underavdelningar var skyltade 
med benämningen på den vagn i vilken godset 
skulle lastas. Gods från Katrineholm lokalt och 
omlastningsgods placerades där, om den vagn i 
vilket det skulle lastas ännu inte ställts ut. 

Lossningen av de under natten ankomnastycke
godsvagnarna började kl. 6.00. Det var två lag, 
och arbetet inleddes med vagnarna från Halls
berg, Örebro och Stockholms norra och södra, 
eftersom de innehöll mest gods till Katrineholm 
lokalt. Omlastning av gods skedde främst till och 
från de stationer som betjänades av de från Katri
neholm utgående lokalgodstågen till Björnlunda, 
Flen och Strängnäs. Redan strax efter kl. 9 togs 
de första lastade vagnarna ut ur magasinet. Det 
var vagnar som skulle gå i lokalgodståget 7016 
till Björnlunda (stationsvagnar till Valla och Flen 
samt kursvagn till Björnlunda). 

Under eftermiddagen var arbetet lugnare, och 
den huvudsakliga uppgiften var inlastning av 
avgående gods från Katrineholm. Inlämningen 
av gods stängde kl. 17.00 och arbetet skulle vara 
avslutat en timme senare. Strax därefter hämtade 
växlingen de avgående vagnarna. 

Godsexpeditionen 
I direkt anslutning till godsmagasinet var alltså 
godsexpeditionen inrymd i en särskild bygg-

- ----
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nad. Den bestod av ett stort rum med disk, som 
avskilde allmänheten från expeditionsdelen. 
Dessutom fanns ett särskilt rum för den förste 
stationsskrivare som var föreståndare för expedi
tionen och magasinet. 

På godsexpeditionen utfördes det kamerala 
arbetet for både styckegodset och vagnslasterna. 
Det avgående godset taxerades, det vill säga man 
räknade ut frakten med ledning av godstaxan el
ler de särskilda transportavtal som kunde vara 
slutna med de större kunderna, samt tog betalt 
kontant eller debiterade de fraktkreditkonton 
som de större kunderna hade. Det ankommande 
godset aviserades per telefon till de mottagare 
som inte dagligen fick gods. Detta arbete sköttes 
av två kontorister, av vilka den ene var kassör. 

Det fanns på expeditionen också en förste 
kontorist, som svarade för vissa övergripande ar
betsuppgifter samt handlade ärenden om skadat 
gods och det som kallades oklart gods. Det var 
när det fanns gods som saknade adresslapp el
ler frakthandlingar, eller gods som inte kommit 
fram men som det fanns frakthandlingar förr. 

Avveckling 
Förändringarna av stationsarbetet började ganska 
snart efter den tid som beskrivits här. Senare under 
1964 infördes den så kallade knutpunktstrafiken 
for fraktstyckegodset. Det innebar att omlast
ningen av styckegods upphörde i Katrineholm, att 
antalet avkopplade vagnar minskade och på sikt 
att lokalgodstågen försvann. Personalen började 
förflyttas till andra stationer. Det var början till de 
många förändringar på stationen som har genom
förts under de senaste decennierna. 

I dag ser Katrineholms station - liksom alla 
andra av denna kategori - helt annorlunda ut. 
De flesta arbetsuppgifterna är borta och endast 
ett fatal personer arbetar där. 

Det pampiga 
godsmagasi
net i Katrine
holm finns 
kvar men 

::--:------,.._:.....i funktionen 
är numera en 
annan. 



Karl Bergman 

Min första järnvägsresa 

I Sveriges järnvägsmuseums ägo finns ett omfat
tande manuskript, skrivet av Karl Bergman. Det 
består delvis av texter som varit publicerade i olika 
sammanhang, främst i tidningen Signalen, men 
mycket har aldrig varit i tryck. Vi återger här några 
avsnitt från manuskriptets början. 

Att min första järnvägsresa, år 1903, det förstod 
jag visserligen inte då, eftersom jag blott var sex 
år. Det var först långt senare som minnena bör
jade dyka upp igen. Det visade sig sålunda att 
denna första tågresa mer och mer skulle komma 
att stå i förgrunden bland barndomsminnena. 

Det var mor som lovade att jag, min lillebror 
och min ännu yngre syster skulle fa följa med 
in till Kalmar. Resan fastställdes till att ske nå
gon av de nästföljande dagarna. Någon särskild 
glädje över att för första gången fa komma till en 
stad, det erfor jag väl knappast. Däremot gladde 
jag mig ofantligt över att fa resa med tåg. När 
man dagligen sett detta vidunderliga ting som 
benämndes lok och förundrats över dess sagolika 
kraft, dess imponerande storlek och dess aldrig 
sinande hunger efter kol och vatten, då kände 
min glädje inga gränser över det löfte som mor 
gav. Någon långresa var det inte fråga om. Av
ståndet till staden var blott 3 5 kilometer, men för 
mig, som dittills blott färdats med hästskjuts vid 
några sällsynta tillfällen, var detta en bemärkel
sedag. Avresedagens morgon var jag vaken långt 
innan mor sade till att det var tid att stiga upp. 
Hennes förmaning att noga tvätta och kamma 
mig hörsammades villigt, ty några risker ville 
jag inte taga. Hur skulle det inte ha varit om till 
exempel mor förklarat att jag på grund av ohör
samhet måste stanna hemma? 

Äntligen stod vi väntande på perrongen. Far, 
som var extra stationskarl på stationen, körde ut 
med resgods och ilgods på en dragkärra, stannade 
till ett ögonblick och talade några förmaningens 
ord till mor. Stadsgatorna var farliga, betonade 
han, och bar mor betänka ansvaret för tre små 
barn. I nästa ögonblick kom tåget inrusande. 

När tåget stannat öppnade mor grinden och 
räckte mig korgen samt bad mig stiga upp. Sedan 
tog hon lillebror och räckte upp honom. I sam-

ma ögonblick upptäckte jag en man för vilken 
jag kände mycket stor aktning och vördnad. En 
man som enligt min tro var nästan lika hög och 
vördnadsvärd i rang som stinsen. Han hade två 
breda vita band kring mössan. Nu stod han bred 
och mäktig och såg på när mor lyfte upp lillebror. 
Far hade ofta talat om honom. Alltid hade han 
bråttom, ty tidtabellen var knappt tilltagen och 
sekunderna var dyrbara. Trafikinspektoren hade 
en gång i ett samtal med stins berömt överkon
duktören som den ende av konduktörerna som 
verkligen lyckades fa sitt tåg rättidigt framfört. 
Min respekt för överkonduktören kände knappt 
några gränser, och just denna dag skulle det bli 
mig förunnat att fa medfölja hans tåg. Han stod 
nu alldeles nedanför plattformen. "Skynda på 
kärring, om ni skall med tåget", ropade han plöts
ligt till mor. I nästa ögonblick hade mor med lil
lasyster kommit upp och överkonduktören drog 
igen grinden. "Klart för avgång", skrek han bort 
till stins, samtidigt som han sträckte ut armen. 
"Klart för avgång", upprepade han och viftade 
ivrigt med armen. Stins blåste i sin visselpipa och 
förde armen i vågrät ställning. Tåget satte sig i rö
relse. Stenkolsrök och ånga svepte som en dimma 
tätt omkring de tre vagnarna i tåget. 

Överkonduktören gick först in i vagnen, där 
vi blev anvisade plats på första lediga bänk. Mor 
lämnade biljetterna, som han efter noggrann 
granskning märkte med sin tång. Jag följde nu 
och senare varje hans åtgärd med den mest spän
da uppmärksamhet. När överkonduktören gått 
in i nästa avdelning tog mor plötsligt fram sin 
näsduk och torkade bort tårarna, som jag förut 
hade iakttagit rulla ner för kinderna. Jag frågade 
inte varför hon var ledsen, ty jag tyckte det var 
naturligt eftersom hon skulle resa. Jag hade icke 
så sällan sett folk, både unga och gamla, gråta 
när någon reste. Om det sedan gällde en resa till 
Amerika eller till Kalmar, reflekterade jag inte så 
noga över. 

Tårar i samband med resa var enligt mitt tycke 
någonting så naturligt, att jag i stället ägnade 
hela min uppmärksamhet åt att titta ut genom 
kupefönstret. Med ena handen i hårt grepp om 
kanten på träbänken njöt jag nu i fulla drag 
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B rånahult. 

Den här återgivna texten är inledningen till ett omfangsrikt manus på Sveriges Järnvägsmuseum. Den station på 
vilken forfattaren växte upp och på vilken hans forsta tågresa anträddes nämns inte vid namn, men avståndsuppgif 
ten från Kalmar stämmer med Brånahult på Nybro-Sävsjöströms järnväg. 

av den svindlande farten. I taket skramlade de 
tvenne fotogenlamporna i takt med hjulens slag 
mot rälsskarvarna och de båda glasen i stället där 
vattenkaraffen på väggen hängde, liksom spott
kopparna på golvet nedanför varje kupefönster, 
bidrog i sin mån till det taktfasta dunkandet. 
Träd och buskar inne i hagarna blev ett enda virr
varr av rörlig massa. Kort efter det att vi lämnat 
stationsområdet hade jag kunnat hinna med att 
räkna stängselstolparna längs banan, men nu var 
denna möjlighet fullständigt utesluten. Ovanför 
dörren fanns nödbromsen i form av ett handtag. 
Missbruk åtalas, stor det. 

Ja, det var en sensation att fa åka tåg. Då och 
då stannade tåget, överkonduktören ropade ånyo 
sitt "Klart för avgång", ibland upprepat flera 
gånger. Resande steg på och även till vår kupe 
kom en del. Kort efter att tåget satt sig i rörelse 
kom överkonduktören åter in i vagnen ropande: 
Nypåstigna? Nypåstigna i Nybro? undrade han 
än en gång innan han försvann in i nästa kupe. 
Egentligen förvånade det mig mycket att så fa 
steg av tåget vid stationerna. Skulle verkligen så 
många till staden? Var staden något så vidunder
ligt stort, eftersom så många skulle resa dit? 

Vi var framme i staden. Alla talade om "stan", 
ingen nämnde Kalmar. Under hela resan talade 
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man om stan. Stan imponerade i varje fall inte 
på mig. Ingenting kunde jämföras med tåget 
och resan. Vi gick oss trötta mellan butiksföns
ter och affärer. Jag längtade blott efter resan 
hem, tiden syntes mig oändligt långsam i stan. 
När vi så äntligen åter stigit på tåget och jag åter 
hörde en ropandes röst, dock icke överkonduk
törens, "Klart för avgång", då kom åter samma 
berusande lyckokänsla som jag på morgonen 
erfarit på framresan. Kort därefter, sedan tåget 
hunnit utanför Kalmar, kom en ung konduk
tör in genom dörren, samtidigt som hela kupen 
fylldes med stenkolsrök och damm. "Samtliga 
biljetter", ropade han i det han slog igen dörren. 
Samtliga biljetter!" upprepade han. Biljettången 
höll han stadigt i högra handen och han hade 
en enda vit galon om mössan. På stationerna 
uppträdde han mer lugnt och sansat än vad fal
let var med överkonduktören. De resande fick 
av- och påstiga alldeles som de själva ville, utan 
några som helst anmaningar om att skynda på. 
Jag tyckte faktiskt han var nästan för beskedlig. 
I mitt pojksinne stämde det bättre med fart och 
brådska, och att tåget ovillkorligen skulle hålla 
tidtabellstiden fann jag helt naturligt. Trafik
inspektörens uttalande om överkonduktören 
erinrade jag mig åter, när ett par nytillkomna i 



Nybro talade med varandra om att tåget var fem 
minuter försenat. 

När vi hade kommit hem packade mor upp 
på köksbordet allt det hon köpt, och kort där
efter kom far hem. Mor berättade med tårarna i 
ögonen om intermezzot med överkonduktören. 
Hon var starkt upprörd, men far skrattade åt allt
sammans under det att han sökte bagatellisera 
händelsen som något som man inte alls borde 
fästa sig vid. Något som hände var dag, litet här 
och var på stationerna, när överkonduktören 
reste med ett försenat tåg. 

På kvällen låg jag länge vaken. Allt vad jag sett 
och hört på tåget lekte ånyo i hågen. Jag tänkte 
på den mäktige överkonduktören och på hans 
två breda vita galoner. Jag erinrade mig ånyo den 
svindlande farten. Nya stationer för varje uppe
håll. Det var liv och lust över det hela. Jag hade 
fattat ett beslut. Ingen skulle kunna hindra mig. 
Jag skulle bli överkonduktör. 

Fåfäng gå lärer mycket ont 
Ett par år senare hade far blivit ordinarie stations
karl vid en station några mil längre bort från Kal
mar. Vi fick vår bostad i gamla stationshuset, två 
rum och kök, jordkällare, hönshus och en brunn 
som gav gott vatten. I den gamla väntsalen satte 
mor upp sin vävstol och på expeditionen fick vi 
en lämplig lekstuga. I avlöning fick min far nu 
påökt till 60 kronor i månaden, men tre små 
barn sliter hårt på kläder och skor, varför jag icke 
så sällan hörde föräldrarnas bekymmer med att fa 
det hela att gå ihop. 

Alldeles utanför bostaden låg bangården. Vi 
vande oss snart med tågen och tågtiderna. Dess
emellan lekte vi både på och omkring bangår
den, och snart nog blev jag ganska förtrogen 
med arbetet på stationen och med de många 
facktermerna inom järnvägsmannayrket. När vi 
tyckte att vi lärt tillräckligt började vi leka tåg. 
Vi ordnade med en station, där huvudvikten 
lades på en anordning som skulle föreställa se
mafor, och min syster utsågs till stins. Min bror 
utnämndes till stationskarl, och själv sprang jag 
runt stationshuset med käpp slående på ett rote
rande tunnband, vilket skulle föreställa lokförare 
respektive lok. Den leken tröttnade vi sällan på. 
Det var blott när andra lekkamrater infann sig 
som vi måste avbryta och ägna oss åt andra le
kar, ty de saknade den praktiska utbildning och 
den nödvändiga bekantskap med facktermer 

som ovillkorligen erfordrades. Vi hade lärt oss 
järnvägens hela signalsystem enligt dåvarande 
säkerhetsordning, för i hemmet talade far dagli
gen om sitt arbete. Då jag var i åttaårsåldern fick 
jag biträda vid morgonposten med att skriva på 
namnen på tidningarna. Så småningom lärde jag 
mig att sortera posten i postfacken och pelletera 
resgods, och framför allt övade jag mig i mor
setelegrafering. Snart nog hade jag lärt mig att 
utväxla tåganmälan på morsetelegrafen. 

En sommardag då jag att på farstutrappan 
hörde jag far och mor samtala genom den öppna 
köksdörren. Samtalet gällde mig. Far tyckte att 
då jag nu var fyllda elva år, var jag alldeles för sto
ra för att springa och leka. "När jag var i hans ål
der", sade far, "hade jag för länge sedan fatt börja 
hjälpa till hemma." Mor instämde och menade 
att det icke var bra att springa f°afäng. Ja, suckade 
far bekymmersamt, vad ska det bli av den pojken 
om han inte far lära sig arbeta i unga år? Mor till
lade några tröstens ord om att "han har ju ännu 
inte slutat skolan så vi far väl se tiden an", och 
därmed var samtalet slut. Det gick mig emeller
tid djupt till sinnes. Mina föräldrar visste icke 
att just detta problem länge hade sysselsatt mina 
tankar. Många av mina jämnåriga arbetade dels 
hemma, dels på fabrikerna under skolferierna, 
och jag hade inget hellre önskat än att fa någon 
sysselsättning. För anställning vid järnvägen var 
jag ännu för ung. För att bli notisbud krävdes att 
man var tretton år och konfirmerad. 

Utan mina föräldrars vetskap stod jag en dag 
någon vecka senare inne på möbelfabrikens verk
mästarkontor och sökte plats som springpojke. 
Hur mycket vill du ha i lön? 25 öre om dagen, 
svarade jag. Det låter rimligt, tyckte verkmästa
ren, och jag fick plats ända tills skolan började. 
När jag glädjestrålande berättade om min an
ställning för mor och far var ingen av dem riktigt 
belåten. Man lär så mycket ont på en stor fabrik, 
tyckte de, men därmed fick det bero. Nästa som
mar fick jag anställning på läderfabriken med en 
inkomst av 75 öre om dagen. Arbetet bestod i att 
vara springpojke, men på lediga stunder fick jag 
deltaga i arbetet med att nita och räffla skridsko
remmar och bärremmar. Jag trivdes mycket bra 
med detta arbete, som jag skötte ända tills jag 
konfirmerats. 

All min håg och lust stod dock till järnvägen. 
Min första järnvägsresa och den mäktige över
konduktören hade jag inte glömt. 
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Walfrid Sahlbom 

Händelser och anekdoter. 
Några små erinringar från Vestra stambanans 
från Stockholm upprinnelse 

Svensk ]ernvägstidning celebrerade redan 1905 de 
svenska järnvägarnas halvsekeljubileum med min
nesbilder och porträtt från startåren. Sahlbom var 
nivellör vid Västra stambanans anläggning, blev 
sedermera baningenjör och hade hunnit avlida när 
hans minnen publicerades. 

Den nuvarande generationen kan näp
peligen hafva kännedom om, att hufvud
stadens först tillkomna jernvägsstation, 
den södra, är byggd i ett träsk, den s . k. 
Fatbursjön, en stinkande pöl innesluten 
i en jettegryta, med ett ganska betydligt 
djup eller omkring tjugo meter. 

Dåvarande chefen för statens jern
vägsbyggnader, öfverste Nils Ericson, 
förmådde Stockholms kommun att bi
draga med 150,000 riksdaler för igenfyl
landet af berörde »sjö». Det öfriga flere 
gånger öfverskjutande nämnde belopp 
bekostades af jernvägsbyggnadsmedel. 

I och för ordnandet af parkplantering
ar omkring stationen anmodade öfver
ste Ericson den fackförfarne anläggaren 
af Berzelii park, trädgårdsdirektören 
Knut Forsberg, att uppgöra karta och 
kostnadsförslag, h vilket denne också full
gjorde, men i den för honom storslagna 
och derföre kostsamma stilen. 

Öfverste Ericson fann också förslaget 
vackert och tilltalande, men alldeles för 
dyrt, och framställde till förslagsstäl
laren att reducera projektet, men Knut 
Forsberg svarade på sitt på samma gång 
godmodiga som storhetliga sätt: »hvad 
skall allmänheten tänka, om Knut Fors
berg i sitt namn låter ett mindre domine
rande förslag till parkanläggning kom
ma till stånd?» Härpå svarade öfverste 
Ericson i halft leende, halft ironisk ton : 
»Jaså, jag trodde, att det var jag, såsom 
chef för statens jernvägsbyggnader, som 
har ansvaret för huru det skulle komma 
att taga sig ut, men efter detta drab-
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bar herr Forsberg - så gör som herr'n 
vill!» Från Fatbursjön ledde ett djupt 
aflopp till Årstaviken, det s. k. »stadens 
dike», dit alltså all orenlighet från södra 
stadsdelens högre belägna rännstenar 
utmynnade. 

Vid Zinkensdam uppdämdes, såsom 
af namnet framgår, smutsvattnet för 
att drifva en mindre mjölkvarn, men 
vid jernvägsarbetets början hade denna 
inrättning i många herrans år legat i lä
gervall och kvarnhjulet låg nedruttnadt 
i spillror, men nu började egaren, kapten 
Uno Enegren, bygga ett nytt kvarnhjul 
för att sätta malningen ånyo i gång, hvil
ket dock aldrig var allvarligt menadt, 
utan endast ett sätt att få oskäligt hög 
expropriationsersättning för kvarnen. 

Zinkensdams stora och rikt fruktbä
rande trädgårdar voro vida beryktade 
och anlitade af ungdomen på sin tid, 
ty för 2 skilling banko fick hvar och en 
der fylla sin mage till öfverlopps, men 
stoppa sina fickor fulla, det var förbju
det, och vid utgången posterade alltid en 
Cerberus, som visiterade och undersök
te tillståndet. Emellertid slopades frukt
trädgården och landen kommo till annat 
användande, och då den del deraf, som 
erfordrades för jernvägsanläggningen, 
skulle exproprieras, befanns egaren 
hafva låtit kemiskt undersöka den un
der myllan befintliga leran och funnit 
denna väl lämpa sig för tillverkning af 
ingenting mindre än - »lerpipor». Detta 
hade åsyftad verkan och expropriations
värdet sattes till det för den tiden oer
hördt höga priset af sextusen riksdaler 
tunnlandet. Ånyo en fint af egendoms
besittaren Uno E. 

En vacker dag kom en ung sjöman 
med egenhändig skriftlig befallning från 
öfverste Ericson, att ynglingen skulle 
anställas som schaktmästare. Som han 



icke begrep ett enda dugg af schakt
ningsarbeten klagade jag hos den store 
chefen, men fick till min öfverraskning 
till svar, kanhända till en del på skämt, 
»hans mor har varit amma åt mina barn, 
då måtte han väl duga då!» Reflektio
nerna göra sig sjelfva, och det var intet 
annat att göra än tåla och lida. Mannen 
ifråga artade sig emellertid mycket bra 
och blef stins i tokarnes stad. (Nu pen
sionerad). 

Vid en af sina inspektionspromenader 
på jernvägslinien observerade öfverste 
Ericson, att ett par timmermän, som 
lanade sliprar, icke begagnade mall, 
hvilket föranledde anmärkning till mig, 
som försäkrade att arbetarne fått befall
ning att använda nämnde redskap, men 
jag fick till svar: »om du icke får folk att 
göra som du befaller, så duger du icke 
till befäl.» 

Saken var emellertid den, att laftarne 
blifvit så vana vid arbetet, att deras 
ögonmått tjenade lika bra och fortare än 
mall. . .. 

Strax söder om Zink~nsdam skulle en 
arbetsstyrka af 200 Långholmsfångar 
sättas i arbete med bergsprängning. 
De indelades i schaktlag med 20 man i 
hvarje, cch deraf skulle en väljas till för
man. 

Jag tillråddes då af fångbefälet att till 
sådana förmän använda mördare, råna
re eller för disciplinsbrott straffade, men 
ingalunda tjufvar och med demjemställ
de, på hvika man icke kunde lita. 

Fångarne bevakades då af en kontin
gent ur något indeldt regemente, och 
de posterade med skarpladdade gevär 
i kordong rundt arbetsplatsen, men 
aldrig förmärktes något tillstymmelse
försök till flykt eller annan oreda. De 
tycktes trifvas förträffligt i det fria och 
förtjenade älven en liten sparpenning 
för kommande fritid. 

Vid måltidsrasterna hissades till sig
nal en flagga med bokstäfverna S. j. 
B. (Statens Jernvägsbyggnader), men 
fångarna uttydde inskriptionen till »ser
veras inte bränvin». 

Jag medgifver att jag syndade mot 
ordningsreglerna, då jag en och annan 
gång stack en buss tobak i mun på fång-

arne som en liten uppmuntran i deras 
olyckliga öde. 

Årstaviksbanken fylldes till allra 
största delen med grus, som seglades dit 
af ett sjuttiotal Roslagsskutor under be
fäl af Rospiggar, och detta var det värsta 
pack att hålla reda på, ty de försökte alla 
upptänkliga sätt att lura sig till högre 
betalning, än rättmätigt var. 

Mätningsqvantiteten af skutans inne
håll tillgick så, att fartyget pumpades 
absolut läns, hvarefter märken insku
ros för och akter i vattenlinien; sedan 
lastades båten med uppmätt grus så 
hårdt, som skutan förmådde bära, och 
nya märken anbringades på sätt ofvan 
nämnts. 

Då nu skutskepparen kom med sin 
last, sökte han att dels genom att haf
va vatten i skutan, dels genom dess 
belamrande med öfverflödiga ankare, 
kettingar etc. nedtrycka båten till sina 
märken utan att innehafva den erforder
liga mängden grus, men detta rättades 
medelst att låta pumpa torrt och lossa 
obehöriga effekter o. s. v. samt med var
ning för framtida dylika manövrer. 

Mångfaldiga voro de försök till mutor, 
som »piggarne» erbjödo, naturligtvis 
utan resultat och till deras förvåning. 

Liljeholmen egdes vid den tiden af 
en bokbindare Hagman, och som hela 
egendomen var behöflig för jernvägens 
byggnader m. m., underhandlade öf
verste Ericson med Hagman om inköp. 
Han fordrade emellertid ett i öfverstens 
ögon för högt pris och tvekade derföre, 
men Hagman, inseende att köpet måste 
komma till stånd, ökade priset för hvar
je dagsuppskof med 1,000 riksdaler och 
sålunda fick betalningen slutligen utgå 
med åtskilligt högre, än som först erfor
drats. 

För genomsprängning af tunneln 
under Nyboda backe användes äfven 
Långholmsfångar, och ehuru det var 
litet kusligt att i det illa upplysta inn
andömet i berget klifva på arbetarnes 
axlar i och för utsättning af mätnings
och nivelleringsmärken, inträffade dock 
aldrig något obehagligt. Att äfven här 
några »bussar» då och då inmundigades 
torde kanhända falla af sig sjelft efter 
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det här ofvan anförda om bergspräng
ningen vid Zinkensdam. 

Med förvärfvandet af Liljeholmens 
egendom för statens jernvägsbyggnader 
följde ock det gamla allbekanta Liljehol
mens utvärdshus jemte erforderliga ut
skänkningsrättigheter, och som för de
ras upprätthållande och öfvervakandet 
af ordning och skick måste af den nye 
egaren tillsättas en föreståndare, så föll 
öfverste Ericsons val på mig i min egen
skap af ledare för de platsen närmast 
förestående arbetena. 

Detta behagade mig icke särdeles, 
nemligen att blifva »krögare» med allt 
obehag, som deraf kunde följa, men jag 
lade under öfverstens ögon ett papper af 
följande lydelse: 

»För all den skada och förlust som kan 
komma att drabba herr W. S. i sin egen
skap af föreståndare och ansvarig för 
statens jernvägsbygggnader tillhörigt 
Liljeholmens värdshus, ansvarar» - och 
så försåg öfversten handlingen med sin 
namnteckning sålunda. 

Källarrörelsen sköttes af en arrenda -
torska, och vid serveringen tjenstgjorde 
icke så värst vackra uppasserskor, men 
med näpna bindmössor, hvilka hufvud
bonader då ännu icke voro afskaffade el
ler ur modet förskjutne. 

Jag uppbar för denna min extra post 
ett litet särskildt arvode, välbehöfligt, 
enär statslönen då för tiden icke uppgick 
till mera än 7 5 riksdaler i månaden för 
en första klass nivellör. 

Värdshusbyggnaden är ett samman
byggdt sten- och trähus, hvars tillkomst 
man för lägger till Drottning Christinas 
tid. På byggnaden förekommer ett litet 
s. k. burspråk, och i fönsterrutorna fun
nos åtskilliga med diamant åstadkomna 
inskriptioner och namn. 

Af bemärkte värdshusbesökande min
nes jag numera endast två, men den 
ene deraf »ett lejon», nemligen skalden 
löjtnanten Wilhelm von Braun och den 
andre fängelseläkaren vid Långholmens 
straffanstalt Klosterberg, om hvilken 
den förre kvad »gå i kloster Klosterberg 
eljes super du ihjäl dej.» 

Öfverstens förbindelse behöfde aldrig 
anlitas, föreståndareembetet öfvergick 
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snart i andra händer, och värdshus
rörelsen har för flera herrans år sedan 
upphört. 

Vid den tiden existerade i närhe
ten å Lilla Katrineberg ett mycket be
sökt schweitzeri, efter egaren »Toujour 
Ekroth» benämndt, beryktadt för en 
uppasserska »vackra Augusta» som 
sedermera blef gift med polismästaren 
i Stockholm senare tulldistriktchefen af 
Ekströmer. Äfven torde icke böra glöm
mas det närbelägna, urgamla rucklet 
Grönbrinks utvärdshus, merbekant af 
det gamla Stockholm, och der traditio
nen förvarar minnet af att Bellman på 
stället knäppt sin lyras strängar. 

Så länge öfverste Ericson utöfvade 
chefskapet, var det anbefaldt att hålla 
korum med arbetsmanskapet om morg
narne innan arbetet började och som det
ta under den ljusare årstiden inträffade 
redan klockan 5, så fick man icke vara 
morgonsömnig, men efter öfverstens af
gång föll detta bruk alltmera i glömska, 
och befälet kunde mera ostördt njuta sin 
morgonslummer. Chef på stationen var 
numera för flere år sedan aflidne ma
joren vid flottans mekaniska kår Carl 
Wennerström, som en gång för någon 
förseelse af öfversten blef anbefalld ar
rest, men »den gubben gick inte», tyder
hän sträckte sig icke den myndiges rätt 
att döma till ofrivillig internering. 

Bland arbetsledareelever märktes 
byggmästaren E. Rudberg, som sedan 
gjorde sig ryktbar genom modellen till 
ombyggnad för Stockholms stad inom 
broarne, och hvilken modell, framletad 
ur någon gammal skräpvrå, exponera
des ännu vid utställningen 1897 i sta
dens paviljong. En annan elev var baron 
Anders Cederström, senare fideikom
missarien till Beateberg å Vermdön. 
Båda längesedan med döden afgångne. 

Tunneln under Nyboda backe ut
sprängdes från båda ändarne, och ehuru 
vi voro tvärsäkra på att träffas, helst 
riktningen till större delen gick i rät li
nie, så voro vi litet nyfikna den natt, då 
väggen oss emellan nedsköts och vi räck
te hvarandra handen samt arrangerade 
en liten muntrationsfest på värdshuset. 

Jernvägsarbetet började vid Liljehol-



men med sprängning i Ekbacksberget, 
och jag hade vidtagit alla mått och steg 
samt skyddsåtgärder för den bergssalut, 
som skulle gifvas för Konung Carl XV, 
som jemte statrådet m. fl. voro inbjudne 
till öfvervarandet af arbetets påbegyn
nande. Till tack för mina lyckade ar
rangement skickade öfverste Ericson 
mig ned till grindarne öfver landsvägen 
för att tillse, det ingen passerade, medan 
salutskotten brakade löst. 

Ett drag som icke så lätt glömdes då 
det träffade nedsättande och taktlöst, 
men kanske var det på det hela taget 
mera tanklöst, och icke så illa ment. 

I Liljeholmens värdshusbyggnad hade 
distriktkassören baron Klinkowström sin 
kassalokal. En gång, när aflöning skulle 
försiggå och baronen radat upp sina sedel
buntar på bordet, blef han i något ärende 
utkallad, men innan han gick, samman
förde han pengarne och satte dem i sä
kerhet i sitt kassaskåp, kvarlemnande i 
häpnad de kring bordet sittande kontrol
lanterna distriktchefen kapten Elworth, 
stationsingeniören Wennerström jemte 
två a tre andra funktionärer. Denna 
misstrogenhet och nedsättande åtgärd 
förtröt Elworth i så hög grad, att han i 
vredesmod lemnade rummet. 

Denne Klinkowström spelade pedant, 
men var en inbiten charlatan, låtsande 
den största ordning och iakttagande af 
en redbarhet utan like, hvilket likväl 
icke hindrade, att han fram i tiden be
gick grofva falsarier och måste afskedas, 
trots att han hade lyckats väl innästla 
sig på högre ort och hade till och med 
några förtroenden för prins August och 
frimurareorden i kassaväg. 

Strax söder om Nyboda tunnel vid 
Vestberga egendom låg Dalregementet 
kommenderadt till jord- och bergspräng
ningsarbeten, men om desse soldater 
kunde med skäl sägas att »masarne» 
voro de lataste arbetare man kunde hit
ta på, och med tillfredsställelse motsåg 
jernvägsbefälet tidpunkten för dalkar
larnes uppbrott och afmarsch, ty det var 
att per apostlahästar fortskaffa sig till 
hemorten, enär inga jernvägar stodo till 
buds för trupptransport. 

Som ett exempel på, med hvilken oro 

öfverste Ericson följde utfyllningen af 
Årstaviksbanken, må anföras, att jag 
hade befallning, att hvar än i rikets skil
da delar han vistades, hvarje vecka till
sända honom tvärsektioner af bankens 
utseende och läge, och det var icke alltid 
så lätt att få reda på öfverstens för tillfäl
let adress, enär han ständigt befann sig 
på inspektionsresor, men hans tillfälliga 
vistelse var merendels bekant i statens 
jernvägsbyggnaders byrå, som då var 
inrymd i gamla Oxenstjernska huset i 
Storkyrkobrinken. Inom parentes sagdt, 
har detta miniatyrpalats sedermera in
hyst Telegrafverket och lemnar nu plats 
åt Statistiska Centralbyrån. 

Jernvgsbanken öfver Årstaviken, ofta 
uppe öfver vattenbrynet, satte sig el
ler sjönk såsom var att vänta, och flera 
gånger, då öfversten torrskodd passerat 
banken emellan Liljeholmen och Jakobs
berg, försvann densamma kort derefter 
i djupet. 

Vid ett sådant tillfälle innehöll Afton
bladet en klandrande uppsats, men öf
versten förklarade i ett insändt genmäle 
helt frankt, att sättningen var naturlig 
och tiden för densamma beräknad (?), 
ehuru den inträffade - några timmar 
för tidigt! 

*** 

Under en debatt på Riddarhuset i jern
vägsfrågornas ungdom yttrade »jern
vägarnes fader», grefve Adolf Eug. von 
Rosen: 

»Sen jag har dragit kärran upp för 
backen, sätter sig öfverste Ericson helt 
beqvämt uti och åker utföre.» 

*** 

Å banan någonstädes hade inkommit en 
oxe, som spärrade vägen för lokomotiv 
och tåg, men undgick lyckligen att blifva 
öfverkörd. 

Bandirektörens rapport härom upptog 
bland annat: 

»Oxen, inseende faran, aflägsnade sig 
från banan» etc. 

*** 

Sent en afton ankom chefen för statens 
jernvägsbyggnader till en af Söderman-
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lands större, invid banbyggnaden lig
gande herregårdar, och anhöll under 
uppgifvande af sitt namn, men icke sin 
titel, genom en domestik om nattlogis. 
Derstädes pågick som bäst ett dundran
de kalas och i brådskan inqvarterades 
supplikanten i en bättre drängstuga. 
Vid afresan påföljande morgon tackade 
han för godt nattqvarter och lemnade 
sitt visitkort, hvarpå stod »Baron Nils 
Ericson». 

Tablå! 

*** 

Löjtnanten vid Väg- och Vattenbygg
nadskåren A. D- sson hade arbetsbefäl 
å en afdelning vid statsbanebygget, men 
visade mycken likgiltighet, hvarföre öf
verste Ericsson gaf honom följande lexa: 
»Om du inte själf gör någonting, så tillse 
åtminstone att dina underordnade ut
rätta, hvad dem tillkommer.» 

*** 

Under pågående jernvägsarbeten å 
vestra stambanan strax söder om 
Alingsås stannade helt oförmodadt öf
verste Ericson med sin vagn på lands
vägen i närheten af jernvägslinien och 
ropade mig till sig, dervid utdelande åt
skilliga order bland andra, »på den der 
mossen skall läggas en två fot hög grus
bank». I ungdomligt öfversitteri svarade 
jag den store ingeniören: »mossen bär 
icke så stor belastning, herr öfverste». 
Med en skarp blick ropade öfversten: »är 
det du eller jag, som är chef för statens 
jernvägsbyggnader?» Till kusken ropade 
han: »kör!» - och försvann. Mossen i 
fråga tror jag ännu i dag befinner sig väl 
af att den icke blef »öfverlastad». 

*** 

Strax efter det jernvägen blef öppnad till 
Örebro, företogo rikets ständers herrar 
revisorer på inbjudan af chefen för sta
tens jernvägsbyggnader en inspektions
resa å bemälde linie. Vid Södertelge 
svängbro stego revisorerna af tåget och 
promenerade längs kanalstranden till 
stationen. Öfverste Ericson tog plats vid 
ena ändan af bron, som svängdes upp. 
Härifrån helsade han mycket teatra-
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liskt herrar revisorer, hviika med den 
jovialiske statskommissarien Johans
son i spetsen besvarade helsningen. Jag 
hade fått order att å stationen anordna 
frukost af upptänkligast bästa slag, och 
af den fryntliga gumman Gyllenram, 
innehafvarinnan af stadskällaren i Sö
dertelge, serverades också en så splen
did festmåltid, att öfversten fann sig för
anlåten till mig yttra: »Det här, Valfrid, 
min gosse, har du gjort så bra, att du får 
följa med till Örebro på bal och supe». 
Örebroborna hade nämligen inbjudit 
herrar revisorer till fest. Detta var för
sta och enda gången jag hörde öfversten 
yttra ett berömmande ord. 

*** 

På Säfstaholm voro revisorerna af baron 
Bonde inbjudna till middag, vid hvilken 
äfven jag fick närvara. Der gjorde jag 
närmare bekantskap med tidningsman
nen Knut Tersmeden, som äfven var en 
af revisorerna, och han lärde mig bland 
annat på hvad sätt man skulle förtära 
kronärtskockor, hvilka jag för första 
gången inmundigade. 

*** 

Vid Siljans jernväg är som bekant Bröms 
Olof Larsson verkställande direktör, och 
han brukar uppträda i sin daladrägt med 
stort förskinn. I denna skepnad intog han 
plats i en första klass vagn, der förut ett 
ensamt fruntimmer tagit plats. Hon an
tog att dalkarlen tagit miste om vagns
klass och gjorde honom uppmärksam 
härå, men fick det fyndiga svaret: »På 
vån' jernväg ä' dä' konduktörera som vi
sitera biljetterna å inte passagerare.» 

*** 

Vid statens jernvägars påbörjande an
sågs det som en särdeles gunst och tur 
att därvid få anställning. 

Emellertid utbrast en liten välboren 
fröken guvernant vid underrättelsen om 
att en af henne känd ung man fått an
ställning: 

»Kors, inte visste jag att han var så fat
tig, att han behöfde gå in vid jernvägen.» 

*** 



En tjur hade inkommit på banan och 
bölade på långt håll ilsket med sänkta 
horn, då lokomotivet med tåg nalkades. 
Lokomotivföraren försökte med ång
hvisslan skrämma djuret, men förgäf
ves. Slutligen mumlade han mellan tän
derna: »Jag beundrar ditt mod, men jag 
hyser misstroende till din klokhet», och 
dermed körde han öfver den tredskande 
fyrbente inkräktaren. 

*** 

Emellan Moholm och Väring i Västergöt
land fanns en vidsträckt plan terräng, 
der vestra stambanan kunde framgå i 
rak linfe. Emellertid stakades från båda 
hållen, men befanns att linierna icke 
precis träffade hvarandra. Att omstaka 
ansågs dock onödigt, utan beslöts att 
knäppa ihop riktningarne medelst en 
kurva af tiotusen fots radie, och så godt 
var det. 

*** 

Då telegrafdirektör Stork en gång var 
ute på telegrafinspektion, fick han ett 
telegram från en viss station, att appa
raten var i olag. Direktören frågade då 
per tråd: »Är fjedern af? Stork.», men 
fick till svar: »Vete fan om fjedern är af 
stork, men apparaten går icke!» 

*** 

Kort före jernvägens öppnande för tra
fik å bansträckan Stockholm-Söder
telge, gafs order att en bokhållare skulle 
afresa per lokomotiv för att å resp. sta
tioner göra anteckning i och för en del 
behöfliga utredningspersedlar, och som 
denna färd ej kunde företagas å söck
endag då ännu ballastning och andra 
kompletteringsarbeten pågingo, utsågs 
dertill en söndag. Lokomotivet ställdes 
till bokhållarens disposition, någon tidta
bell var icke behöflig, ty trafikpersona
len bestod endast af några få banvakter 
samt brovakten vid Södertelge kanal. 

Klockan 10 skedde afresan från Lilje
holmen. Till lokomotivet, som gick med 
tendern före, var kopplad en täckt gods
vagn lastad med flyttsaker tillhöriga en 
banvakt som skulle stationeras vid Elf
sjö. Säkerheten för en lycklig färd såg 

åtminstone i början icke lofvande ut, 
ity att strax utom bergskärningen vid 
W estberga befans en planka liggande 
i kurvan midt öfver spåret. Tåget gick 
med god fart och bokhållaren som pla -
cerat sig på en verktygskista å tendern 
trodde vid åsynen af hindret sin sista 
stund vara kommen. Att slå back hjel
pte ej , lyckligt nog splittrades plankan 
och färden kunde obehindradt fortsät
tas. Sedan vagnen afkopplats vid Elfsjö 
kördes mera varsamt och man stannade 
i närheten afTullingesjön för att intaga 
frukost uti ett å backsluttningen vid 
sjön beläget marketenteri. Ångan af
stängdes och maskinen lemnades utan 
vidare tillsyn. Blef ångan knapp der
uppe så steg den gradvis nere i marke
tenteriet och vår förare , den hederlige 
engelsmannen B., kunde med svårighet 
tjenstgöra på den återstående sträckan 
till målet för resan. Framkomna till 
Södertelge insattes maskinen i ett der 
befintligt provisionelt stall, hvarest en 
putsare tog vård om detsamma. Föra
ren och eldaren som omedelbart begåfvo 
sig in till staden tillsades att återfärden 
skulle ske kl. 5. Då de emellertid icke 
afhördes på närmare en timme efter 
den bestämda tiden måste bokhållaren 
uppsöka sin försumliga maskinperso
nal och fann dem i ett stort bunkalag 
på stadskällaren, temligen väl förplä
gade. Återfärden, som såg riskabel ut, 
gick utan äfventyr till Elfsjö der vagnen 
blifvit afkopplad. Ehuru föraren kort 
förut varskoddes och farten minskades 
fick dock vagnen så pass törn att bakre 
hjulen kastades ur spåret och buffrarne 
krossades. Katastrofen var kritisk, ty 
det var nu derjemte ganska mörkt. Ban
vakten som gått till sängs purrades och 
tillsades medtaga lykta. Efter mycket 
arbete och besvär fick man vagnen på 
spåret, försigtigt och sakta nedförd till 
Liljeholmen samt utan vederbörandes 
kännedom om saken nödig reparation 
verkställd. 

*** 

Vid friherre Ericsons afgång från chef
skapet öfver statens jernvägsbyggnader 
var han mycket angelägen att visa, det 
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öfverskott förefunnos i de till besagde 
byggnader anvisade statsanslag, och 
genom uppdrifna priser på behållningar 
af arbetsredskap m. m. vid materialför
råden lyckades det ock få upp detta öf
verskott att figurera med ett belopp af 
omkring en half million kronor. 

Faktiskt är emellertid, att v:id ifråga
varande tidpunkt tågen icke alltid kun
de framföras med vederbörlig regelmes
sighet synnerligast i de skarpa lutning
arne och kurvorna mellan hufvudstaden 
och Södertelge, utan stodo och stampade 
i brist på kraftiga lokomotiv. 

För den halfva million hade tio maski
ner kunnat anskaffas, men det ingick 
icke i »systemet» och »gloiren». 

*** 

En dag fick jag ett telegram från inten
denten i Göteborg, C. U. Sparre, med 
begäran att inköpa ett par percherong
hästar att afsändas med näst afgående 
godståg. Uppdraget satte mig i förlägen
het, ty jag förstod mig icke mera på häs
tar »än s-n på väderkvarn», men jag 
skyndade till en bekant veterinärläkare, 
och om ett par timmar hade vi inköpt 
och jemte förare inlastat två präktiga 
percherongare till destinationsorten. 
De skulle användas för vagnsvexling 
på bangården, som då ännu var bara 
barnet, under det att det nu är fråga 
om att utvidga och ombygga densamma 
för den lilla nätta summan af omkring 
10,000,000 kronor. 

Vid chefens förutnämda frånträde fö
refanns inom Riksdagen tvenne förslag 
nemligen, att antingen förära honom 
200,000 riksdaler på ett bräde eller ock 
15,000 samma mynt i årlig pension. Ba
ron Ericson önskade såsom helt naturligt 
var den förra kadån men Riksdagen be
slöt - till stor missräkning för föremålet 
- det senare. Tyvärr fick pensionstaga
ren i anseende till frånfälle i endast få år 
åtnjuta det då för vårt land enastående 
höga underhållet. Sedermera har som 
bekant en embetsman, nemligen excel
lensen de Geer, uppburit högre pension 
eller i 8,000 kronor. 

*** 
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Efter åtnjutet reseunderstöd och åter
kommen från främmande land nedskref 
dåvarande bandirektören L. sin resebe
rättelse börjande med tiraden. 

»Alla menniskor äro lata af naturen, 
några arbeta till följd af tvång» etc., men 
vid inlemnandet till jernvägsstyrelsen af 
detta opus befanns att det icke ens gick i 
eller gillades af den eljes ständigt mot L. 
välvillige generaldirektören T., utan fick 
L. bakslag och förständigande att lemna 
prof på bättre iakttagelseförmåga för 
det förbrukade stipendiet. 

*** 

Vid början af statens jernvägsbyggnader 
uppgjordes aflöningsböcker och listor m. 
rn. åt arbetarne i riksdaler, skillingar 
och runstycken banko, och var detta 
myntsystem särdeles besvärligt och 
tidsödande, i synnerhet för oöfvade. 

Vid ett tillfälle beklagade sig några 
nivellörer för öfversten och chefen öfver 
den korta tid som stod dem till buds för 
räkne- och skrifningsarbetets utföran
de, men till svar erhöllo de, »ha Ni inte 
natten mellan lördagen och söndagen, 
hela söndagen och natten till månda
gen på Er, då måtte Ni väl hinna med». 
Att »mucka» kunde icke komma ifråga 
och arbetet blef på bekostnad af sömn 
utfördt. 

En första klass nivellör uppbar då 50 
riksdaler banko i månadslön! 

Deremot kunde, om man så ville, af
löningen utfås i splitter nya (ettor) gula 
trettiotvå skillingar banko, utgifna af 
Riksens Ständers bank. 

*** 

De första lokomotiven infördes från 
England 1855 och voro två begagnade, 
anskrämliga, med namnen »Ajax» och 
»Titan», afsedda för ballastningsarbete. 
Likväl ganska uthålliga funnos de med 
i valsen ännu 187 4, då det ena apte
rades till fast maskin vid Ankarsrums 
bruk och det andra skrotades vid Motala 
verkstad, båda genom undertecknads 
försorg efter vederbörligt inköp. 



Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1906? 

Statens järnvägar 
Detta år celebrerade SJ sitt 50-årsjubileum med 
en stor minnesfest den 1 december. Man hade 
planerat jubileet sedan 1903 och då hunnit med 
att författa en stor jubileumsbok i fyra volymer 
som fortfarande är den bästa källan till SJ tidiga 
historia. Man passade på att som en förberedelse 
till ett eventuellt kommande museum ställa un
dan tre av de första loken vid SJ, Prins August, 
Göta och Thor, som idag finns på museet i Gäv
le. Dessutom kunde man presentera en radikalt 
ny loktyp, litt A, SJ första lok med Schmidts 
överhettare, tyngre än alla tidigare men genom 
överhettaren så effektivt att det bara behövde en 
eldare, det första med spetsig framgavel på hyt
ten som en slags strömlinjeform, och den enda 
loktypen i Sverige med denna axelföljd 00000-

000 eller Adantic som den kallades i Amerika. 
Den skiljer sig markant från tidigare lok genom 
sin vackra formgivning. Bara ett lok hann leve
reras 1906, men ytterligare 25 lok levererades 
1907-1909. Loktypen var avsedd för snälltåg 
på stambanorna och hade invändiga cylindrar 
för att gå stadigt i hög fart. Redan 1909-1911 
bytte man ut de treaxliga tendrarna mot boggi-

De första vagnar
na litt. CF4 med 
passageraravdel
ning, resgods och 
konduktörskupe 
anskaffades. De 
stora cylindrarna 
under vagnen var 
gasbehållare for 
belysningen. 

tendrar för att kunna köra längre sträckor utan 
lokbyte. A-loken gick i snälltåg tills banorna 
Stockholm- Malmö och Stockholm-Göteborg 
elektrifierats. Några av loken såldes 1926 till 
Ostkustbanan som bytte ut den bakre löpaxeln 
mot ytterligare en drivaxel för att kunna dra 
tyngre tåg med stålvagnar, och 1930 gjorde SJ 
samma med några av de kvarvarande. Lok SJ 
1001 finns nu på museet i Gävle, med pannan 
uppskuren för att visa principen för överhettare 
(se Spår 2005). 

Som ett alternativ till överhettare provades på 
fem lok litt. Tb ångtork, en konstruktion som 
liknade Pielocks överhettare men var placerad 
längst fram intill rökskåpet där röken redan 
hade svalnat så att ångtemperaturen bara ökade 
50 i stället för 120 grader som i en riktig över
hettare, och då kunde man behålla slider och 
cylindertätningar som på äldre lok. Ångtorken 
gav bara obetydlig förbättring, och togs snart 
bort. 

En ny personvagnstyp introducerades, litt. 
CF4 med liten tredjeklassavdelning, resgods och 
konduktörskupe med värmekamin. Den var av
sedd att användas i godståg på banor med låg 
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trafik och för att göra det möjligt för ägare till 
inlastat gods eller kreatur att följa med till ur
lastningen. 

Sovvagnarna litt. ABol hade halvkupeer som 
haft dörrar som kunde ställas upp för att kunna 
användas som helkupeer om så önskades, men 
de flesta föredrog halvkupeer, så man började er
sätta dörrarna med toalettskåp. 

För tvåaxliga personvagnar hade man sedan 
några år funnit att svängbara länkaxlar med stort 
axelavstånd gjorde att de gick lugnare, och man 
började nu bygga om de gamla tvåaxliga post
vagnarna med längre underrede, ändplattformar 
och länkaxlar. 

Många nya godsvagnar av 1890-talstyp inköp
tes, och gamla vagnar med träunderrede skrota
des. De första stora träkolsvagnarna litt. L4 fick 
väggarna höjda med en inåtlutad planka för att 
kunna lastas med råge utan att spilla. 

Inga nya bandelar öppnades vid SJ, men dub
belspåret mot Uppsala förlängdes från Rotebro till 
Märsta, och arbete pågick norr därom. Mycket ar
bete pågick mellan Göteborg och Uddevalla, där 
bron över Nordre älv vid Kungälvs Ytterby hade 
fatt fackverksspannen monterade, och grundlägg
ning skedde för bron över Göta älv vid Tingstad. 

En ny sidobana Lule Gammelstad-Karlsviks
hyttan byggdes tillsammans med det nya Luleå 
Jernverkoch trafikerades av SJ, som också byggde 
en ny kolkaj vid Svartön. En av huvudintressen
terna i Luleå Jernverk var finansmannen William 
Olsson i Göteborg som samtidigt arbetade för att 
de gamla järnbruken i Mellansverige skulle ersät
tas av sågverk och elkraftstationer, och bland an
nat ägde Svartälvsbanan med bruken längs den. 

Försöken med elektriska lok hade börjat från 
Stockholm till Järva och Värtan (se Spår 2005), 
och med tanke på framtida elbehov köpte SJ 

Vid eldriftsforsöken mellan Stockholm och Järva (Ulriksdal) hade Asea bara hunnit provisoriskt utrusta två gamla 
personvagn.ar med vardera två små elmotorer. Den ena vagn.en var litt. C6a nr 48, som en tid hade använts som 
sjukvagn, under 1890-talet. Asea arbetade med ett ellok men det hann inte bli färdigt forrän 1910. 
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Smalspårsbanan Helsingborg-Råå-Ramlösa med materiel ftån decauvillebanan på världsutställningen i Paris 1889 
hade fltt så stor trafik att den blev ombyggd till normalspårig, men även med ellok for godstrafiken till industrier 
längs banan. Loket levererades av Asea, och vagnarna hyrdes till största delen ftån Waggonfabriken Arlöf 

några vattenfall, bland annat i Motala Ström vid 
Ljungsbro och i Järleån vid Hammarby, men 
de såldes snart då det blev klart att staten skulle 
bygga mycket stora kraftstationer vid Trollhättan 
och Älvkarleby. 

Liksom tidigare trafikerade SJ banan Ström
stad-Skee, då det ännu var osäkert hur Norges 
frigörelse 1905 skulle påverka planerna for Bohus
banans förlängning in till Norge, och banan Öre
bro-Svartå där man lovat sköta trafiken till 1907 
och övertagit en del lok och vagnar, men kände 
osäkerhet då bland annat bruken i Svartå och 
Hasselfors just kommit i William Olssons ägo. 
Banan Bånghammar-Kloten tillhörde Domän
förvaltningen och SJ hade ett visst ansvar men lät 
trafikavtalet med Frövi-Ludvika järnväg fortsätta, 
då trafiken var obetydlig och man väntade att Klo
tens järnbruk snart skulle läggas ned. 

En ny säkerhetsordning infördes där man 
bland annat föreskrev att semaforvingarna skulle 
peka snett uppåt som klarsignal, i stället för snett 
nedåt. Man menade då att om manöverlinorna 
brast skulle semaforen falla till stoppläge vilket 
var säkrare. 

Enskilda banor, normalspår 
Sverige införde en stavningsreform, och i sam
band med det gjorde Väg- och vattenbyggnads
styrelsen tillsammans med SJ en genomgång av 

de enskilda banornas signaturer för att undvika 
förväxlingar. Det ledde till att flera banor var 
tvungna att sätta in små bokstäver för att skilja 
sig från andra banor. Normalt fick den äldsta 
banan behålla sin version, till exempel var HSJ 
Hjo-Stenstorp men Härnösand-Sollefteå fick 
skriva HdSJ. Nora Bergslag fick skriva NBsJ och 
Saltsjöbanan SSnJ. 

Malmö-Ystads järnväg öppnade en ny hållplats 
vid Jägersro galopp- och travbana. En sidobana 
var under byggnad från Oxie till Arriebacken för 
i första hand grustransport. 

Börringe-Östratorps järnväg öppnade en ny 
hållplats vid Grönalunds tivoli fyra kilometer 
söder om Börringe. 

Kävlinge-Barsebäcks järnväg var under bygg
nad. 

Lund-Revinge järnväg blev öppnad även sista 
delen till Harlösa förbi Revingeheds lägerplats. 

Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg som hade 
varit en decauvillebana med 600 mm spårvidd 
blev ombyggd till normalspårig elektrifierad 
förortsbana för 650 V likström, med motorvag
nar för persontrafiken och elektriska boggilok 
för godstrafiken. Den korsade Landskrona & 
Helsingborgs järnvägar i bägge ändar, och hade 
anslutningsspår i Ramlösabrunn. Helsingborgs 
hamn som hade ett litet gammalt lok från 1870-
talet skaffade ett nytt tvåaxligt växellok. 
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Klippans station skulle bli en stor knutpunkt på banan Helsingborg-Hässleholm, då sidobana redan fanns till Eslöv, 
och bana till Angelholm var under byggnad Bilden visar tåg med loken EK] 2 och HHJ 16. 

Helsingborg-Hässleholms järnvägar utvid
gade stationen i Klippan då järnväg därifrån till 
Ängelholm var under byggnad och redan var klar 
från Ängelholm till Östra Ljungby. 

Östra Centralbanan öppnade en sidobana från 
Bjärka till Åtvidaberg. 
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Västra Centralbanan, ett dotterbolag till 
Halmstad-Nässjö järnvägar, öppnades från Fal
köping Central till Landeryd, och HNJ byggde 
nytt lokstall i Halmstad. Arbete pågick med ett 
spår till Falköping Ranten parallellt med SJ-spå
ret. Flera nya lok levererades från Atlas. Den för 

Ulricehamns 
järnväg hade till 
stor del blivit 
normalspårig, 
och dess materiel 
såldes till banor 
under byggnad 
Loket UJ 1 Sten 
Sture var byggt av 
Fletcher & jen
nings 1874 och 
såldes till Ljungby
holm-Karlslunda 
järnväg liksom det 
nyare loket UJ 4, 
som hade köpts 
1901 när man 
snarare trodde att 
UJ skulle bli en 
del av en smal
spårslinje Falken
berg-Falköping. 



Nora Bergslags dotterbolag Bredsjö-Degerfors järnväg hade blivit ombyggd till normalspår och sålde materiel till 
andra smalspårsbanor, och den nybyggda Vetlanda-Målilla järnväg köpte boggivagnen BDJ 1 litt. BCDo, som blev 
ombyggd med högre tak, nya axlar och nr HvM] 501 litt. CDFo. Bilden visar hur den 1948 ännu fanns kvar utan 
plattformar men skulle byggas om till tjänstevagn. 

VCJ anskaffade vagnparken fick egna nummer
serier då den ingick i säkerheten för lånen till 
bygget av VCJ. 

Tidaholms järnväg öppnades till Vartofta, och 
något motvilliga diskussioner pågick om överta
gande och breddning av den gamla smalspårs
linjen till Åsarp vid Västra Centralbanan, som 
ännu trafikerades med Ulricehamnsbanans gam
la smalspårsmateriel. 

Bergslagsbanan hade förstärkt många broar 
och viadukter och byggt nya lokstall i Kil och 
Ludvika. En sidobana Lödöse-Lilla Edet öppna
des, och för den skaffades tre små tvåaxliga lok 
med överhettare från Nohab. De såldes längre 
fram till Gävle-Dala järnväg och hamnade slut
ligen vid SJ som litt. Q. Ett likadant lok byggdes 
också för Kalmarbanorna. 

Nora Bergslags järnväg arbetade med om
byggnad av smalspåret Striberg-Bredsjö, men 
hade haft en strejk under sommaren. En ny 
linje var under byggnad Bofors-Valåsen som 
skulle göra det möjligt att lägga ned smalspåret 
Degerfors-Dalkarlsberg, som ursprungligen var 
den konkurrerande banan Vikern-Möckelns 
järnväg. 

Västeråsbanans sista delsträcka Björbo-Vans
bro var under byggnad och skenlagd till Dala
Järna. 

Enköping-Heby-Runhällens järnväg öppnades 
i hela sträckningen, och trafikerades av Västerås
banan även om vissa lok och vagnar var märkta 
EHRJ då de ingick i säkerheten för vissa lån. 

Norra Södermanlands järnväg arbetade med 
ombyggnad av Stålboga station där Mellersta 
Södermanlands järnväg från Skebokvarn och 
Malmköping skulle ansluta. 

Frövi-Ludvika järnväg fick två lok från Falun 
utrustade med Pielock-överhettare, och utlovade 
20-25 procents bränslebesparing, men de sva
rade inte alls mot förväntningarna. Samma sak 
gällde ett gammalt lok vid Svartälvsbanan som 
blev ombyggt. 

Gävle-Dala järnväg arbetade med att bygga en 
stor lokverkstad vid Nynäs (som numera tillhör 
Sveriges Järnvägsmuseum) och hade också flyttat 
dit ett stort vagnhus från Gävle Norra station på 
Alderholmen. 

Orsa-Härjedalens järnväg var åter under 
byggnad sedan Riksdagen 1905 beviljat ett nytt 
stort lån. 
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Roslagsbanans godstågs/ok SRJ 18 var byggt som DON] 10 men hade inte levererats dit då DON] forst skulle for
stärka vissa broar, och istället året efter fick ett likadant lok men med Pielocks överhettare. 

Smalspår 
Borgholm-Böda järnväg öppnades. 

Vetlanda-Målilla järnväg öppnades, och ett 
nytt lokstall byggdes i Vetlanda gemensamt med 
Vetlanda-Sävsjö järnväg. 

Ruda-Oskarshamns järnväg var nästan färdig, 
och det gjorde att Mönsterås järnväg var mycket 
osäkra om sin eventuella förlängning förbi Al
sterbro. 

Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnvägar 
öppnade sidobanan Vimmerby-Spångenäs för 
att trafiken från Vimmerby-trakten inte skulle 
lockas till Oskarshamn. 

Vikbolandsbanan öppnade sin sista sträcka 
Söderköping-Valdemarsvik som hade en ny sta
tion i Söderköping, och arbeten pågick med att 
flytta och bygga om Norrköpings Östra station 
dit även banan från Finspång skulle anslutas. 

Norra Östergötlands järnväg byggde anslut
ningsbanan Kimstad-Norrköping för att tra
fiken från Finspång och från den i Norsholm 
anslutande NVHJ skulle kunna nå Norrköping 
och dess hamn utan omlastning till normalspår, 
men motarbetades både av SJ som ville ha kvar 
trafiken från Norsholm, och av Östra Central-
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banan som ville ha trafiken på normalspår ända 
från Åtvidaberg. Man ville få anslutning till 
Vikbolandsbanan vid deras station Norrköping 
Östra men problem med sista sträckan ( 1 km) 
beroende på ombyggnad av stationen och stads
planeändringar gjorde att man fick sluta vid en 
provisorisk station och vänta fyra år innan man 
nådde fram. Vid Ljusfors byggdes 2 km anslut
ningsspår till pappersbruket. 

Mellersta Östergötlands järnväg arbetade med 
bibanan Klockrike-Borensberg, och var inblan
dade i diskussionerna om kraftverk vid Ljungs
bro för elektrifiering. 

Karlstad-Munkfors järnväg öppnade godsma
gasin och expedition vid bispåret till Karlstads 
yttre hamn. 

Roslagsbanan arbetade med anläggning av 
dubbelspår till Ösby, som utfördes genom att 
mötesspåren vid hållplatserna förlängdes. Fyra 
starka åttakopplade godstågslok anskaffades, 
varav ett som egentligen hade byggts för Dala
Ockelbo-Norrsundet. Ett nytt lokstall byggdes 
i Rimbo. 

Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg skaffade 
tre nya tunga åttakopplade tenderlok från Falun, 



Mellersta Öster
götlands järnväg 
byggde sidobana till 
Borensberg och pla
nerade tillsammans 
med Asea elektri
fiering med växel
ström. På Klockrike 
station 1910 ser 
man motorvagnen 
som var treaxlig då 
transformatorn blev 
tyngre än väntat, 
och ett godståg med 
ångloket MÖ] 5 
och vagnar med 
forhöjt skrov for 
bettransport. MÖ] 
elektrifierade bara 
persontrafiken. 

r 

men måste förstärka broarna innan de fick sättas 
i trafik. Ett av loken såldes redan före leveran
sen till Roslagsbanan så att DONJ redan 1907 
kunde fa ett likadant men med överhettare av 

Pielocks typ, som dock visade sig olämplig. Lok
stallarna i Linghed, Jädraås och Norrsundet blev 
utvidgade för de nya loken. 

SJ nya loktyp litt. A innebar inte bara en större effekt genom att överhettaren gjorde loket så ekonomiskt att eldare 
kunde sköta en mycket större panna, men också en ny design med vindklyvarhytt och högt placerad panna och cy
lindrar innanfor ramverket som gav loket en jämnare gång även i högfart på ojämnt spår. A 1006 i Göteborg den 
21 juni 1908. 
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Karl-Gösta Alvfors 

"Östra Skånes jernvägar". 
Ett vittfamnande 1870-talsprojekt 

Under år 1875 bryter nya tankar fram, som av
ser att bemästra svårigheterna med att realisera 
det järnvägsbyggande, som Gärds härad och an
gränsande områden ansågs vara i behov av. Man 
lanserade planer på ett vittförgrenat, smalspårigt 
järnvägsnät huvudsakligen inom de östra delarna 
av Skåne, "Östra Skånes jernvägar", "ÖSJ" (jag 
har i boken Skånska "tankebanor" valt att sätta 
detta projekt inom citattecken för att skilja det 
från den samling av banor, som 1898 förenades 
under namnet Östra Skånes järnvägar, ÖSJ). 
Projektet är det idemässigt kanske mest intres
santa under hela projekteringsepoken från om
kring 18 50 till första världskrigets utbrott. Det 
var förknippat med ett brett register av problem
ställningar och debatterades betydligt mer ingå
ende och på bredare geografisk front än vad som 
var vanligt i samband med skånska sekundär
och tertiärbaneplaner. Man möter ett storskaligt 
tänkande och vida visioner. 

"ÖSJ" stod på dagordningen under 1870-
talets depressionsperiod, en följd av år då projek
teringsverksamheten i övrigt tycks ha upphört i 
den sydöstra halvan av Skåne. Finansieringspro
blemen var svåra, vilket bland annat ledde till 
en ingående debatt om valet av spårvidd och en 
omfattande lobbyverksamhet för att inte minst 
vinna kommunala aktieteckningar. Kommuner
nas skiftande inställning till den planerade linje
sträckningen och justeringarna av denna belyser 
bland annat hur oförenliga olika bygdeintressen 
kunde vara. "ÖSJ"-projektet är väl värt en när
mare granskning. 

Det officiella källmaterialet begränsas genom 
att koncession inte kom att sökas. Jag har i första 
hand varit hänvisad till uppgifter i lokalpressen, 
som faktiskt visade sig innehålla ett ovanligt fyl
ligt diskussionsmaterial, mycket tack vare att järn
vägsmöten under vissa perioder hölls på ett flertal 
platser. Uppgifter om kommunala aktieteckningar 
och ställningstaganden till dessa har hämtats i pro
tokollen från de drygt 130 kommuner, som blev 
uppmanade att bidra till projektets förverkligan
de. (Från en hel del kommuner finns inte stäm
moprotokollen bevarade. I vissa fall har dock refe-
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rat i lokalpressen kunnat ge besked om besluten. 
Riksarkivet har dessutom bidragit med handlingar 
som kompletterat det lokala källmaterialet.) I sam
band med att kommuner och enskilda inbjöds att 
teckna aktier trycktes och distribuerades en karta 
över det föreslagna linjemönstret. (Kartan trycktes 
av allt att döma i över 150 exemplar. Den finns 
tillgänglig på Riksarkivet, Lunds Universitetsbib
liotek och Kristianstads Järnvägsmuseum.) Några 
kartor över andra skeden i projekteringsförloppet 
har ej kunnat lokaliseras. Det skulle kunna röra sig 
om skisser, som cirkulerat bland de närmast invol
verade i planeringsarbetet. Kartorna över linjeför
slag från olika perioder har därför tecknats efter 
ofta föga detaljerade redogörelser, vilket innebär 
avkall på exaktheten. De viktiga dragen och skilj
aktigheterna mellan de olika perioderna framgår 
dock tillräckligt tydligt för att man tillfredsstäl
lande skall kunna följa utvecklingsförloppet. 

Bakgrunden 
Under förra delen av 1860-talet hade Kristianstad 
och Ystad fatt sina bibanor, Kristianstad-Häss
leholm (CHJ) och Ystad-Eslöv (YEJ), till stam
banan. Men, som K. 0. Hammarlund skriver, 
"för åtskilliga orter och egendomsägare i Kris
tianstadstrakten var det givetvis en besvikelse, 
att greve von Rosens järnvägsförslag Kristian
stad-Ystad aldrig kom att genomföras" (Ham
marlund 1944 s. 85) . Man kunde därför vänta 
sig att tertiärbanor då skulle ha planerats mellan 
de två bi banorna, men så skedde ej . Förklaringen 
kan bland annat sökas i det svaga konjunkturläget 
under en stor del av årtiondet, men statens njugga 
inställning till privatbanebyggande bör också ha 
verkat hämmande (Alvfors 2003 s. 172). 

År 1869 började världskonjunkturen vända 
uppåt och följdes i början av 1870-talet av en eko
nomisk högkonjunktur i de ledande industrilän
derna. Boomen fortplantades snabbt till Sverige 
och Skåne. De goda tiderna sporrade till järnvägs
satsningar och under våren och sommaren 1873 
lanserades ett stort antal linjeförslag inom området 
mellan YEJ, CHJ och stambanan. Ännu några till
kom 187 4. De sammanstrålade i Gärds härad med 



Everöd i brännpunkten. Några var aktuella under 
ett eller ett par år, andra mera kortlivade. Men när 
man under 187 4 började känna av konjunktur
omslaget blev järnvägsivrarna betänksamma. Då 
det ekonomiska underlaget försvagades och andra 
fenomen trädde in i den dalande konjunkturens 
spår, svalnade intresset för de "Gärdska banorna'' 
och aktiviteten upphörde nästan helt strax efter 
nyåret 1875. Endast några sporadiska dödsryck
ningar märktes på hösten samma år. 

Dessa tidiga 1870-talsplaner avsåg banor med 
den kostnadskrävande normalspårvidden ( 143 5 
mm). I det försvagade ekonomiska läget var det 
inte möjligt att finansiera dessa byggnadsplaner. 
Nya lösningar krävdes för att övervinna kon
junkturens hämmande verkan (Alvfors 2003 s. 
173ff och 214f). 

Våren 1875 - en brytningstid 
Redaktören för Kristianstads Allehanda, C.E. 
Ekvall, framförde i ett par längre ledarartiklar i 
skarven mars-april 1875 sina generella synpunk
ter på järnvägsekonomi och val av spårvidd vid 
järnvägsprojekteringar. Han ansåg att man var
ken borde över- eller underdimensionera investe
ringar för att uppnå avsedda ändamål, och detta 
gällde även beträffande järnvägsanläggningar. 
Det stora flertalet bibanor hade anlagts med för 
stor spårvidd. Han frågade sig när den dag skulle 
komma då CHJ fick så mycket trafik som den 
skulle kunna sköta, och hans svar blev: säkerligen 
varken inom en eller två mansåldrar. Det hade 
varit förmånligare med en bana med mindre tra
fikförmåga, det vill säga en billigare bana. CHJ 
bar sig visserligen bra, men Ekvall utgick från att 
den skulle ha haft lika stora inkomster om den 
varit smalspårig. Han poängterade att man vid 
järnvägsbyggen liksom vid andra allmännyttiga 
företag hade två sidor att ge akt på 

• dels den fördel, som det allmänna (staten, 
provinsen eller trakten närmast järnvägen) vin
ner och som torde vara viktigast; 

• dels den vinst, som aktieägarna kan skörda 
av företaget, eller med andra ord räntabiliteten. 
Denna sida tas sällan med i beräkningen. Det 
är inte utdelningen aktieägaren är mest intresse
rade av utan fördelen av att hans egendom stiger 
i värde om järnvägen kommer till stånd. 

Enligt ledarskribenten är räntabiliteten emeller
tid viktig, och det ej blott för den enskilde utan 

även i nationalekonomiskt avseende. Ett företag 
som inte kan bära sig bör inte komma till stånd. 
Orsaken till att så många svenska bibanor inte 
burit sig särskilt bra var, utan tvivel, att de byggts 
med större trafikförmåga och bredspårigare, det 
vill säga dyrare än vad som varit motiverat av tra
fikområdets behov. Skälet till det ringa intresse, 
som vissa järnvägsföretag omfattades av, fick 
man söka i fruktan för en alltför svag räntabilitet 
(KA 1875-03-31). 

Dessa tankegångar framfördes just då de före
slagna "Gärdska jernbanorna'' började försvinna 
från agendan. Redaktör Ekvall framhöll att dessa 
banor skulle gå genom tätt befolkade, bördiga 
och skogrika trakter och att de skulle komma att 
bära sig efter några år, om konjunkturläget blev 
gynnsamt. I det fortsatta resonemanget framträ
der, med de samlade gärdska järnvägsplanerna 
som bakgrund, för första gången tanken på och 
första ledet i planeringen av ett vittförgrenat 
järnvägssystem i den östra delen av Skåne. Jag 
citerar Ekvall: 

Ingen torde heller kunna påstå, att den föreslagna 

riktningen för dessa banor skulle vara olämplig om 

vi också wåga förmoda att man skulle kunna gifva de 

tillämnade banorna en betydligt större utsträckning, 

detta dock endast i det fall, att tillräckliga medel vore 

att tillgå, eller att anläggningen kunde göras så billig, 

att dess rentabilitet blir bragt utom allt tvifvel. Fråga 

har ju också redan warit wäckt om dessa banors ut

sträckning till någon punkt på Ystad-Eslöfsbanan, 

dit också således behof af jernbaneförbindelse finnes, 

och om hvilket förslags stora fördelar en enda blick 

på Skånes karta bör öfvertyga. Vi förmoda ock att en

dast finansiella skäl funnits för denna plans öfvergif

wande. Men då det utan tvifvel är en lifstidsfråga för 

sydöstra Skåne att komma i direkt förbindelse med 

provinsens största hamn- och handelsstad, Malmö, 

så torde denna stad vara det mål hvilket man bör 

sträfva att på ginaste vägen uppnå, att det endast är 

finansiella betänkligheter, som gjort, att man icke 

vågat taga steget fullt ut och föreslå en jernväg från 

Kristianstad till Malmö med grenbanor till de vik

tigare orterna å ömse sidor om denna hufvudbana 

(KA 1875-03-31). 

Ekvall hade inte hört annat än att alla olika lin
jeförslag, som diskuterats för de "Gärdska jernba
norna'', avsåg normalspårig bana. Detta förvånade 
honom inte med tanke på att det inte var just mer 
än ett år sedan "den första egentligen smalspåriga 
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jernväg af någon större längd (Hjo-Stenstorpsbanan, 
öppnad i slutet af år 1873) började trafikeras". De goda 
erfarenheterna av trefotspårvidden (891 mm) vid denna 
bana hade inte hunnit bli allmänt kända. Att man inte 
heller fäste något avseende vid banor av samma spårvidd 
(3,5 engelska fot) som Sölvesborg-Kristianstadsbanan såg 
han som helt naturligt. De medförde "alla olägenheter af 
olika spårvidd med stambanan, utan att erbjuda någon 
nämnvärd fördel genom billigare anläggningskostnad". 
Flera trefotsbanor med en sammanlagd längd av cirka 25 
mil hade öppnats för trafik och ytterligare över 50 mil 
erhållit koncession. Anläggningskostnaden för trefots
banor rörde sig om drygt 200 000 kronor per mil eller 
ungefär en tredjedel av vad en normalspårig järnväg torde 
kosta, och de nämnda banorna hade byggts under en tid, 
då priset på trä, järn och arbete var betydligt högre än 
det sannolikt kom att vara under de närmaste åren (KA 
1875-04-01). 

De två ledarna i Kristianstads Allehanda den 31 mars 
och 1 april 1875 rar ses som det officiella avstampet för 
de vittförgrenade järnvägsplanerna. Ett nytt synsätt - "ett 
nytt jernvägssystem i Skåne" - hade förts in i debatten. 
Man tänkte sig i initialskedet att "Östra Skånes jernba
nenät" skulle bestå av ett antal linjer, alla med tre fots 
spårvidd. Redan från början var man inställd på att hela 
nätet borde ägas och trafikeras av ett bolag. Förvaltningen 
skulle på så sätt bli billigare, trakasserier och avundsjuka 
mellan olika bolag undvikas, fraktavgifter bli lägre, besvä
ren för trafikanterna mindre och den rörliga materielen 
utnyttjas effektivare (KA 1875-04-01). Organisations
formen kom inte att ifrågasättas under de följande årens 
projektering av "Östra Skånes jernvägar". 

"Östra Skånes jernbanenät" var tänkt att omfatta föl
jande linjer: 

1. Huvudbanan från Kristianstad förbi Everöd och ra
kast möjliga väg till Ystad -Eslövs järnväg vid eller nära 
Askeröd, vidare norr om Vombsjön till T vedöra militära 
mötesplats och därifrån rakaste vägen till Malmö. 

2. Grenbana från Tvedöra passerande mellan Har
deberga och Sandby till Lund och möjligen vidare till 
Lomma. 

3. Grenbana från punkt nära Everöd förbi Vittskövle 
till Åhus. 

4. Grenbana från lämplig punkt på huvudbanan över 
eller så nära Andrarum som möjligt och genom Färs, 
Albo och Ingelstads härader till Simrishamn. 

5. Grenbana från lämplig punkt på huvudbanan ett 
gott stycke söder om Hörby, över Hörby till Höör. 

6. Fortsättning av huvudbanan från Kristianstad mot 
norr till Gyvik vid lmmeln. 
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Den samlade sträckan skulle bli omkring 18 mil 
(motsvarar cirka 19,2 nutida mil). Beräknat efter 
de kända anläggningskostnaderna för de smal
spåriga banorna i mellersta Sverige borde kost
naden bli omkring 4,25 miljoner kronor. Den 
större expropriationskostnaden för den skånska 
jorden borde kompenseras av att "priset på järn 
och trä under sista tiden sjunkit med minst 33 
procent". Trefotsystemet bedömdes som fullt till
räckligt för det aktuella områdets behov "under 
flere mansåldrar", även vid en kontinuerlig årlig 
trafikökning på till exempel 10 procent. Skulle 
trafikvolymen i framtiden kräva åtgärder, kunde 
man lägga dubbelspår på huvudbanan, öka den 
rörliga materielen och genom att öka skenvikten 
på huvudbanan fa möjlighet att sätta in tyngre 
lok och därmed öka antalet vagnar i tågen. 
Men detta var åtgärder, som inte torde behöva 
vidtas under de första femtio åren. Och skulle 
man möta en oförutsedd trafikutveckling kunde 
banans spårvidd ökas, men det var ett avlägset 
framtidspersspektiv (KA 1875-04-01). 

Vi ser att redan då projektet offentliggjordes 
var det väl genomtänkt och viktiga frågor analy
serade. Man far förutsätta att "Östra Skånes Jern
banenät" under en tid hade diskuterats i en krets 
av intresserade och att det föll på redaktör Ekvalls 
lott att föra ut iden till allmänheten. Inga andra 
personer trädde ännu fram i spalterna. 

I mitten av april kunde Ekvall notera att för
slaget till "Östra Skånes jernbanenät" tilldragit 
sig ganska stor uppmärksamhet. Intresset för nä
tet hade redan "slagit ganska djupa rötter bland 
menigheten ute på landsbygden", men det hade 
framförts dubier beträffande smalspårssystemet 
och dess trafikförmåga. Den "bredspåriga'' auk
toritetstron levde kvar här och var såväl på landet 
som i städerna (KA 1875-04-17). Ekvall fann sig 
därför föranlåten att åter ta upp och utveckla sin 
syn på valet av spårvidd och då i ett vidare per
spektiv. Han konstaterade att vårt land 

är icke något England, Frankrike eller något annat 

lika tätt befolkadt och i andra hänseenden försig

kommet land och det behöfver ännu icke på länge, 

kanske ej ännu på mansåldrar, annat än i undan

tagsfall dessa storståtliga och ytterst dyrbara an

läggningar, hvilka till wäsenddig del, eftersom det 

kunde vara till fyllest att ega smalspåriga banor, äro 

och förbli ett "skrinlagdt kapital", som intet produ

cerar, utan tvertom, enär vi måst draga en stor del 
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av de penningar, banorna kostat, ur näringarne, ej 

litet hemmar den fria utveckling på det materiella 

området, som eljest borde betingas genom tillvaron 

af de nya kommunikationerna. 

Det var med andra ord mycket oförnuftigt att an
lägga större och dyrare banor än vad som behöv
des eller kunde komma att behövas. Skillnaden 
mellan byggnadskostnaden för en normalspårig 
och en smalspårig järnväg, då den senare kunde 
fylla samma uppgift, kom kanske för alltid att 
representera ett kapital som inte blev till någon 
nytta. Det kunde användas bättre för att gynna 
de näringar, som landet var så beroende av för sin 
utveckling (KA 1875-04-21). 

Prisläget, vilket Ekvall ansåg mycket gynn
sammare än på länge, indikerade att det var 
rätt tidpunkt att ta itu med projektet. Priset på 
järn bedömdes ligga cirka 50 procent lägre än 
ett och ett halvt år tidigare och på trä kanske 
25 a 30 procent lägre, det vill säga än under den 
allra dyraste perioden under 1870-talets högkon
junktur. Om hänsyn dessutom togs till de sänkta 
arbetslönerna och kostnaderna för dragdjur, så 
skulle anläggningskostnaden utan tvivel bli cirka 
35 procent lägre. Det var inte troligt att priserna 
skulle fortsätta att falla under någon längre tid. Ett 
aber var visserligen att penningtillgången krympt 
samman, men det högre priset på pengar stod inte 
i proportion till det allmänna prisfallet, eftersom 
den aktuella räntan inte var just mer än en procent 
högre än året innan (KA 1875-04-21). 

Anton Ljunggren, redaktör för liberala Kristi
anstadsbladet (KB), bemötte den 5 april förslaget 
till "Östra Skånes jernbanenät". Han såg det som 
ett storartat förslag, inte omöjligt att realisera. 
Men han befarade att projektet inte byggde på 
tillräcklig kännedom om de trakter banan skulle 
passera igenom och varnade för att "liknöjdhe
ten, kanske ogenheten hos befolkningen" i trak
ten mellan Everöd och Äsperöd (bör vara Aske
röd; förmodligen en felskrivning i KB, om det 
inte är de tidigare projekten mellan Everöd och 
Äsperöd Ljunggren haft i tankarna) skulle bli svår 
att övervinna. Samma sak gällde för en grenbana 
till Simrishamn, som skulle beröra fattiga små
brukarbygder. Där kunde man inte heller räkna 
med stort understöd. Och från Höör över Hörby 
väntades en bana bli byggd "i en snar framtid", 
men inte smalspårig och inte anslutande till en 
smalspårig huvudbana (KB 1875-04-05). 



Från Åhus kom positivare tongångar. Kunde 
ett så vidsträckt smalspårsnät som det skisserade 
byggas för den angivna summan, var det skäl 
att bygga det i stället för den tidigare föreslagna 
normalspåriga banan till Åhus (KB 1875-04-24, 
"Från Åhus skrives till Kristianstadsbladet"). 

Redan ungefär tre veckor efter att tankarna 
på "Östra Skånes jernbanenät" offentliggjorts, 
kom den föreslagna linjesträckningen att revide
ras som en följd av att intresset för en bana från 
Hästveda till sjön lmmeln skulle sonderas vid 
ett möte i Broby den 23 april. Redaktör Ekvall 
tänkte sig "genast denna farled som en ny, bety
delsefull länk till det bansystem för östra Skåne", 
som också var ämnat att ha sin ena ändpunkt vid 
lmmeln. Och hans planer svävade ut: "vi tänkte 
oss genast i direkt förbindelse äfven i norr med 
stambanan, och i framtidsperspektivet började 
redan hägra några konturer - låt vara ännu 
blott lösa förhoppningar - af en direkt farled 
genom Småland och sydvestra Vestergötland, 
raka vägen ända upp till Sveriges andra stad -
till Göteborg." Han förutsatte att banan Häst
veda-Broby-lmmeln skulle få tre fots spårvidd 
(KA 1875-04-21). 

De Gärdska banorna stöps om till "ÖSJ" 
Låt oss återvända till planerna på de Gärdska 
banorna, som var tänkta att ha Kristianstad, 
Åhus och Höör som fasta punkter. Variationer 
i linjesträckningen diskuterades, men i ett sent 
skede tycks följande ha gällt: Kristianstad-Kö
pinge-Everöd-Västra Vram-Svensköp-Hörby
Höör med grenbana Köpinge-Åhus. 

Den 7 januari 1875 hölls ett möte i Västra 
Vram. lnterrimstyrelsen samt enskilda aktieteck
nare och ombud för aktietecknande kommuner 
var samlade. Intresset för banorna hade inte varit 
så stort som man förväntat sig och aktieteckning
en var otillräcklig. Interimsstyrelsens vice ordfö
rande, godsägare Bernhard Meijer på Marielund 
(Östra Vram), som ledde förhandlingarna, ställde 
frågan: skall man besluta att bygga banorna smal
spåriga eller skall man låta hela saken falla? Man 
hade tillräckliga medel för att bygga smalspårigt, 
men de som yttrade sig talade alla för normalspå
riga banor. Och man ville inte ge upp järnvägspla
nerna. Trots den ringa aktieteckningen, 412 000 
kr, ansåg de närvarande enhälligt att man ej borde 
"låta sig afskräckas, eller misströsta om ernåendet 
af ett önskadt resultat, då flera omständigheter bi-

dragit därtill, att teckningen hittills varit ringa''. 
Interimstyrelsen utfärdade i februari ny inbjudan 
till aktieteckning, och då var 432 700 kr tecknade 
(KB 1875-01-09, SOS 1875-02-16). 

Ett för de Gärdska banorna avgörande möte 
hölls sedan i Västra Vram den 29 juli under led
ning av interimstyrelsens ordförande, greve Mag
nus Gabriel De la Gardie på Maltesholm (Östra 
Sönnarslöv), och med samtliga styrelseledamö
ter samt ombud för aktietecknande kommuner 
närvarande. Teckningarna hade endast stigit till 
464 700 medan kostnaden för banorna beräkna
des till 4 012 500 kr. Det fanns följaktligen ingen 
utsikt att "för närvarande" genomföra projektet. 
Man ansåg allmänt att en smalspårig bana skulle 
vara tillräcklig för ortens behov och trodde att en 
sådan skulle kunna åstadkommas. Det beslöts att 
"företaget i dess nuvarande form skulle uppgifvas 
och den tillsatta interimstyrelsen upplösas". Men 
järnvägsfrågan var "en lifsfråga för en stor del af 
östra Skåne", och för att inte låta frågan "för den 
närmaste tiden helt och hållet förfalla'' utsågs 
en kommitte, bestående av godsägare Bernhard 
Meijer, riksdagsman Sven Nilsson i Everöd och 
lektor L.J. Wahlstedt i Kristianstad, med uppgift 
att hålla järnvägsfrågan vid liv, komma med ett 
nytt förslag när tiden verkade lämplig och då 
kalla till nytt möte (SOS 1875-08-02, -10-16, 
YT 1875-08-03). 

Vi ser hur synen på valet av spårvidd börjar 
svänga bland intressenterna i det Gärdska pro
jektet, men av pressklippen att döma tycks det 
planerade linjemönstret ännu inte ha ifrågasatts. 
Man har förvisso tagit intryck av spårviddsinläg
gen i Kristianstads Allehanda men i början av au
gusti inte anammat tanken på ett mera vidsträckt 
järnvägsnät. I den fortsatta debatten framträder 
inte C.E. Ekvall. Han lämnade redaktörsposten 
på Kristianstads Allehanda den 30 augusti 1875. 
Det är istället redaktörerna för Kritianstadsbla
det, Anton Ljunggren, och Skånska Posten, Nils 
Lundh, som tar till orda i ledarspalterna. 

Projektet "Östra Skånes jernvägar" skisseras 
I slutet av september 1875 var det tid att åter 
blåsa liv i järnvägsfrågan. De tre kommitterade 
inbjöd till ett sammanträde på rådhuset i Kristi
anstad den 29 september. Mötet, med landshöv
ding Axel Trolle-Wachtmeister som ordförande, 
var ganska talrikt besökt av representanter för 
länets olika delar. 
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Det är vid denna tidpunkt begreppet "Östra 
Skånes jernvägar" myntas. Det förslag som lek
tor Wahlstedt presenterade överensstämde i sina 
huvuddrag med det över "Östra Skånes jern
banenät", som hade lagts fram i Kristianstads 
Allehanda under våren. Enligt tidningsreferat 
( uppgifter från KA 1875-10-02, KB 1875-10-02 
och SDS 1875-10-16 har ställts samman) upp
tog septemberplanen följande linjer: 

• Från Hästveda station på södra stambanan 
över Broby, Vanås och Torsebro till Kristianstad. 

• Bibana frånTorsebro till Gyvik vid södra än
dan av sjön lmmeln. 

• Från Kristianstad söderut förbi Köpinge, 
Everöd, över Linderödsåsen vid Hörröd eller 
Huaröd, mot Andrarumstrakten och till lämplig 
punkt på Ystad-Eslövsbanan mellan Vollsjö och 
Bjärsjölagårds stationer/Vollsjö station, varifrån 
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Förslag ti ll 

Östra Skånes 1·ernbanenät 
mars-apri 1875 

samt projektet 

Hästveda-Broby- lmmeln 

projekt: 

befintliga järnvågar 

•östra Skånes jemvågar", oktober 1876 

östra Skånes jembanenät 

Hästveda-Broby--lmmeln 

banan skulle dras till närheten av Vombsjön och 
därifrån rakaste vägen till Malmö och således 
komma att gå genom de rika och bördiga sock
narna öster om Malmö, som saknade bekväma 
kommunikationer. 

• Bibana från Dalbytrakten/lämplig punkt på 
huvudbanan, över T vedöra till Lund och möjli
gen till Lomma. 

• Bibana från Simrishamn till lämplig punkt 
på huvudbanan. 

• Bibana från Höör över Hörby till lämplig 
punkt på huvudbanan. 

• Bibana från Åhus till Köp inge/lämplig punkt 
på huvudbanan. 

Var de fyra sist nämnda bibanorna lämpligen 
kunde anslutas till huvudbanan skulle avgöras 
senare. Den i SDS svävande uppgiften att bi
banan till Lund skulle utgå från Dalbytrakten 
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och att "ÖSJ" skulle skära YEJ mellan Vollsjö 
och Bjärsjölagård tyder på att man avsåg att gå 
norr om Vombsjön. 

Ett speciellt problem var dragningen vid Kris
tianstad. Då järnvägsplaner tidigare förts på tal 
hade man valt att gå väster om staden, men nu 
tänkte man sig "banan förlagd öster om staden, 
med station i närheten af cellfängelset och öf
vergången vid Helgeå strax söder om gjuteriet. 
Detta allt af de skäl, dels att den nuvarande 
jernvägsstationens område vore för litet för att 
kunna mottaga ännu en bana och dels för att 
ej genom banans förläggande vester om staden 
förstöra stadsboarnas älsklingsplats, Tivoli, och 
derigenom hos stadens innevånare väcka ovilja 
för hela jernvägsföretaget" (KA 1875-10-02, KB 
1875-10-02). 

Jämfört med den sträckning som skisserades 
för "Östra Skånes jernbanenät" inriktar man sig 
nu på att nå både sjön lmmeln och stambanan 
vid Hästveda. Förgreningspunkten till Åhus ten
derar att flyttats från Everöd till Köpinge och 
YEJ är tänkt att skäras något sydligare. Man far 
se septemberplanen som ett utkast, ett underlag 
för den diskussion som skulle komma, och som 
man på mötet förberedde genom att fixera da
tum för järnvägsmöten under den närmaste ti
den i Östra Göinge, Villands och Albo härader: i 
Kviinge 5/11, Fjälkinge 6/11 och Brösarp 8/11. 
Dessutom kom frågan att behandlas vid sam
manträden på länsresidenset i Kristianstad den 
3/11 och 8/12. 

Under mötet den 29 september visade de över 
trettio deltagarna utan undantag "det varmaste 
intresse för företagets snara utförande". Men 
några hade önskat att banan skulle byggas nor
malspårig, något som man dock inte kunde klara 
ekonomiskt. Tre fots spårvidd accepterades. Hela 
nätet skulle bli omkring tjugo mil och beräkna
des med "rörlig materiel och allt" kosta fem mil
joner kronor, det vill säga 250 000 kronor per 
mil eller ungefär samma milkostnad som redak
tör Ekvall hade kalkylerat med för "Östra Skånes 
jernbanenät". 

Vid mötet utsågs slutligen två delegater från 
vardera av de berörda häradena inom länet samt 
de två städerna, Kristianstad och Simrishamn. 
Tillsammans med tremannakommitten skulle de 
verka för projektets framgång, vilket även lands
hövdingen lovade att göra (KA 1875-10-02, KB 
1875-10-02, SDS 1875-10-05 och -10-16). Det 

var ett kombinerat stads- och landsbygdsintresse 
som stod bakom "ÖSJ"-projektet, med tyngd
punkten i Kristianstad och den omgivande jord
bruksbygden. 

Projekteringsprocessen för "Östra Skånes jern
vägar" hade kommit igång. Aktiviteten var sedan 
livlig under oktober och november 1875 och 
följdes av en ny period i januari 1876, då mö
tesverksamheten koncentrerades till de områden 
inom Malmöhus län som berördes av projektet. 
Det fordrades ett kraftigt bistånd därifrån för att 
planen skulle kunna genomföras. Allteftersom 
möten hölls trädde skiftande särintressen fram. 
Det ursprungliga förslaget genomgick en fortlö
pande förändring. Linjesträckningen ifrågasattes, 
modifierades och utökades. Detta gav underlag 
för det omfattande utredningsarbete, som utför
des 1876 och vars resultat kunde presenteras som 
förberedelse för den viktiga, kommunala besluts
processen om aktieteckning, som stod i centrum 
för intresset under oktober 1876 och fram till 
början av januari 1877. Resultatet av aktieteck
ningarna avspeglade sig under vår- och sommar
månaderna 1877, då relationerna mellan intres
sentkategorierna försköts och vissa betydande 
förändringar gjordes beträffande linjevalet. Slut
ligen aktualiserades frågan om koncessionsansö
kan och fastställande av bolagsordning i slutet av 
1877 och på våren 1878. Aktiviteten trappades 
sedan ner och projektet gick mot sin upplösning. 
Vi skall nu följa förloppet mera ingående. 

Projektet f'ar fastare konturer 
Vid järnvägsmötena som hölls i november 1875, 
men även strax efter nyåret, var det i regel lek
tor Wahlstedt som inledde med att redogöra för 
projektet. Under novembermötena diskuterades 
i första hand sträckan från Hästveda till Vollsjö, 
som avsågs bli skärningspunkt med YEJ. En del 
avvikande åsikter framfördes beträffande linje
dragningen. På mötet i Kviinge hävdade lands
tingsman Per Tufvesson i Övarp (Norra Strö) att 
man från Broby borde gå mot Knislinge, över 
Källemosse - det vill säga strax väster om Kvi
inge kyrka, förbi Övarp och strax öster om Strö 
kyrka - och rakt på Karpalund och vidare mot 
Everöd. Från Karpalund skulle spår dras på sidan 
om CHJ in till Kristianstad. Som nämnts tycks 
interimstyrelsen från början ha avsett att linjen 
Broby-Kristianstad skulle gå via Vanås, men i 
början av november verkar det som man knutit 
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den närmare till Helgeådalen (KA 1875-10-02, 
SkP 1875-11-06). 

Under mötet i Fjälkinge framgick det att man 
i Villands härad inte var intresserad av "ÖSJ". 
Man skulle inte fa någon nytta av den aktuella 
utformningen och kände sig sviken. En sträck
ning från Immeln, mellan Oppmanna- och 
Råbelövssjöarna till Fjälkinge eller Kristianstad 
förordades. Och riksdagsman Sven Nilsson i 
Österlöv framhöll, att man inom häradet var an
gelägen att fa en bana från Immeln till Åhus. 

Förslag på förbindelse från huvudbanan till så
väl Simrishamn som Ystad och Skillinge väcktes 
i Brösarp. Från Hörröd kunde man gå över An
drarums och Eljaröds socknar till Kronovall och 
S:t Olof och därifrån vidare dels till Simrishamn, 
dels via Smedstorp och Hammenhög till Borrby, 
där en linje skulle grena av till Ystad och en till 
Skillinge. Det verkar dock ha varit svårt att på 
mötet enas om linjevalet (KB 1875-11-08, -11-
13, SkP 1875-11-11). 

De tidigare nämnda planerna på en bana från 
Hästveda till södra ändan av Immeln kunde na
turligtvis inte drivas utan att hänsyn togs till de 
framskridande "ÖSJ"-planerna. Under somma
ren hade Hästveda-Immelnprojektet undersökts 
av kapten W Gagner, som gjort upp ritningar 
och kostnadsförslag för en 1067 mm-bana Häst
veda-norr om sjön Tydingen-Broby-Emitslöv
Hjärsås-Immeln. Vid mötet i Kviinge förklarade 
representanter för projektet att de önskade anslu
ta med sin bana till "ÖSJ" vid Skalleboda (plat
sen har ej kunnat lokaliseras). Det från början 
fristående projektet var således på väg att inlem
mas i "ÖSJ"-iden (KB 1875-11-08, SkP 1875-
11-06, SDS 1875-11-02). 

Den 8 december hölls ett ganska talrikt be
sökt möte på länsresidenset i Kristianstad med 
dem som tecknat bidrag till undersökningskost
naden för "ÖSJ" och med landshövdingen som 
ordförande. En interimstyrelse på trettio perso
ner, suppleanter inräknade, representerande de 
berörda häradena inom länet samt Kristianstad 
och Simrishamn utsågs. Till styrelsens ordföran
de valdes landshövding Trolle-Wachtmeister och 
till vice ordförande borgmästare Eugene Clairfelt 
i Kristianstad. Denna interimstyrelse kom sedan 
efter hand att utökas och då främst i samband 
med mötesverksamheten inom Malmöhus län. 

Man ville till interimstyrelsen knyta inflytelse
rika personer från de trakter banan skulle beröra. 
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Det bör dock påpekas att en del styrelsemed
lemmar mycket väl kan ha fungerat mera som 
bromsklotsar än som projektörernas förlängda 
arm och språkrör (jfr Alvfors 1990 s. 86ff). Det 
är knappast troligt att till exempel borgmästare 
Eugene Clairfelt i Kristianstad, med styrelseupp
drag i Kristianstad-Hässleholms järnvägs AB, 
eller grosshandlare J.F. Sjögren och fabrikör J. 
Ehrnberg i Simrishamn och godsägare Henrik 
Rosencrantz på Gärsnäs, alla starkt engagerade i 
normalspårsprojektet Simrishamn-Tomelilla (se 
till exempel YT 1875-09-24), var intresserade 
av att verka för "ÖSJ" -planerna. Styrelsen fick 
bland annat i uppgift: 

att till verkställande af undersökningar antaga ingen

iörer; att sätta sig i förbindelse med vederbörande i 

Malmöhus län för utrönande af huruvida sympatier 

för en bana från Ystad-Eslöfs jernväg till Malmö 

finnes eller ej, samt att, i hvilket fall som helst, låta 

undersöka linjen till Malmö; att sedan undersök

ningarne blifvit fullbordade och ingenjörerna in

lemnat sitt koscnadsförslag, uppgöra ett fullständigt 

förslag för banans sträckning. 

Då man inte sänt listor för undersökningsbidrag 
till några kommuner i Malmöhus län, kunde 
man inte bedöma hur stort intresset för delen 
YEJ-Malmö kunde vara där, men att det inte var 
ringa fanns flera exempel på, menade man (SDS 
1875-12-10, KB 1875-12-11). 

Länsstyrelsen i Malmöhus län engagerade sig 
i projektet och möten utlystes att hållas i Bjär
sjölagård 7/1, Lund 8/1, Hällestad 24/1, Södra 
Sandby 26/ 1 och på länsresidenset i Malmö 
19 / 1. Vid mötet i Lund, som skall ha besökts 
av cirka hundra personer, fick huvudbanedelen 
Vollsjö-Malmö ett allmänt erkännande. Den 
skulle dras från Vollsjö, söder om Vombsjön till 
Veberöd och vidare mellan Björnstorp och Gö
delöv till Lyngby, Klågerup och Bara och genom 
Sallerupstrakten till Kvarnby och Malmö. En 
grenbana skulle anläggas från Veberöd till Lund, 
med eventuell fortsättning till Lomma (FT 
1876-01-11, SDS 1876-01-12). 

I utkastet till "Östra Skånes jernbanenät" led
des huvudbanan norr om Vombsjön till T vedöra, 
där grenstationen till Lund var tänkt att ligga. 
Mycket tyder på att även i septemberplanen 
hade vägen norr om Vombsjön valts. Men baron 
Otto Ramel på Övedskloster ville "märkligt nog" 



inte ha "ÖS]" i närheten av Övedskloster; ba
nan skulle gå söder om Vombsjön. Förklaringen 
till Ramels inställning är förmodligen att den 
på flera tusen tunnland mager frälsejord plan
terade barrskogen söder om sjön började vara 
färdig för avverkning (jfr Alvfors 2003 s. 152). 
För Ramel bör det framtida transportbehovet ha 
tett sig störst där. Man far anta att bland annat 
Ramels inställning har påverkat utformningen av 
den framlagda planen. En av mötesdeltagarna i 
Lund, doktor Holmström, ansåg emellertid att 
man skulle undvika de ofruktbara områdena sö
der om Vombsjön och i stället dra banan norr 
om sjön, förbi Svansjö mot Silvåkra och då pas
sera genom sädesrika trakter, som skulle ge större 
trafik (FT 1876-01-11, SDS 1876-01-12). 

För sträckan Veberöd-Lund fördes flera alter
nativa lösningar fram. Vid Lundamötet talades 
för Veberöd-Stigåkra-T vedöra-Måryd-Ryd
Hardeberga-Lund och, om Lomma kommun 
ville teckna sig för undersökningskostnaden, 
även fortsättning dit. På mötet i Sandby, bevistat 
av 26 personer, var man mycket intresserad av 
att banan skulle fa en något nordligare sträck
ning och gå genom Sandby. Ett par alternativ för 
Veberöd-Sandby diskuterades, i båda fallen med 
anknytning till T vedöra. För det ena ansågs det 
mest lämpligt att fortsätta från Sandby via Fågel
sångsdalen-Kungsmarken-Östra Torns ägor och 
norr om Lund. Markförvärven skulle bli billigare 
och sträckan kortare än om man valde den sydli
gare sträckningen. 

Doktor Holmströms nyss nämnda förslag 
framlades i anslutning till att det vid mötet i 
Lund även föreslogs, att grenbanan till Lund inte 
skulle utgå från Veberöd utan från T vet, cirka tre 
kilometer norr om Veberöd (FT 1876-01-11, 
SDS 1876-01-12, -01-31, KB 1876-01-31). 

I och med järnvägsdebatterna i januari 1876 
hade även den södra sträckan av "ÖSJ" penetre
rats inför det vidare utredningsarbetet. 

Spårviddsdebatten 
Före häradsmötena i november 1875 hade de 
speciellt engagerade i "ÖSJ"-projektet noga för
berett spårviddsfrågan. Den diskuterades vid 
sammanträdet på landskansliet i Kristianstad den 
3 november. Till detta hade man bjudit in trafik
chefen vid Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg, 
J.W Kullberg, som sakkunnig. Informationen 
och debatten ledde till att de kommitterade be-

slöt att föreslå tre fots spårvidd vid häradsmö
tena. Genom mötesreferat och andra tidningsar
tiklar kan vi fa en god inblick i de olika problem 
som avhandlades. Men först: Hur tänkte man sig 
bakgrunden till att det förekom ett antal olika 
spårvidder i det svenska järnvägsnätet? 

Statens stambanor, som började byggas på 
1850-talet, skulle sträcka sig över stora avstånd 
och genom bibanor ombesörja trafiken från 
vidsträckta områden. De måste planeras för en 
stor trafikvolym. Man valde 1435 mm, normal
spårvidden på kontinenten, och ett byggnadssätt 
med tung överbyggnad för att uppnå stor tra
fikförmåga, men det innebar höga anläggnings
kostnader. 

De flesta bibanor var endast avsedda att sköta 
om den lokala trafiken och kunde i jämförelse 
med stambanorna inte räkna med någon syn
nerligen stor trafik Begränsade trafikinkomster 
krävde att anläggningskostnaderna hölls nere. 
Det ledde till att man då de tidiga bibanorna 
anlades sökte nedbringa kostnaderna genom 
att minska överbyggnaden men bibehålla stats
banornas spårvidd. Vi fick vad man kallade 
"bredspåriga järnvägar med lätt överbyggnad". 
Det innebar dock en minskad trafikförmåga och 
något lägre tåghastighet. 

Det dröjde emellertid inte länge förrän även 
trakter, som inte kunde skaffa ens det anlägg
ningskapital som krävdes för en bana med lätt 
överbyggnad, ville ha sina järnvägar. När man re
dan minskat överbyggnaden så mycket som var 
möjligt med bibehållen trafiksäkerhet, började 
man istället även i Sverige minska spårvidden. 
Järnvägen Borås-Herrljunga byggdes i början på 
1860-talet med fyra fots (1217 mm) spårvidd. 

Då det visade sig att olägenheten med de 
nödvändiga omlastningar som den minskade 
spårvidden medförde inte var så stora som man 
vanligen föreställt sig, ville snart även trakter 
med ännu svagare finansieringsförmåga lösa 
sina transportproblem. Man valde ytterligare 
minskad spårvidd. Det innebar ännu lägre an
läggnings- och driftskostnader, men man fick 
acceptera en mindre transportkapacitet och en 
lägre tåghastighet. 

För oss är ett par spårvidder av speciellt intresse. 
År 187 4 tillkom 1067 mm-banorna Sölvesborg
Kristianstad och Karlshamn-Vislanda. Den för
sta trefotsbanan var Hjo-Stenstorp 1873. 
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Anläggrzingskostnaden var ett vitalt problem. En 
järnväg borde inte byggas med större trafikför
måga, det vill säga med större investeringskost
nader, än som var nödvändigt för att tillgodose 
de behov, som trafikområdet kunde fa "inom en 
icke särdeles aRägsen framtid" (SOS 1875-11-26). 
Den största fördelen med trefotssystemet var den 
billiga anläggningskostnaden, vilket kunde göra 
det möjligt att finansiera projekt samtidigt som 
aktieägarna kunde räkna med större utdelning. 

Trafikchefen Kullberg redogjorde för de unge
färliga kostnadsrelationerna mellan olika spår
vidder med utgångspunkt från de banbyggen 
som var genomförda. Sammanställs de uppgifter 
som anges i tidningsreferaten far man fram de 
intervall, inom vilka han ansåg att anläggnings
kostnaden per mil låg: 

Statens stambanor, tung överbyggnad 1 000 000 kr 
Bredspåriga banor, läcc överbyggnad 500-700 000 
3,59-fotsbanor 400-500 000 
3-fotsbanor 350-400 000 

Det var som synes en ansenlig skillnad i anlägg
ningskostnaden beroende på vilken spårvidd 
man valde (KB 1875-11-06, SkP 1875-11-06, 
sos 1875-11-26). 

Kullbergs kalkyler ligger betydligt högre för 
trefotsbanor än de drygt 200 000 kr som redak
tör Ekvall redovisade drygt ett halvår tidigare. Vi 
borde kanske ha anledning att sätta störst tilltro 
till Kullbergs siffror med tanke på hans erfaren
heter som järnvägsbyggare och järnvägschef 
Men vi far också betänka att hans erfarenheter 
grundades på banbyggen under en tid, då priset 
på materiel och arbete var betydligt högre än i 
slutet av 1875. 

Även trafikeringskostnaden ställde sig billigare på 
891 än på 1067 eller 1435 mm-banor, bland an
nat på grund av lägre vagnsvikt i förhållande till 
lastförmågan. I fråga om den sannolika räntabi
liteten påpekades att det fanns en del järnvägar, 
som ännu inte kunnat bära sig. Anledningen sa
des vara att man byggt normalspårigt där endast 
smalspårig bana borde ha kommit i fråga. Det 
var inte för den närmaste tiden utan för framti
den man hade byggt. Det skulle dröja innan man 
kunde skörda aktieinkomster (SkP 1876-11-25). 

Beträffande den förväntade räntabiliteten av 
trefots banor i Skåne upplyste Kullberg att LSSJ, 
som öppnades för trafik under hösten 1874, 

112 

hade inbringat omkring 4 procent netto av an
läggningskapitalet under sitt första trafikår. Då 
en järnväg i det jämförelsevis glest befolkade 
Västergötland kunde nå ett sådant resultat, ansåg 
han att en bana i det rika Skåne borde kunna ge 
ett ännu bättre (KB 1875-11-06). 

Motståndarna till smalspår hade bland annat 
påtalat olägenheten med den lägre tåghastigheten 
jämfört med de bredspåriga banornas. Wahlstedt 
- som i regel förde de kommitterades talan-me
nade dock att en hastighet på två mil i timmen, 
vilket tillämpades på trefotsbanor, kunde anses 
tillräcklig då det var fråga om lokaltrafik. Och 
Kullberg upplyste om att på LSSJ kunde man 
nå tre mil i timmen, det vill säga samma som de 
blandade tågen på statsbanorna, om det behöv
des och man skaffade lok som var anpassade till 
den hastigheten. Han ansåg till och med att man 
på hans bana utan risk skulle kunna köra i 4 mil 
i timmen, alltså i statens snälltågshastighet. Has
tigheten borde inte uppfattas som något problem 
för "ÖSJ" -projektet. Vid sammanträdet i Malmö 
i januari 1876 kom Wahlstedt med vad man far se 
som ett "slutbud": 2,5 mil i timmen eller ungefär 
den hastighet som användes på de normalspåriga 
privatbanorna (SDS 1875-10-16, KB 1875-11-
06, SkP 1875-11-06, YT 1876-01-21). 

En avgörande fråga var om en smalspårsbana 
hade tillräcklig trafikkapacitet för att täcka tra
fikområdets behov. De kommitterade hade in
hämtat upplysningar från trafikchefer "vid redan 
färdiga och länge trafikerade trefotsbanor". Man 
hade, med tanke på de områden "ÖSJ" skulle gå 
igenom, kommit fram till att det utom allt tvivel 
skulle vara till fyllest med tre fots spårvidd. Tra
fikbehovet skulle vara uppfyllt för många, kanske 
femtio år framåt. Det hade visat sig att man på 
trefotsbanor kunde transportera 8 000 centner 
gods per dag och bankilometer. Trafiken på den 
dittills mest trafikerade skånska privatbanan, 
den "bredspåriga'' Landskronabanan, hade ännu 
ej uppnått den transportmängden. Det anfördes 
även att vagnar på normalspåriga banor vanligen 
vägde lika mycket som de lastade, medan trefots
banornas vagnar hade en betydligt större lastka
pacitet i förhållande till sin vikt; de behövde inte 
"väga mer än 25 a 30 centner för att lasta 100". 
Man åberopade även att för samma trafik som 
på en bredspårig bana måste man på den smal-



Avståndet till närmaste station 
vid "ÖSJ"-projektet och vid 
befintliga järnvägar i slutet 
av 1870-talet 

D under 5 km 

~ 5 - 10 km 

- över 10 km 

spåriga anordna flera tåg per dag, vilket skulle 
medföra stora fördelar för trafikanterna. Erfaren
heten hade också visat att ju närmare man kom 
en mättad trafikförmåga, desto mindre blev tra
fikkostnaden i förhållande till bruttoinkomsten. 
Det var inte meningsfullt att överdimensionera. 

Med dessa premisser föreslog de kommitterade 
utan tvekan att trefotssystemet skulle tillämpas, 
och detta så mycket mer som det visat sig omöj
ligt att skaffa medel till en normalspårig bana. 
Man hade inget val, om man ville genomföra 
projektet (SDS 1875-10-16, -11-26, SkP 1875-
11-06, YT 1876-01-21). 

Ännu ett par problem sysselsatte debattörerna. 
De hade att göra med kontakten med banor av 
annan spårvidd samt anläggningen av bibanor. 
Där järnvägar med olika spårvidd möts kan man 
inte undgå omlastning av gods, vilket innebär att 

K-G A 

transporten fördröjs och blir dyrare. Kommitten 
ansåg redan tidigt att omlastning skulle bli snart 
sagt den enda olägenheten med smalspår, men 
att det skulle medföra en obetydlig kostnadsök
ning och att dröjsmålet för transporterna i det 
närmaste kunde förebyggas. Kullberg stödde den 
uppfattningen. Han menade att problemen hade 
överdrivits åtskilligt. Vid LSSJ hade det varit ini
tialsvårigheter. Det hade hänt att godstranspor
ter hade fördröjts då stambanan inte haft till
räckliga materielresurser, men det hade avhjälpts 
sedan dess vagnpark utökats. Det var nu sällsynt 
med fördröjningar på grund av omlastningar vid 
Stenstorp. För "ÖSJ:s" del trodde inte Kullberg 
att det skulle bli problem i kontakten med stam
banan. Risken var större i Kristianstad, men där 
kom å andra sidan säkerligen ingen betydande 
omlastning att ske. Svårare skulle det kanske bli 
vid den station, där "ÖSJ" kom att korsa YEJ, om 
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Projektet 

"Östra Skånes jernvägar" 
oktober 1875 - januari 1876 

Linjeförslag 

Interimsstyrelsens, med alternativ 

D:o, osäkrare uppgifter 

------ Vid möte i Brösarp 8/11 1875; !;Jäller även 
som interimsstyrelsens i januari 1876 

-•-+-+- Tufvessons i Ovarp 

- - - - - - Nilssons i Osterlöv 

-------- Veberöd-Lund, mötesförslag 

+ - - -+ - - + - Doktor Holmströms 

------ Ståhles utredning, oktober 1876 

detta bolag inte hade ekonomiska resurser att öka 
sin vagnpark i den utsträckning som kunde behö
vas. Men enligt Kullberg kunde det avhjälpas ge
nom att "ÖSJ"-bolaget köpte in erforderligt antal 
normalspåriga vagnar och hyrde ut dem till YEJ. 

Kommitten hade för sin del tänkt sig att nästan 
ingen omlastning skulle bli aktuell, eftersom banan 
skulle fa Malmö, provinsens förnämsta hamnstad, 
som ändpunkt. De viktförluster man befarade i 
samband med omlastning av stenkol men även 
torv, bemöttes med att någon sådan omlastning 
knappast behövde förekomma då det fullborda
de "ÖSJ"-nätet kom att beröra sex hamnplatser 
(Lomma, Malmö, Ystad, Skillinge, Simrishamn 
och Åhus). Wahlstedt summerade: omlastning "är 
ett så obetydligt hinder, att det knappast bör tagas 
med i beräkningen" (SOS 1875-10-16, KB 1875-
11-06, SkP 1875-11-06, YT 1876-01-21). 
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Vid mötet i Kristianstad den 3 november 1875 
trodde Wahlstedt "den tid, då chausseerna skola 
ersättas af jernvägar, icke vara särdeles aflägsen". 
En del tycks vid tiden för "ÖSJ" -projektet ha 
haft en vision av att ett framtida, tätt järnvägsnät 
skulle överta en betydande del av även det mer 
perifera vägnätets uppgifter. Kullberg yttrade: 

En omständighet, som talar för att gifva banan 

3 fots spårvidd, är att detta system, i större ut

sträckning tillämpadt, måste åstadkomma att un

der tidernas längd den ena kommunen efter den 

andra skall söka att genom en banbit sätta sig i 

förbindelse med jernvägsnätet. Dessa kommuner 

vilja ha sina enskilda banor så billiga som möjligt, 

och kunna deras anspråk i detta afseende tillfreds

ställas, skall hvarje socken en gång få sin egen lilla 

jernwäg. 



För att bibanor skulle kunna anläggas i stil med 
vad Kullberg skisserade, var det nödvändigt att 
även huvudbanan byggdes smalspårig. Om en 
bibana inte hade samma spårvidd som huvudba
nan skulle den bli dyr att trafikera. Det berodde 
inte så mycket på omlastningarna, utan på att 
bibanan fick förses med en stor mängd rörlig 
materiel som behövdes i vissa situationer men 
som långa tider kom att stå oanvänd. Dessutom 
skulle förvaltningskostnaderna ta en oproportio
nerligt stor del av intäkterna. Om "ÖS]" byggdes 
smalspåriga skulle snart nog alla mer betydande 
orter på ömse sidor om linjerna anlägga bibanor 
och tillägna sig alla de fördelar, som det nya 
transportmedlet erbjöd (KB 1875-11-06, SkP 
1875-11-06, SDS 1875-11-26). 

Vilken smalspårvidd skulle man då välja, 3 eller 
3,5 fot? Kunde det, frågade Wahlstedt, vara värt 
75 000 kr per mil att bygga en 3,5-fotsbana och 
därigenom slippa olägenheten med att ha annan 
spårvidd än Sölvesborg-Kristianstad. Kullberg 
trodde inte att transitotrafiken med SCJ skulle 
bli så stor att det motiverade en gemensam spår
vidd och inte heller att transportprestationen 
skulle kräva mer än 3 fot. Men om man hade 
råd kunde man gärna bygga en 3,5-fots, som 
ju hade sina fördelar. Wahlstedts åsikt var att 
3 fot borde föredras. Han motiverade med att 
Karlshamn-Vislandabanan var den senaste som 
byggts med 3,5 fots spårvidd, men att man säker
ligen valt trefotssystemet, om byggherrarna hade 
känt till fördelarna med detta. Trettio-fyrtio mil 
trefotsbanor var redan byggda och koncessioner 
beviljade till ytterligare cirka sextio mil, medan 
knappt tjugo mil 3,5-fots var färdiga eller under 
byggnad. Den första trefotsbanan, Hjo-Stens
torp, var framgångsrik och hade snart följts av 
flera inom Öster- och Västergötland, Halland, 
Värmland och Uppland, vilket tydde på att spår
vidden hade framtiden för sig. (SkP 1875-11-06, 
SDS 1875-11-26). 

Inställningen varierade vid olika häradsmöten. 
I Kviinge upplystes att ritningar och kostnads
förslag uppgjorts för projektet Hästveda-Bro
by-Immeln med avseende på 3,5 fots spårvidd. 
Några talare ansåg att man för "ÖS]" borde välja 
samma som SCJ, 3,5 fot, men man kom fram till 
att tre fot borde vara tillräckligt. I Fjälkinge, där 
man hade erfarenhet av 3,5-fotssystemet, talade 
SCJ :s trafikchef, G. Frykman, for detta. Han 

trodde att man fäst sig for mycket vid Kullbergs 
påståenden och påpekade att dennes erfarenhet 
inskränkte sig till en trefotsbana. Ledde man en 
sådan till Kristianstad, "så skulle inträffa, hvad 
som ej i hela Europa eger rum, att banor af tre 
slags spårvidd sammanträffa vid en och samma 
stad". Frykman upplyste även om att undersök
ningarna på linjen Sölvesborg-Karlshamn redan 
fortskridit ganska långt. Resultatet blev att mötet 
uttalade sig for 3,5-fotsbana, om medel kunde 
skaffas; i annat fall fick man nöja sig med trefots 
(KB 1875-11-08, SkP1875-ll-06, -11-11). 

Vid mötet i Brösarp tycks man utan diskus
sion ha godkänt kommittens förslag. Att man 
ville verka for smalspåriga banor berodde på att 
man ansåg att kommuner som skulle komma att 
ligga nära huvudbanan men ej fa någon riktig 
nytta av denna, lätt skulle kunna leda spår till 
huvudbanan (KB 1875-11-13). 

På mötet i Malmö den 19 januari 1876 ansågs 
att "ÖS]" skulle byggas smalspåriga och att un
dersökningar skulle ske med avseende både på 
3 och 3,5 fots spårvidd. I Lund var man på hös
ten samma år, enligt Lunds Weckoblad, emel
lertid inte tilltalad av smalspår då det gällde ett 
så omfattande järnvägsnät med anknytning till 
stambanan och andra normalspåriga banor. Vid 
det sammanträde, som hölls på länsresidenset 
i Kristianstad den 24 oktober 1877 angående 
bolagsbildning, accepterade man 3 fots vidd, ef
tersom "ÖS]" ej skulle komma i beröring med 
Sölvesborgsbanan. Vid den tidpunkten var det 
bestämt att huvudbanan skulle dras via Karpa
lund och inte över Kristianstad. Men man kom 
fram till att något definitivt beslut om spårvid
den skulle inte fattas förrän aktieteckningen sta
biliserat sig (YT 1876-01-21, LW 1876-10-31, 
1877-11-29, SkP 1877-11-27). 

Under 1878 och 1879 var "ÖSJ"-projektet 
praktiskt taget avsomnat och 1880 gav man upp. 
Det kom aldrig att fattas något slutgiltigt beslut 
om spårvidden. 

Med tanke på att projektörerna inte arbetade for 
en 3,5-fotsbana utan föredrog en trefots, var de 
av allt att döma inställda på att "ÖSJ"-banorna 
skulle verka som ett isolerat smalspårssystem 
inom den sydöstra halvan av Skåne. I några sam
manhang finner man dock att en del aktörer ville 
bryta den skisserade "ÖSJ"-ramen. Vi har sett att 
redan C.E. Ekvall, som väckte tanken på ett vitt-
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förgrenat skånskt smalspårsnät, hade visioner om 
direktkontakt mot Västergötland och Göteborg. 
Vid det nyssnämnda mötet i Fjälkinge ansågs 
möjligheten att först fa förbindelse till Sölves
borg och senare vidare österut i Blekinge viktig. 
Det kan även nämnas att vid samma tillfälle 
framträdde förste lantmätaren i Kristianstads 
län, Johan Ernst Tellander från Fjälkinge, med 
planer på ett smalspårsnät genom östra Skåne 
och en del av Blekinge, som i mångt och mycket 
liknade "ÖSJ"-projektet, men med en östligare 
prägel (Alvfors 2003 s. 29). 

I samband med att aktieteckning i "ÖSJ" 
togs upp på kommunalstämman i Glimåkra 
den 9 december 1876, menade merparten av 
de närvarande att huvudbanan borde ledas vi
dare norr om sjön Immeln, genom Skånes ri
kaste skogstrakter och till någon lämplig plats 
på Karlshamn-Vislandabanan. Eftersom denna 
var smalspårig, skulle det medföra ökad trafik på 
"ÖSJ". (KB 1876-12-11. Signaturen -D- refe
rerar från kommunalstämman i Glimåkra den 9 
december. I Glimåkras protokollsbok finns dock 
från den aktuella tidsperioden inga noteringar 
om att frågan om aktieteckning i "ÖSJ" har 
behandlats. Referatet i KB är utförligt och med 
exakta uppgifter om röstfördelningen vid vote
ringen i frågan och verkar tillförlitligt. En för
växling med annan kommun är utesluten. En
dast Örkened kunde ha kommit i fråga, men där 
avslogs aktieteckning enligt stämmans protokoll 
den 17 november. Det troliga är att teckningsfrå
gan behandlats vid en extra stämma i Glimåkra 
och att protokollet av någon anledning förts se
parat). Karlshamn-Vislanda hade öppnats 1874 
och koncession för den planerade fortsättningen 
till Bolmen var utfärdad i april 1876. 

Ståhles kostnadsberäkningar 

Huvudbanan Hästveda-Kristianstad-Malmö 
Gyvik-huvudbanan 
Åhus-huvudbanan 
Höör-Hörby-huvudbanan 
Andrarum-Gårdlösa 
Gårdlösa-Ystad 
Gårdlösa-Simrishamn 
Lund-Veberöd (på huvudbanan) 
Lomma-Lund 

RA CD 18180222 nr 15. 
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Genom att embryot till ett 3,5-fotssystem re
dan skapats och utvidgningsplaner var på gång, 
fanns förutsättningar för att genom utlöpare 
eller kontakter sätta in "ÖSJ" i ett ännu större 
sammanhang än det planerade. Att detta skulle 
ha gynnat "ÖSJ"-projektets möj-ligheter att nå 
framgång tycks dock inte projektörerna ha varit 
inne på. Projektet ansågs förvisso redan väl stort 
för att vara hanterbart. 

Utredning, linjeförslag och kostnadskalkyl 
Någon av de sista dagarna i februari 1876 upp
rättades kontrakt med löjtnantenA.G. Ståhle om 
undersökning av "ÖSJ"-projektet. Ungefär sam
tidigt hade Ståhle rekognoserat omkring Kristi
anstad och i slutet av mars var flera ingenjörer 
sysselsatta i trakten av Vollsjö (SDS 1876-03-01, 
YA 1876-04-01). Under sommaren och hösten 
fortskred undersöknings- och utredningsarbetet 
och i oktober var Ståhle färdig att framlägga sitt 
resultat. 

För att finansiera Ståhles arbete anmodade 
interimstyrelsen allmänheten att teckna bidrag. 
Genom de resultat som omnämns i dagspressen 
kan vi bilda oss en uppfattning om hur intres
serad man var av "ÖSJ" längs olika delar av pro
jektet. Insamlingsaktionen startade i norr i sam
band med järnvägsmötena i november 1875 och 
fortsatte inom Malmöhus län efter nyåret. Vid 
sammanträdet i Kristianstad den 8 december 
1875 kunde man redovisa" det ganska vackra be
loppet" av 12 265.75 kr. Insamlingen hade gått 
snabbt och intresset tycks ha varit vida spritt. Det 
omtalas att på flera håll var det inte endast hem
mansägare som allmänt tecknade, utan till och 
med "tjenstedrängar" hade visat sig "villiga att 
lämna en skärv för den goda saken". Och vid ett 

Mil 3,5 fot, kr 3,0 fot, kr 
14,4 4 843 000 4 618 000 
1,32 406 000 396 000 

1,2 353 000 347 000 
3,79 1067000 1047000 
2,25 634 000 621 000 
3,15 859 000 844 000 

1,55 518 000 509 000 
2,27 667 000 655 000 
o,zs 320 000 313 000 

30,68 9 667 000 9 350 000 



husförhör ett par mil utanför Kristianstad skall 
samtliga närvarande med ett undantag ha bidra
git. Man kan naturligtvis fråga sig om prästen 
har tryckt på. Av teckningslistorna framgick att 
även kvinnor intresserade sig för företaget (KA 
1875-12-08, KB 1875-12-11, YT 1875-11-26). 
Projektörerna kunde notera en god start i områ
det kring Kristianstad. 

För utstakning och undersökning av de delar 
av "ÖSJ", som kunde komma att gå genom Ing
elstads och Järrestads härader, anslog häradernas 
sparbank 1500 kronor och för samma ändamål 
tecknades 500 kronor av privatpersoner. Detta 
ansågs vittna om ett livligt intresse i dessa trakter 
(YA 1876-01-05). 

Vid mötena i Sandby och Hällestad i januari 
1876 fick man in 242 respektive 270 kronor, och 
redovisningen i början av mars för östra delen av 
Torna härad slutade på 1505 kronor. Största pot
ten stod Hällestad för med 534 kronor medan 
man i Dalby, Sjöstorp och Bonderup tillsammans 
inte lyckades skrapa ihop mer än 28 kronor. På 
interimstyrelseledamoten, konsul Otto Fricks lista 
i Malmö fanns 400 kronor i början av april (KB 
1876-01-31, SDS 1876-03-08, -04-12). Dessa 
noteringar tyder på ett från början överlag måttligt 
eller mycket svagt engagemang i områdena kring 
de sydvästliga delarna av projektet. 

Då interimstyrelsen sammanträdde i Kristian
stad den 11 oktober 1876 presenterade löjtnant 
Ståhle den karta han upprättat över projektet och 
redovisade sina kostnadsberäkningar, i vilka in
gick fullt färdig bana med rörlig materiel jämte 
expropriations- och andra kostnader. Ståhles kar
ta antogs med ett par obetydliga korrigeringar. På 
konsul Fricks önskan skulle banan vid infarten 
till Malmö dras något längre söderut, så att den 
kom helt och hållet inom området för den före
slagna, nya stadsplanen. Dessutom skulle södra 
förstaden få en station (KB 1876-10-14). Ståhles 
förslag finns med på samtliga kartor i anslutning 
till texten, för att jämförelser skall kunna ske med 
andra linjeförslag som framfördes under projek
teringsförloppet. 

I vilka avseenden avvek Ståhles linjemönster 
från det interimstyrelsen verkar ha haft i tan
karna då han engagerades? Ståhle ser ut att ha 
valt en något östligare sträckning från Broby till 
Kristianstad med grenstationen mot Gyvik nära 
Fjälkestad i stället för Torsebro. Söder om Kris
tianstad till Everöd går han däremot något väst-

ligare och flyttar förgreningspunkten mot Åhus 
från nära Köpinge till Ugerup. Söder om Everöd 
tycks han i stort sett ha följt det östliga linjeför
slaget via Hörröd till Andrarum och sedan inte 
avvika nämnvärt från den tidigare föreslagna 
sträckan Andrarum-Vollsjö-Veberöd-Malmö. 
Var man hade tänkt sig förgreningspunkten mot 
Höör är oklart, men det är mycket troligt att den 
varit ungefär densamma som Ståhles. Grenbanan 
mot Simrishamn och Ystad skulle i båda fallen 
utgå från Andrarum, även om de kommitterade 
nämnt Hörröd som ett alternativ. Ståhle valde 
en nordligare sträckning mellan Eljaröd och S:t 
Olof med en station i nordändan av Gedings
mosse. I stället för att förlägga grenstationen vid 
S:t Olof flyttar han den ungefär en mil söderut 
till Gårdlösa. Linjen därifrån till Simrishamn 
överensstämmer nästan exakt med den blivande 
Simrishamn-Tomelillabanan ( CTJ). För sträck
an Gårdlösa-Ystad följer Ståhle det tidigare för
slaget, men han utesluter linjen från Borrby till 
Skillinge. Grenbanan Veberöd-Lund-Lomma 
går i sina huvuddrag som tidigare var tänkt. 

Man finner att Ståhle beträffande linjesträck
ningarna i allt väsentligt följde det underlag som 
interimstyrelsen tidigare arbetat fram, men att vissa 
påtagliga korrigeringar gjorts. Några motiveringar 
till dessa har inte framkommit i källmaterialet. 

Skånska Postens redaktör Nils Lundh gillade det 
linjenät Ståhle utarbetat. Till dess fördel talade 

den omständigheten, att åtskilliga å särskilda orter 

framkomna jernvägsförslag [Lundh syftar på det be

tydande antal projekt, som tidigare under 1870-talet 

genomkorsade Gärds härad och hade YEJ, stambanan 

och även Simrishamn som mål] kunnat med större 

eller mindre modifikation upptagas i det omfattande 

förslag, som nu föreligger, samt derigenom göras i 

deras första form öfverflödiga. Samtliga dessa förslag 

hade blifvit gjorda i bördiga folkrika trakter, och det 

måste anses glädjande att just dessa trakters välför

stådda intressen kunnat till godo ses så som skett, på 

samma gång man åstadkommit en järnvägsplan, som 

är egnad att tillfredsställa mera än det enskilda ort

intresset. Då man kastar en blick på den karta öfver 

"Östra Skånes jernvägar," som i dessa dagar blifvit 

tillgänglig, ser man att det i allmänhet är af naturen 

frikostigt begåfvade orter, som skulle genomstrykas 

eller beröras af de föreslagna bansträckningarna. 

Naturtillgångar, som nu icke kunna på långt när till 

godo göras, skola derest banan kommer till stånd, 
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icke endast ansenligt öka välmågan å den ort, der de 

blifvit nedlagda, men ock gagna vidsträcktare områ

den (SkP 1876-10-31). 

Den totala längden blev 328 kilometer. 
Vid mötet den 11 oktober beslöts att listor 

för aktieteckning skulle tryckas och tillsammans 
med Ståhles karta distribueras till enskilda och 
de drygt 130 kommuner som borde vara intres
serade av projektet, därav fem av provinsens stä
der. Det exemplar av inbjudan till aktieteckning, 
som interimstyrelsen sände till Kungl. majt den 
6 mars 1877 har nr 375 (RA CD 18770222 nr 
15), vilket ger en antydan om hur stort antal 
inbjudningar som distribuerades efter den 11 
oktober 1876. Av en artikel i Lunds Weckoblad 
den 31 oktober framgår också att man arbetade 
på bred front för att lyckas med aktieteckningen 
även för den sydvästra delen av projektet. Enbart 
i Lund fanns tio teckningslistor. Alla listor skulle 
sändas till lektor Wahlstedt senast den 15 decem
ber och den 28 i samma månad avsåg man att hålla 
konstituerande bolagsstämma i Kristianstad. 

Skulle stämman anse att teckningen inte var 
tillräcklig för någon av bansträckorna och att 
denna just då inte borde byggas, hade aktieteck
narna för den sträckan rätt att låta sin teckning 
förfalla. De aktiebelopp som tecknats för ban
delar som det blivande bolaget bestämde sig för 
att bygga, skulle utgöra en helhet att användas 
för hela den beslutade järnvägsanläggningen. 

Argumentationen 
I anslutning till interimstyrelsens inbjudan till 
aktieteckning, daterad 11 oktober 1876, ut
spann sig den livligaste debatten för och emot 
projektet, men här kommer även argument från 
både tidigare och senare skeden i projekterings
förloppet att tas upp. 

Enligt inbjudan till aktieteckning hade man i 
östra delen av Skåne länge insett att, om områ
dets jordbruk, industri och handel skulle kunna 
utvecklas och förbättras så som tiden fordrade, 
måste området fa en järnväg som gav hastiga och 
billiga förbindelser med såväl stambanan som 
Östersjön och Öresund. Man åberopade de fram
steg som anläggningen av järnvägar medfört inom 
flera närbelägna områden under den senaste tiden. 
Det gällde nu att så fort som möjligt skaffa sig de 
fördelar en järnväg medförde. I annat fall riskerade 
man att komma efter "i den täflan på framåtskri-
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<landets väg, som nu öfver allt pågår inom indu
striens alla områden''. Man påpekade också att 
prisläget på järn och arbetskraft var fördelaktigt. 
Men projektet skulle inte kunna genomföras en
bart genom bidrag från enskilda personer. Det var 
nödvändigt att kommunerna längs den tilltänkta 
banan medverkade (RA CD 18780222 nr 15). 
Dessa motiveringar i inbjudningstexten möter 
man även i en rad debattinlägg. 

Vi rör oss här i järnvägarnas barndom. I Skåne 
hade man, utanför stambanan, endast drygt tio 
års erfarenhet av det nya kommunikationsmedlet. 
Processen att lotsa medvetandet om dess fördelar 
ut bland den stora allmänheten tog sin tid och 
återspeglas i den värderingsmässiga argumenta
tionen och i verklighetsbeskrivningarna. Låt oss 
se hur det kunde formuleras. Kristianstadsbladets 
redaktör A. Ljunggren skrev den 5 april 1875: 

Ingen lär kunna neka, att beqväma och billiga 

kommunikationer utgöra ett af villkoren för ett 

folks förkofran och, kanske är det inte för mycket 

sagdt, dess tillvaro. Öfver allt har man insett detta, 

och så uppstår här en landsväg, der en ny segelled, 

en jernbana o.s.v. Och öfver allt der nya stråkvägar 

öppnas, der blomstrar odlingen, der framvälla nya 

näringskällor, för att icke tala om det goda, som lig

ger deri, att folken genom de nya kommunikatio

nerna komma i närmare beröring med hvarandra, 

fa tillfälle att nöta bort gammalt hat, gamla fördo

mar och trånga åsigter. 

Skåne ansågs allt annat än väl lottat beträffande 
järnvägar. Det var viktigt för hela provinsens 
utveckling under de närmaste årtiondena att 
"ÖSJ"-projektet kunde fullföljas. Landskapet 
fick inte komma på efterkälken. De delar av 
Kristianstads län som banorna skulle gå igenom 
var särskilt beroende av projektet för att kunna 
utnyttja sina tillgångar (SkP 1876-10-14, -10-
28, -10-31, KB 1876-10-28, -11-18, 1877-04-
28). På östkusten fanns bara två "nämnvärda'' 
hamnar, Åhus och Simrishamn, och det sakna
des nästan helt segelbara sjöar och flottningsbara 
floder. Den nödvändiga målsättningen var en 
lätt samfärdsel med övriga delar av provinsen och 
med stambanan, Östersjön och Öresund, vilket 
såväl jordbruk som industri och handel var för 
sig sades vara i lika stort behov av (SkP 1876-10-
14, -10-28, -11-23, SDS 1875-10-16). 

Som exempel på järnvägarnas värdefulla inver-
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"ÖS]" skulle ha korsat Ystad-Eslövs järnväg vid ett antal alternativa stationer. Ingen av dem var Kristineberg, se
dermera Skarhult, men Adelskölds ritning är så anslående att vi placerade in den som illustration. 

kan framhöll en insändarskribent de framsteg, 
som skett under de senaste tio till tolv åren inom 
de magra trakterna mellan Osby och Höör och 
mellan Hässleholm och Önnestad sedan stamba
nan och Hässleholm-Kristianstadsbanan bygg
des. Man hade fatt bättre betalt för lantbrukets 
produkter och egendomsvärdena hade stigit. I en 
annan insändare nämns hur välgörande "ÖSJ" 
skulle bli både ekonomiskt och intellektuellt 
inom de berörda bygderna, och det oavsett om 
de låg nära städerna eller på längre avstånd från 
dessa. Vinsten skulle inte bara komma" den stör
re landtbrukaren och kapitalisten utan äfven den 
mindre och idoge landtmannen och arbetaren till 
godo". Det spekulerades även över "ÖSJ:s" be
tydelse för Hörby och Broby, som detroniserats 
som centralorter sedan stambanans tillkomst, vil
ken gjort Eslöv och Hässleholm till viktiga han
delsplatser. Om "ÖSJ" byggdes var det troligt, 
menade skribenten, att Hörby och Broby snart 
skulle "höja sig till samma ståndpunkt, som nu 
Eslöf och Hessleholm intaga'', i synnerhet som 
det från alla håll ledde större allmänna landsvä
gar till dem och många i trakterna omkring helst 
ville handla i dem (KB 1876-11-18, -11-25). 

En "landtman från Ingelstads härad" tog upp 
"ÖSJ"-frågan ur Österslättsperspektiv. Den till
tänkta järnvägen var verkligen en livsfråga för 
traktens välstånd och utveckling. Dels skulle 
man komma i direkt kontakt med Ystad, som 
var en fördelaktig avsättningsort för områdets 
alla produkter, dels fa förbindelse med trakter 
med skogar och torvmossar. Alla kommuner 
inom Ingelstads och Järrestads härader skulle 
skörda fördelar av "ÖSJ", och ingen kommun 
saknade förmåga att ge sitt bidrag till projektet. 
Man hade 

allt skäl att hoppas, det icke någon kommun skall 

denna gång genom obenägenhet, missförstånd eller 

liknöjdhet undandra sig erforderliga uppoffringar och 

dymedelst blifva orsaken till att ett af de för denna ort 

nyttigaste förslag, som någonsin kunnat framställas, 

kanske för alltid undanskjutes och förfaller, genom 

vilket senare förhållande en sådan kommun ådrager 

sig såväl nutidens som efterverldens ogillande och 

rättmätiga förakt (KB 1876-11-20). 

Det var hårda ord mot de kommuner som 
kunde tänkas komma att svika sitt ansvar. 
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Österslättproblemen berördes även av en de
battör i Ystads Allehanda. Trots "ÖSJ"-projek
tets vidsträckta utbredning menade han att det 
snarare var för litet. Lika väl som vissa av de 
planerade delarna behövdes en förbindelse från 
Veberöd över Blentarp, Sövdeborg och Tome
lilla till Gårdlösa, och den skulle ingå i "ÖS]". 
De medel som tecknats i "CTJ" räckte inte på 
långa vägar till den avsedda, normalspåriga ba
nan, men man kunde för dem bygga smalspårigt 
från Simrishamn till Tomelilla och ytterligare en 
bit västerut. De pengar som saknades för att nå 
till Veberöd kunde säkert allmogen, i synnerhet i 
Sjöbo, skaka fram (YA 1877-01-10). 

Vi övergår så till de kommentarer som fangats 
in från Malmö och Lund. Ledarskribenten i SDS 
tvivlade inte på att "ÖS]" skulle bereda fördelar 
åt de områden inom Malmöhus län de skulle 
passera igenom. En stor del av dessa trakter hade 
långt till orter där man kunde fa avsättning för 
sina produkter eller hämta förnödenheter. Banan 
skulle komma att förena slättbygden med skogs
bygden och båda med havet. Att Malmö skulle 
fa fördelar av att bli ändpunkten i ett järnvägs
nät av trettio mils längd låg i öppen dag. Kon
sul Otto Frick menade till och med att "den nu 
projekterade jernvägen vore, om den kommer 
till stånd, för staden af långt större värde såsom 
förbindelseled och häfstång för rörelsen än Mal
mö-Ystadsbanan" (SDS 1875-10-16. Malmö SF 
prot. 1877-06-22) . 

Kommentarerna i Lund var i stort sett positiva, 
men med vissa reservationer. Grenbanan från Ve
beröd till Lund och Lomma skulle underlätta och 
öka samfärdseln med en stor och rik landsbygd 
och "göra Lund till en centralplats för en mängd 
rika orters affärslif". Dessutom skulle staden fa en 
närbelägen hamn. Från Lomma kunde man lät
tare och billigare fa den stora mängden stenkol 
och andra importvaror och avyttra de ansenliga 
kvantiteter spannmål som försåldes i staden än 
som nu, då varorna gick över Malmö hamn (FT 
1876-03-07, SkP 1876-03-09, KB 1876-10-20). 

Lunds Weckoblad ville inte väcka någon miss
tro mot det storartade projektet utan önskade 
det all framgång, men ansåg det svårt att ta be
stämd ställning till företaget. Eftersom banorna 
skulle komma att gå 

genom sjelfva det innersta af Skånes landsbygd . .. 

och att den besuttna allmogen deraf skulle komma 
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att skörda de största fordelarne, så bör man icke 

från de skånska städerna, till en del redan starkt 

betungade af uppoffringar i och med jernvägsfore

tag, kunna vänta sig någon allt for stor beredvillig

het, förr än man fatt se, om de skånska bönderna 

sjelfwa wilja offra något för hwad som är deras eget 

intresse, eller om de nu, såsom förut, ämna lemna åt 

städerna och åt "herremännen" äran att lägga jern

vägen förbi deras hemman och gårdar, under det de 

själva i allmänhet förhålla sig som passiva åskådare 

(LW 1876-10-31). 

Detta var tankegångar som inte bådade gott in
för de stundande besluten om kommunala ak
tieteckningar. 

I Kristianstad, redan från början i centrum för 
"ÖSJ" -debatten, var meningsbrytningarna star
ka kring frågan om aktieteckning, men vi åter
kommer till detta efter att ha följt andra delar av 
argumentationen. 

Argument som berörde lantbrukets, skogens och 
torvmossarnas produktion förekom ganska spar
samt i det utnyttjade materialet. Det framhölls 
hur "ÖSJ" skulle påverka konkurrenssituationen 
till fördel för såväl producenterna i de ännu järn
vägslösa bygderna som för konsumenterna både 
i städerna och på landsbygden. I flera fall förs 
behovet av bättre förbindelser mellan slättbygd 
och skogsbygd fram. 

En insändare (signaturen -n.; skulle kunna 
vara lantbrukaren, riksdagsman Sven Nilsson i 
Everöd) poängterade stambanans och CHJ :s ef
fekter på näringslivet. Så betingade till exempel 
ett tunnland mager jord i trakten av Hässleholm 
ett högre pris än ett tunnland god jord i trakten 
av Degeberga, Kviinge, Åhus eller Broby. Och i 
Vinslöv, Önnestad eller Sösdala, ja, överallt där 
det fanns järnväg på nära håll, var mjölken en 
lättsåld vara. Det lönade sig där även för mindre 
jordbrukare att producera mjölk till avsalu. Men 
så var det inte i till exempel Everöd, Huaröd el
ler Knislinge. Ville den mindre jordbrukaren där 
producera mjölk fick han själv tillverka smöret, 
som klassades som "bondsmör" och betalades 
betydligt sämre än mejerismöret. Lika illa var det 
med priset på potatis. De brännerier som sak
nade järnväg pressades av dyra transportkostna
der och hade svårt att stå sig i konkurrensen med 
dem vid järnväg (KB 1876-11-18). 

Lektor Wahlstedt uppmärksammade Kristi-



anstads försörjningsproblem och konsumenter
nas intressen. Om "ÖS]" kom till stånd skulle 
produktionen av ladugårdsprodukter allmänt 
sett öka både kvantitativt och kvalitativt, men 
han påpekade att den lokala prissättningen var 
avhängig av priset i Köpenhamn eller London. 
Beträffande den ved som förbrukades i Kristian
stad, kom större delen från området kring lm
meln och från Maltesholmstrakten. Wahlstedt 
var övertygad om att de lägre fraktkostnader 
som järnvägen kom att medföra främst skulle 
tillfalla konsumenterna. Dessutom fanns out
tömliga torvtillgångar på flera ställen i närheten 
av de projekterade linjerna. Den konkurrens som 
skulle uppstå mellan torvproducenterna måste 
också komma konsumenterna till godo (SkP 
1876-11-25). 

Den refererade insändaren av -n. ansåg att 
"ÖS]" skulle medföra en geografisk spridning 
också av ökad lönsamhet för ved- och torvpro
duktionen. Men han förutspådde också att de 
som skulle förlora på lägre torvpriser var perso
ner, som handlade med engelska stenkol. De som 
behövde köpa bränsle skulle tjäna på att projektet 
fullföljdes (KB 1876-11-18, jfr även LW 1877-
02-24 och -02-27 "Från Göinge härad"). 

Från Borrby klagades över att man hade så 
dåliga förbindelser med skogar och outtömliga 
torvmossar, vars värdefulla produkter fördyra
des ofantligt om de måste forslas lång väg med 
häst och vagn. I Ingelstads och Järrestads hära
der uttalade man sig för att få banan lagd genom 
torvmossetrakterna i S:t Olof till de rika spann
målstrakterna mot Ystad. Och på Kristianstads
slätten var man angelägen om att den kom att 
beröra Linderödsåsens skogar och stora torvmos
sar (SkP 1875-11-11, 1876-11-21, SDS 1875-
10-16 samt Vä Ks prot. 1877-05-22). 

Vid ett tillfälle kom skogen och torvmossarna 
på ett speciellt sätt in i linjedebatten. Den ovan 
nämnde "brefskrifvare från landet" menade att de 
på skogar och torvmossar så rika Piperska egen
domarna Tågra och Sövdeborg kanske skulle bli 
till större nytta för provinsen än de i Albo och 
Gärds härader, om "ÖSJ"-systemet även inne
fattade en linje från Veberöd över Sövdeborg till 
Gårdlösa. Det skulle bland annat medföra stora 
fördelar för den skogfattiga Österlenslätten (YA 
1877-01-10). 

Frågan om redan etablerade järnvägsföretag 

skulle komma att utsättas för skadlig konkurrens 
från "ÖS]" diskuterades endast beträffande CHJ 
och SCJ. Hässleholmsbanan ägdes till större de
len av Kristianstads stad. "ÖSJ"-motståndarna i 
Kristianstad var oroliga. De ville värna om den 
egna banans ekonomi (mera därom då menings
motsättningarna i aktieteckningsfrågan bland 
stadens beslutsfattare behandlas). Att SCJ i bör
jan skulle få något minskade inkomster erkände 
lektor Wahlstedt, men både han och trafikchefen 
Kullberg menade att det skulle räta till sig (SkP 
1875-11-06, 1876-11-25, KB 1876-12-04). 

En del av de järnvägar som byggts under 1870-
talet hade gått dåligt ekonomiskt. De tvivel som 
därför uttrycktes beträffande "ÖSJ:s" möjlig
heter att bli räntabla bemöttes med olika argu
ment. Man kunde visserligen inte vänta sig att 
de satsade pengarna skulle förränta sig under de 
fyra-fem första åren, men av flera skäl var det 
lika troligt att man sedan skulle få full ränta. 
Dessutom skulle fördelarna med banan många 
gånger om uppväga uppoffringarna. Man fick 
tänka på den indirekta vinsten (KB 1876-11-18 
sign. -n., 1877-04-28, SkP 1876-10-31). 

Att nya banor hade det kärvt med ekonomin 
de första åren kunde bero på allmänhetens kon
servatism, men det skulle inte dröja länge innan 
man vant sig vid det nya kommunikationsmed
let. Dessutom förväntades "ÖS]" få en omfat
tande trafik på de flesta linjerna. Bland annat 
hänvisades till det aktuella läget: "På landswägen 
mellan Gywik och Kristianstad kan man ofta på 
en dag räkna ända till 300 parlass, och trafiken 
är ej mindre, utan snarare större på wägen från 
Kristianstad söderut." Olika transportuppgifter 
skulle ge betryggande trafikmängd. På linjen 
Torsebro-Gyvik gällde det skogsprodukter från 
trakterna kring lmmeln. Inom Gärds härad bor
gade brännvinstillverkningen för att banorna 
skulle få fullt arbete. Linjerna nära städerna gick 
genom bördiga och tätt befolkade bygder, vilket 
innebar stort trafikunderlag. Dessutom berördes 
många andra tätorter, som alltid haft livlig han
del (KB 1876-11-18, SkP 1876-10-31). 

Lektor Wahlstedt var övertygad om att trafiken 
borde bli lika stor som och bruttointäkten inte 
mindre än på Ystad-Eslövsbanan, men eftersom 
anläggningskostnaden skulle bli mindre för "ÖS]" 
måste räntabiliteten bli större. Att banorna som 
tillkommit under de senare åren inte förräntade 
sig berodde dels på att de bygges normalspåriga, 
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dels byggts under den allra dyraste tiden. Hade 
dessutom aktiekapitalet varit litet, kanske bara en 
fjärdedel av anläggningskostnaden, och långivarna 
förbehållit sig höga kapitalrabatter, var det inte att 
undra på om det ekonomiska resultatet blev dåligt 
(SkP 1876-11-25). 

Under oktober-november 1876 hävdades från 
flera håll, bland annat i inbjudan till aktieteck
ning, att konjunkturerna för att anlägga järnväg 
i flera avseenden var bättre än på många år, men 
man kunde inte veta hur länge det skulle gälla. 
Priset på järn och arbete hade gått ner så pass, att 
"man svårligen kan hoppas, det bättre konjunktu
rer i detta avseende inom lång tid skola inträda''. 
Tongångarna var desamma i april 1877, då in
terimstyrelsen gick ut med en förnyad inbjudan 
till aktieteckning. Då hade konjunktursvackan 
fördjupats ytterligare sedan höstmånaderna året 
innan. Nu var tiden inne att börja anlägga "ÖSJ", 
menade Kristianstadsbladet, ty konjunkturerna 
hade aldrig varit bättre (RA CD 18780222 nr 15, 
Malmö SF 1877-06-22 nr 72 litt. B.p. KB 1877-
04-28). Och i inbjudan hette det: 

Under loppet af flera år har priset på jern och ar

bete icke under någon tidpunkt stått så lågt som för 

närvarande. Jernvägsskenor kunna nu erhållas för 

ett pris, som föga öfverstiger en tredjedel af det, de 

betingade för några år sedan; föga sannolikhet fin

nes också dercill, att detta pris skall ytterligare falla, 

alldenstund produktionen redan betydligt minskats 

och ytterligare ryckes komma att minskas, till dess 

ökad efterfrågan förorsakar prisstegring. Om också 

penningetillgången för närvarande är knapp, står 

dock icke räntan så mycket högre än under tider då 

penningetillgången är ymnigare, att icke denna olä

genhet mångdubbelt uppväges af de ofvan antydda 

billigare konj unkcurerna. 

Konjunkturargumentet förlorade emellertid sin 
aktualitet i och med att den allmänna konjunk
turen försvagades ytterligare på sin väg mot de
pressionens bottenår 1878-79. 

År 1876, inför aktietecknandet, uttrycktes 
goda förhoppningar att projektet skulle kunna 
finansieras. Särskilt optimistisk tycks redaktören 
Nils Lundh ha varit. Hans resonemang gick ut 
på att värdet skulle stiga rejält på de egendomar, 
som kom att ligga nära järnvägslinjerna. Det 
skulle vara "ett bedröfligt förbiseende af egna 
fördelar" om fastighetsägarna förhöll sig passiva 
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och inte bidrog till finansieringen av projektet. 
Det var ingen överdrift om man antog att all den 
jord, som kom att ligga inom en halv mil från 
järnvägen, skulle stiga i värde med 25 procent. 
Men det krävdes inte på långt när så mycket som 
den samlade värdestegringen för att finansiera 
anläggningen av banan. Och omkring 130 sock
nar låg så till, att "de skulle skörda goda frukter" 
om "ÖSJ"-projektet genomfördes (SkP 1876-
10-31, -11-23). 

Slutligen kan konstateras att terrängformer 
och terrängsvårigheter knappast togs upp i den 
allmänna debatten. Det enda man möter är ett 
uttalande av trafikchefen Kullberg om att ter
rängen i allmänhet var lätt, men att övergången 
av Helgeå skulle bli dyr och att uppgången upp
för Linderödsåsen mellan Borråkra och Hörröd 
skulle bli svår. Beträffande projektet Hästveda
lmmeln påpekades de besvärliga terrängförhål
landena, förorsakade av att sjön lmmeln låg hela 
274 fot över havet men det närbelägna Hjärsås 
endast 60 fot. Banan skulle där fa en stigning på 
1/70 a 80 (SkP 1875-11-13, SDS 1875-11-02). 
"ÖSJ"-projektet bör ha stått inför liknande pro
blem på sträckan Torsebro-Gyvik. 

Kristianstad sätter käppar i hjulet 
Kristianstads stad kom att spela en nyckelroll i 
"ÖSJ"-projektet, som från början lanserades av 
aktade personer i Kristianstad i samarbete med 
inflytelserika företrädare för landsbygden, i första 
hand från Gärds härad. När man närmade sig 
tiden för aktieteckning uppvisade emellertid sta
dens fäder en splittrad inställning till projektet. 

Hovrättsrådet Carl Carlheim-Gyllensköld -
ledamot av interimstyrelsen och en av inbjudarna 
till aktieteckning - väckte den 30 oktober 1876 
förslag till stadsfullmäktige att staden skulle teck
na 300 000 kronor i huvudbanan, men under 
förutsättning att även bandelen Åhus-huvud
banan blev anlagd. Han poängterade att banan 
skulle komma att direkt beröra Kristianstad och 
ge staden bekväma förbindelser med delar av lä
net som man saknade bra kommunikationer med. 
Dessutom skulle förbindelsen mellan staden och 
dess hamn, Åhus, bli oberoende av möjligheten 
att trafikera Helgeå. Carlheim-Gyllenskölds för
slag remitterades till drätselkammaren (Kristian
stads SF, prot. 1876-10-30 § 8 litt. F). 

Innan fullmäktige tog beslut om aktieteckning 
ville de fa kännedom om inställningen bland 



stadens röstberättigade. Dessa kallades till ett 
sammanträde den 23 november och mellan åttio 
och hundra personer infann sig. På mötet och 
i pressen dagarna däromkring ventilerades syn
punkterna på "ÖSJ"-projektet. De huvudfrågor 
man tog ställning till var: 

• kunde det anses vara till nytta för Kristian
stad om banan kom till stånd? 

• skulle staden understödja företaget genom 
kommunal aktieteckning? 

Den tidigare refererade insändaren, sign. -n., 
menade att om Kristianstad ville gå framåt, mås
te staden göra allt för att skaffa goda kommuni
kationer. Han var förvissad om att Kristianstad 
inte skulle låta orter i närheten dra till sig nå
gon del av den handel, som staden borde behålla 
för framtiden (KB 1876-11-18). Wahlstedt och 
Carlheim-Gyllensköld, de två kristianstadsbor 
som förde "ÖS]" -projektörernas talan, uttryckte 
samma tankegångar. Wahlstedt sade: 

Förslaget om Östra Skånes jernvägar utgör ett för

sök att till ett helt förena alla dessa nu fristående 

jernbanor [Wahlstedt avsåg de olika projekt över 

Kristianstadsslätten, som dryftats tidigare under 

1870-talet] samt söka gifva de särskilda bandelarne 

en sådan riktning, att de skulle tillföra staden Kris

tianstad de största möjliga fördelarne. 

Genom "ÖS]" skulle Kristianstad kunna återta 
en betydande del av det handelsområde, som gått 
förlorat genom stambanans tillkomst. Wahlstedt 
fastslog också att staden kunde blomstra endast 
om den omgavs av en välmående landsbygd, och 
avtog välståndet på landet skulle staden gå tillbaka. 
Han menade att det var allmänt erkänt att lands
bygden skulle "skörda ouppskattbara fördelar" av 
banan, och utan tvivel skulle Kristianstad, som 
kom att ligga i hela bansystemets medelpunkt, bli 
lika delaktigt av de fördelar "ÖS]" skulle medföra. 
Resultatet för staden skulle bli ökad handel och 
industri och ökad folkmängd. Banan skulle bli 
till välsignelse för staden (SkP 1876-11-25, KB 
1876-11-20, -11-25). 

Denna argumentation vann inget gehör bland 
nejsägarna. Överstelöjtnant Folke Trägårdh ledde 
kampen mot aktieteckning i "ÖS]", ett projekt 
som han "för sin del på det lifligaste ville bekäm
pa". Enligt hans mening skedde varuutbytet bäst 

"på det gamla viset". Trägårdh sekunderades av 
lektor Magnus Dahlsjö, häradshövding Robert 
Dickson och adjunkt Carl Wenster. Kristianstad 
skulle inte vinna något på de planerade banorna. 
Wahlstedts påstående att tillförseln av varor som 
ved och livsmedel skulle bli bättre och billigare 
tillbakavisades. Veden skulle komma att gå till 
Åhus, spannmål och ladugårdsprodukter mot 
de större städerna. Åhus hamn kom kanske att 
ge staden större inkomster, men det var inte så 
säkert. Och billigare transporter från Åhus till 
Kristianstad skulle huvudsakligen komma hand
larna, inte konsumenterna till godo. Staden be
hövde ingen lättare förbindelse med Åhus än de 
"gamla goda pråmarna'' beredde (SkP 1876-11-
25, KB 1876-11-25, -12-04). 

Att Hässleholmsbanan, till största delen ägd 
av staden, ansågs förlora trafik till "ÖS]" och 
därmed även inkomster till staden var viktigt. 
Trägårdh menade att Kristianstad redan var så 
väl lottat beträffande järnvägar, att han motsatte 
sig att invånarna skulle betungas med en utgift 
på 18 000 kronor årligen, vilket den föreslagna 
aktieteckningen skulle medföra. Det poängtera
des att staden redan hade över en miljon kronor 
i skulder. En ytterligare skuldsättning var otänk
bar. Den skulle ruinera samhället. Enligt Carl 
Wenster skulle fördelarna för staden köpas till 
ett alltför högt pris. En omåttligt förhöjd kom
munalskatt måste bli nödvändig, och den "skulle 
mest trycka de skuldror som hade minsta förmå
gan att bära den" (SkP 1876-11-25, KB 1876-
11-25, -11-27, -12-04). 

Överste C.A. Sjökrona, stadsfullmäktiges ord
förande, ansåg visserligen att "ÖSJ" skulle bli 
till nytta för staden, men i finansieringsfrågan 
ställde han sig på teckningsmotståndarnas sida. 
Skatterna var redan höga. Om fullmäktige biföll 
Carlheim-Gyllenskölds förslag att stödja pro
jektet med 300 000 kronor, skulle uttaxeringen 
komma att överstiga 4 kronor per bevillnings
krona (KB 1876-11-25). 

Wahlstedt bemötte CHJ-argumentet med att 
en ny järnvägslinje i regel inte medförde minskad 
trafik på en redan trafikerad bana. De brukade 
däremot tillföra varandra trafik, och det gällde 
särskilt om de båda linjerna möttes under en 
nästan rät vinkel, vilket här var fallet. Och skulle 
CHJ :s inkomster minska en eller annan procent, 
så var frågan: "Hvilket är fördelaktigast för Kris
tianstad, antingen att staden går framåt eller att 
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dess jernväg ger en eller annan procent mer i ut
delning till aktieegarne?" (SkP 1876-11-25). 

Sjökronas uppgifter om stadens skuldsättning 
var enligt Carlheim-Gyllensköld endast delvis 
riktiga. De 600 000 kronor som tecknats i CHJ 
hade amorterats under många år och gav staden 
inkomster. De kunde inte tas upp bland skul
derna. Dessutom skulle det belopp som Kristi
anstad kunde komma att teckna inte avfordras 
förrän 1878. Staden borde då kunna få rätt att 
uppta ett lån, trots att lån tagits under det inne
varande året. Carlheim-Gyllensköld backade be
träffande den föreslagna teckningen på 300 000 
kronor, men den allmänna och den enskilda 
aktieteckningen borde tillsammans uppgå till 
den summan. Han slog således till reträtt för att 
underlätta teckningsbeslutet. Men han varnade 
också för att banorna säkerligen kom att byggas 
även utan Kristianstads hjälp och att de då kom 
att "gå vår dörr förbi". Och Wahlstedt betonade 
starkt hur viktigt det var för Kristianstad att få 
denna nya järnvägsförbindelse och hur riskabelt 
det var att ställa sig utanför, bland annat med 
tanke på varutillförseln (SkP 1876-11-25). 

Landstingsmannen Per T ufvesson i Övarp fö
respråkade redan vid mötet i Kviinge den 5 no
vember 1875 en dragning av huvudbanan från 
Broby över Karpalund till Everöd. Det tycks 
tidigt ha funnits meningsskiljaktigheter mellan 
landsbygdsintresset i väster och projektets stads
representanter. En rejäl aktieteckning från Kristi
anstad borde ha kunnat neutralisera spänningen. 
Det är troligt att målsättningar från tidigare 
projekteringar under 1870-talet med Karpalund 
som skärningspunkt med CHJ (jfr Alvfors 2003, 
tabellen över de noterade projekten, projekt nr 
29, 34, 36 och 37) har varit svåra att överge för 
de järnvägsintresserade i området västerut. Wahl
stedt och Carlheim-Gyllensköld kan förutom 
motståndarna till projektet i Kristianstad även 
ha haft det västliga, tidigare grundlagda lands
bygdsintresset att tampas med. 

Det visade sig vid mötet den 23 november 
att en, visserligen ringa, majoritet av de försam
lade kristianstadsborna önskade att staden skulle 
teckna aktier i "ÖSJ" -projektet. 

Drätselkammaren, vars utlåtande är daterat 
den 4 december 1876, avvisade teckning till nå
got som helst belopp för huvudbanan. Man mo
tiverade med att "ÖSJ" skulle bli till ganska tvi
velaktig nytta för staden, med tanke på att denna 
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redan stod i förbindelse med den övriga världen 
genom två järnvägar. Banans förmåga att bära sig 
ifrågasattes och stadens hårt nog beskattade invå
nare skulle bli ytterligare betungade. 

Beträffande grenbanan Åhus-huvudbanan 
ansågs den inte få någon livligare godstrafik an
nat än under de tre, högst fyra månader per år, 
som segelleden till Åhus inte kunde utnyttjas på 
grund av ishinder. Det skulle inte räcka till att 
ge överskott utöver driftkostnaderna. Men det 
kunde inte förnekas att staden hade intresse av 
att ha en bekväm förbindelse med sin hamn, 
oavsett möjligheten att trafikera Helgeå. Man 
räknade också med högre arrendeinkomster från 
stadens jordar om Åhuslinjen byggdes. Därige
nom skulle medel till aktieteckning kunna skaf
fas utan att skattebetalarna behövde betungas. 
Drätselkammaren föreslog därför att staden 
skulle teckna 100 000 kronor i linjen Åhus-hu
vudbanan, under förutsättning att kommuner 
och enskilda tecknade aktier för minst 100 000 
kronor i bandelen utöver de 50 000 kronor som 
Åhus kommun tecknat sig för, och att den del av 
huvudbanan som skulle förena Kristianstad med 
grenbanan till Åhus kom till stånd (Kristianstad 
SF 1876-12-11, litt. H). 

Drätselkammarens formulering ger intrycket 
av att man från stadens sida inte på detta tidiga 
stadium ansåg sig böra säga blankt nej och att 
de 100 000 kronorna inte var allvarligt menade. 
Det fanns knappast någon chans - eller risk - att 
kommuner och enskilda skulle komma att bidra 
med samma summa. Kommunalstämman i Kö
pinge hade den 30 november avslagit anmodan 
att teckna i bibanan till Åhus, och andra kom
muner hade föga anledning att satsa på just den 
bandelen. Projektörerna hade inte mycken för
ståelse och hjälp att hämta från majoriteten av 
de styrande i Kristianstad. De gick miste om den 
prestige som ett rejält bidrag från Kristianstads 
stad kunde ha gett bland presumptiva tecknare. 

Drätselkammarens utlåtande bordlades vid 
fullmäktiges sammanträde den 11 december 
1876 och frågan togs sedan inte upp på nytt förr
än den 15 maj året därpå. 

Privat och kommunalt aktietecknande 
Deadline för såväl privat som kommunalt teck
nande var i inbjudan satt till den 15 december 
1876, men tidsgränsen hölls inte. Sist ut var Tos
terups, Tranås och Östra Herrestads kommunal-



stämmor, som den 28 och 29 december avslog 
interimstyrelsens invit. De summor som anges i 
tabellen över aktieteckningarna gällde således vid 
årsskiftet 187 6/77. 

Vi ser genast av tabellen hur otillräckliga de 
tecknade beloppen var med tanke på målsätt
ningen att till femtio procent finansiera anlägg
ningskostnaderna genom aktieteckningar. Det 
var endast huvudbanedelen Hästveda-Vollsjö 
samt bibanan till Åhus som nästan nådde upp till 
halva det eftersträvade resultatet. Ett visst, men 
långt ifrån tillräckligt intresse visades bibanan till 
Gyvik och bibanesträckorna Andrarum-Gård
lösa och Gårdlösa-Ystad. Både huvudbanan 
väster om Vollsjö samt linjen till Höör fick yt

terst ringa gehör och för sträckorna Gårdlösa
Simrishamn och Veberöd-Lund-Lomma gavs 
praktiskt taget inga bidrag. "ÖSJ" -projektet som 
helhet hade lockat till teckningar motsvarande 
blott 12 procent av anläggningskostnaden. Re
sultatet måste ha känts chockerande dåligt. Pro
jektörerna stred verkligen i motvind, men de gav 
ändå inte upp. 

Vi kan även konstatera att de kommunala bidra
gen dominerade för huvudbanan Hästveda-Voll
sjö samt för grenbanorna till Åhus och Höör samt 
Gårdlösa-Ystad, medan sträckan Vollsjö-Malmö 
och den mycket svagt stödda Veberöd-Lund drog 
till sig procentuellt mest privat kapital. 

På grund av brister i källmaterialet förekom
mer osäkerhet beträffande förhållandet mellan 

Översikt av aktieteckningarna 

de kommunala och privata teckningarna inom 
vissa linjeavsnitt. I fall där en del kommunal
stämmobeslut saknas har tabellvärdena fått base
ras på tillgängliga uppgifter. Detta bör dock inte 
störa den övergripande bilden av möjligheterna 
att finansiera projektet. 

Privata teckningar 
De privata teckningarna har uppskattats till 
204 600 kr för huvudbanedelen Hästveda-Voll
sjö, men i denna summa kan tänkas ingå kom
munal teckning från Färlöv, och beträffande 
linjen Höör-huvudbanan kan på liknande sätt 
ett kommunalt beslut i Östra Vram dölja sig. 
Även från Öveds och Vombs kommuner sak
nas uppgifter. Det bör för båda ha tett sig väl 
motiverat att bidra med kommunala medel till 
linjen Vollsjö-Malmö. A andra sidan kan privat 
teckning på 116 400 kr inte anses oväntat hög 
för denna sträcka, med tanke på att en rad stora 
gods ( Övedskloster, Björnstorp, Häckeberga, Top
peladugård, Klågerup, Torup) låg nära linjen. 
Genom Lunds Weckoblad vet vi att det inom 
Genarps kommun tecknades 53 000 kr, varav 
friherre Thomas Wrangel på Häckeberga bidrog 
med 40 000 och friherre Helmuth Wrangel på 
Toppeladugård med 10 000 kr. Dessa exempel 
visar att storgodsägare var villiga att satsa bety
dande belopp då projektet bedömts som fördel
aktigt. Man vågar kalkylera med ett minst lika 
stort intresse bland godsägare mellan Hästveda 

Bandel Anläggnings- Teckning Dito Kommunal Dito privat Fördelning 
kommunalt/ 

privat,% 

Total 
teckning 

24.11.1877 

Dito Skillnad 
kostnad, kr 11-12.1876, i % teckning teckning i % 12.1876/ 

kr 11- 12.1876 11.1877, kr 
Huvudbanan: 
Häscveda-Vollsjö ~ 2 770 000 565 600 20 361 000 204 600 64/36 589 600 21 24 000 
Huvudbanan: 
Vollsjö-Malmö ~ 1848000 146 400 8 30 000 116 400 20/80 176 400 10 30 000 
Huvudbanan-Gyvik 396 000 44 500 11 25 000 19 500 56/42 60 300 15 15 800 
Huvudbanan-Åhus 347 000 80 800 23 50 000 30 800 62/38 80 800 23 0 
Huvudbanan-Höör 1047 000 73 200 7 45 000 28 200 61/39 73 200 7 0 
Andrarum-Gårdlösa 621 000 60 500 10 25 000 35 500 41/59 60 500 10 0 
Gårdlösa-Ystad 844 000 105 800 13 85 000 20 800 80/20 105 800 13 0 
Gårdlösa-Simrishamn 509 000 5 000 1 5 000? 100/0 5 000 1 0 
Veberöd-Lund 655 000 19 900 3 0 19 900 0/100 19 900 3 0 
Lund-Lomma 313 000 0 0 0 0 0/0 0 0 0 

9 350 000 1 101 700 12 626 000 475 700 57/43 1171 500 13 69 800 

Ett antal privatpersoner hade dessutom förbundit sig att ta aktier för den jord de skulle avstå till banan. Hur stort 
tillskott det skulle ge är ej känt. 

Källor Anläggningskostnad: RA CD 18780222 nr 15, "Inbjudning till teckning af aktier i Östra Skånes jernvägar". 
Aktieteckning 1876: YA 10.10.1877. Kommunala teckningar 1876: kommunalstämmoprotokoll, uppgifter i dags
press och RA CD 18780222 nr 15 med avskrifter av stämmoprorokoll. Aktieteckning 1877: RA CD 18780612 nr 
26, protokollsavskrift från sammanträde med aktietecknarna 24.11.1877. 
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Voteringsresultat vid kommunalstämmor november-december 1876 och andelen /yrkar som voterade 

Kommun Ja- Nej- % Totalt Voterande Dito i% av 
röster röster ja fyrktal fyrkar totalt fyrktal 

Glimåkra 1120 3736 23 8104 4856 60 
Broby 3261 1735 65 9172 4996 54 
Gryt 646 500 56 4911 1146 23 
Hjärsås 1950 501 80 5725 2451 43 

1186* 62* 3136* 
Vä 1456 3042 32 8231 4498 55 
Köpinge 3626 3669 50 11564 7295 63 
Västra Vram 1607 1002 62 7444 2609 35 
Everöd 3135 2484 56 6881 5619 82 
Hörröd 666 162 80 2430 828 34 
Brösarp 2047 689 75 5223 2736 52 
Lyngby 1035 603 63 1638 
Bjärshög 821 660 55 1481 
Svensköp 1512 584 72 2096 
Hörby 2165 7195 23 9360 
Vallby 3879 588 87 4467 
Hörup 1432 1658 46 3090 
Valleberga 2262 600 79 2862 
Ingelstorp 1596 1407 53 3003 
Södra Sandby 1949 1992 49 9420 3941 42 

* Voteringsresultat om fyrkarna för arrendatorerna under Vanås inräknas. 
- Fyrktalslängder saknas. 

och Vollsjö, det vill säga i stort sett inom det 
område där "ÖSJ" -projektet hade sitt ursprung. 
Men på Österlenslätten ställde det sig annorlun
da. Där var godsägarna redan starkt engagerade i 
framförallt projektet Simrishamn-Tomelilla. De 
kan ha sett "ÖS]" som ett mindre lockande el
ler inte önskvärt, konkurrerande alternativ. Det 
är därför troligt att 5 000 kr i Gårdlösa-Simris
hamn är en kommunal teckning från Gladsax. 

I materialet förekommer en del spridda upp
gifter om privata aktieteckningar eller intresset 
för sådana. Den 27 november hade man i Broby 
nått upp till 17 000 kr och ungefär en vecka se
nare hette det att teckningarna "lär väl i denna 
stund uppgå till 30 a 40 000 kr". Inom Kviinge 
var "sympatierna för banorna lika lifliga; samma 
är förhållandet inom andra kommuner i Östra 
Göinge härad" (KB 1876-11-27, -12-04). Även 
från trakterna söder om CHJ hördes positiva 
tongångar. Inom Köpinge kommun hade vis
serligen ännu inga enskilda teckningar noterats 
enligt stämmoprotokollet från den 30 november, 
men i Kristianstadsbladet den 4 december skrivs: 
"Vi hafva dock hört att enskilda personer inom 
Köpinge ämna teckna ett ännu högre belopp, än 
hvad som var föreslaget att teckna på stämman 
[25 000 kr], men om denna uppgift är fullt till
förlitlig, känna vi ej." I Everöd uppgick de en
skilda teckningarna "redan till betydligt belopp 
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och kommer att ytterligare ökas. Detta var för 
den, som känner den företagsamma och upp
lysta befolkningen i denna församling, ej ovän
tade". I Huaröds "lilla samhälle", med en socken
befolkning på endast omkring 700 personer, 
väntades den enskilda teckningen snart uppgå 
till bortåt 20 000 kr och för Degebergas del hade 
"ganska aktningsbjudande" belopp tecknats och 
det skulle komma mer. Det noterades särskilt att 
kyrkoherdarna inom dessa två församlingar hade 
bidragit kraftigt till "de vackra resultaten, hvaraf 
synes, att presterne icke allestädes äro fiender till 
framåtskridandet". För att sätta igång den enskil
da teckningen i Huaröd skall kyrkoherden där 
ha tecknat 1000 kr i samband med kommunal
stämman (KB 1876-12-04, -06, SkP 1876-12-
02). Även inom Västra Vram antogs den enskilda 
teckningen bli betydande (YT 1876-12-12). 
Man får intrycket av en allmänt positiv hållning 
till "ÖSJ"-projektet, men förhoppningarna ver
kade lite väl optimistiska med tanke på de sum
mor som krävdes för att finansiera projektet. 

Går vi till kommuner längre söderut, till Ma
glehem, Brösarp, Fågeltofta och Spjutstorp, fin
ner vi en mera dämpad eller direkt avvisande 
inställning till privat tecknande (Ks prot. från 
Maglehem 1876-12-02, Fågeltofta 1876-11-
19 och Spjutstorp 1876-11-09 samt RA CD 
18780222 nr 15, utdrag ur prot. vid Ks i Brösarp 



Kommunernas ställningstagande till aktieteckning 

Hela Huvudbanan Hästveda-
projektet Andrarum + bibanor till 

GyvikochÅhus 
Kommuner med 
besked om frågan 
behandlats eller ej 106 31 
Kommuner som 
behandlat frågan 79 I 75 % 27187 % 
Avslag eller bord-
läggning utan votering 43 / 54 % 8130 % 
Teckning utan votering 18 / 23 % 10 /37 % 
Voterande kommuner 18 / 23 % 9 / 33 % 
Voterande kommuner 
som tecknade 13/72% 7178% 
Voterande kommuner 
med avslag 5 / 28 % 2/22% 

1876-11-27), men här rör det sig om kommu
ner, som inte så direkt berördes av projektet. 

De refererade iakttagelserna ger en viss före
ställning om förutsättningarna för privata inves
teringar. I avsaknad av bevarade teckningslistor 
kan man tyvärr inte fa fram en nyanserad bild av 
hur de privata teckningarna fördelade sig inom 
det tilltänkta trafikområdet och bland olika 
kategorier av investerare. Protokollet från sam
manträdet med aktietecknarna den 24 november 
1877 i Kristianstad innehåller emellertid en lista 
över de närvarande (21 personer) samt över dem, 
som var representerade genom fullmakter (53 
personer), tillsammans 74 (RA CD 18780621 
nr 26). Dessa var alla från trakter nära Kristian
stad ( Gärds, Östra Göinge och Villands härader 
samt ett par från Albo härad), det vill säga från 
projektets kärnområde. Listan är således inte alls 
representativ för hela det tilltänkta trafikområ
det, men kan dock ge vissa intressanta besked. 

Bland grevarna och andra storgodsägare ( till
sammans nio stycken) på närvarolistan fanns, 
förutom landshövding Trolle-Wachtmeister, tre 
grevar från Gärds härad (R. Hamilton på Oves
holm, J. de la Gardie på Maltesholm och Ch. Re
wentlow på Ugerup) och två från Östra Göinge 
(A. Wachtmeister på Vanås och G. Wachtmeister 
på Hanaskog). Högadeln var således väl repre
senterad. Från Kristianstad deltog Carlheim
Gyllensköld och två andra högre tjänstemän. 
Den inflytelserike kronolänsmannen A.F. Mon
tan från Brösarp och riksdagsman Sven Nilsson i 
Everöd fanns också med och dessutom sju lant
brukare från spridda orter. Bland de 36 personer 
som representerades genom fullmakter återfinns 

Huvudbanan Bibanan Bibanan till Bibanan Andrarum-
Vollsjö--Malmö till Höör Lund&Lomma Gårdlösa-Y stad och 

Simrishamn 

24 9 11 31 

16/67% 4/ 67% 4/67% 24 / 77 % 

13 / 81 % 3 I 50 % 4/67% 15 / 62 % 
1/6 % 1 1 5 /21 % 

2/ 13 % 2 4/ 17% 

2 3 

kyrkoherden i Everöd och för övrigt endast lant
brukare, varav sex från Everöds socken, fyra från 
Östra Göinge härad och resten, 25 stycken, från 
Vånga socken i Villands härad. 

Det hade varit intressant att se fyrktalssprid
ningen bland de 28 representerade Vångateck
narna, men fyrktalslängder saknas. Friherre Carl 
von Diiben, godsägare på Södra Mjönäs och 
socknens ende adlige person, var det tyngsta 
namnet. Övriga binds alla till gårds- eller by
namn. Tack vare de rikhaltiga personuppgifterna 
i Anders Perlinges avhandling om "sockenbanki
rerna'' i Vånga socken 1840-1900, har ytterliga
re femton av tecknarna kunnat identifieras. Nio 
klassas som åbor och resten som hemmansägare. 
Det innebär att socknens tecknare nästan uteslu
tande tycks ha utgjorts av självägande bönder. 
(Friköpen av jord var i Vånga i stort sett genom
förda redan 1825. 1870-talets åbobegrepp syftar 
således på ägare till friköpta hemman, Perlinge, 
passim). 

Att aktietecknarna i "ÖSJ" var spridda över 
ett brett socialt register är tydligt. Det stora fler
talet var bönder av skiftande besuttenhetsgrad, 
men deras andel av det totala antalet aktier som 
tecknats bör ha varit relativt begränsad, vilket 
noteringar från kommunalstämman i Träne den 
9 september 1877 ger oss en antydan om: skol
läraren, kantorn och fyra lantbrukare tecknade 
sig då för vardera två aktier a 100 kr. Om man 
antar att det generellt var summor av ungefär 
den storleken, som lantbrukare och kategorier i 
motsvarande ekonomiska ställning bidrog med, 
skulle det till en betydande uppslutning för att 
några högre teckningssummor skulle uppnås. 
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Projektet 

"Östra Skånes jernväqar" 
oktober 1876 - Januari 1877 

Linjeförslag 

Interimsstyrelsens oktober 1876 = Ståhles 

Kommunala villkor för aktieteckning 

Åhus kommuns 

• --+--+ Kristianstadsbladets 

Framfört i Ystads Allehanda 

Projektet (Hästveda-) Broby-lmmeln 

5 10 15 20km K-G A 

Att så många som 25 lantbrukare från Vånga 
socken hade utfärdat fullmakter kräver en förkla
ring. Minst 18, kanske upp till 23 av dem hade 
sina gårdar inom ett ganska begränsat område 
från sjön Immelns östra strand och någon halv
mil österut. Aktieteckning bland bönderna inom 
denna trakt tycks ha varit ovanligt frekvent. De 
var angelägna om att bevaka sina intressen på 
mötet. Orsaken är uppenbar. Vi rör oss här inom 
en avsides belägen bygd, där skogen hade en av
görande ekonomisk betydelse. I ett par artiklar i 
Lunds Weckoblad från 1877 beskrivs förhållan
dena på väst- och nordsidan av Immeln, inom 
Östra Göinge, men de är representativa även för 
östsidan. Om skogen i östra delen av Glimåkra 
socken heter det: "Den som andra skogar i orten 
står darrande och oviss, om den skall vänta på en 
jernväg eller icke." Vi förflyttar oss vidare norrut 
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till Örkeneds socken vid norra delen av Immeln. 
"Till närmaste jernväg har man nära 3 mil och 
drar således sällan eller aldrig nytta deraf. Vä
gen för skogsprodukter går långsåt Immeln till 
stapelorten Gyevik. Mycket flottas också därpå 
och till rätt billigt pris. Men en bana från Gyevik 
skulle allt göra gott äfven häroppe, isynnerhet för 
bränneskogen" (LW 1877-02-24, -02-27, "Från 
Göinge härad"). 

Inom Vånga handlade det således om ett spritt, 
privat tecknande inom de nordliga delarna av 
kommunen. Teckningsfrågan togs däremot inte 
upp på kommunalstämman. För bönderna öster 
om Immeln och för godsägaren Carl von Du
ben på Södra Mjönäs var det av största vikt att, 
via den planerade bibanan från Gyvik till huvud
banan, kunna frakta skogens produkter vidare ut 
på marknaden efter transporten över Immeln. 



De hade all anledning att engagera sig privat i 
"ÖSJ"-projektet. 

Kommunala aktieteckningar 
Med hjälp av de kommunala protokollen, kom
pletterade med tidningsreferat från stämmorna, 
kan man teckna den geografiska bilden över 
kommunernas inställning till "ÖSJ"-projektet. 
Av kartbilden att döma hade detta, med några 
få undantag, ett starkt stöd inom kommunerna 
längs den föreslagna huvudbanedelen från Häst
veda till och med Andrarum samt för bibanorna 
bland kommunerna nära denna del av huvudba
nan. Mellan Vollsjö och Malmö lyckades projek
törerna däremot dåligt med sin agitation. Endast 
tre säkra teckningar har noterats. Avslag var det 
vanliga på stämmorna och i flera kommuner 
hade man inte ens ansett det motiverat att be
handla frågan. Detsamma gällde längs bibanan 
från Veberöd till Lomma och de perifera delarna 
av bibanorna mot Höör och Simrishamn. I de två 
senare fallen förekom dock att ärendet bordlades, 
vilket tyder på att man ville hålla dörren öppen. 
Grenen från Gårdlösa till Ystad fick ett positivt 
mottagande inom flera landskommuner, men 
Ystads stad var - liksom de övriga fyra Öerörda 
städerna, Kristianstad, Malmö, Lund och Simris
hamn - inte intresserad av "ÖSJ"-projektet. 

Bakom kartbilden döljer sig emellertid många 
olika skäl för ställningstagandena och nyanser i 
inställningen. ( Om ingen annan källa anges byg
ger den följande framställningen på de i respektive 
kommunarkiv bevarade kommunalstämmopro
tokollen.) Stämmobesluten var naturligtvis inte 
alltid enhälliga; de kunde i flera fall lätt ha blivit 
annorlunda och därmed även kartbilden och de 
tecknade summornas storlek. Besluten baserades 
främst på vilken nytta kommunmedborgarna an
såg sig få av järnvägen. Men det kunde naturligtvis 
betyda en hel del vem som framförde argumen
ten. Lyngby kommun låg som en ö, omgiven av 
nejsägande, väster om Veberöd. I protokollet från 
stämman den 13 november 187 6 f'ar vi veta att ba
ron Helmuth Wrangel på Toppeladugård pläde
rade för "ÖSJ"-projektet, "hvilket utan allt tvifvel 
skulle i sin helhet lända denna kommun till stor 
fördel, hvilket ej hälldre af någon [på stämman 
närvarande] förnekades". Tillstyrkan till aktie
teckning samlade därefter vid votering nästan två 
tredjedelar av de avgivna rösterna. Hur påverkad 
var man av baronens ställningstagande? 

Argumenten för avslag varierade. Skulle ba
nan inte komma att gå genom kommunen, an
såg man sig ofta inte ha anledning att engagera 
sig. Men även i många kommuner, som genom
korsades av projketet, räknade man inte med att 
få någon nämnvärd, kanske inte ens den ring
aste nytta av banan, eller menade att fördelarna 
skulle gälla blott ett fåtal av invånarna (till exem
pel i Hästveda och Glimåkra). På stämmorna i 
Östra Äspinge och Fulltofta lät man sig påverkas 
av att ärendet bordlagts i Hörby. Teckning i bi
banan till Höör avslogs; Hörby borde ha haft 
störst intresse av den, menade man. Dessutom 
ansågs det att aktietecknarna skulle komma att 
göra förlust. 

I Långaröd, mellan huvudbanan och bibanan 
till Höör, fann man ingen anledning att betunga 
medborgarna, eftersom man redan hade järnväg, 
som för större delen av kommunen var ganska 
fördelaktig. Man avsåg YEJ på ungefär en mils 
avstånd. Just på grund av närheten till YEJ var 
det omotiverat för ett flertal kommuner (Brand
stad, Fågeltofta, Kverrestad, Spjutstorp, Tos
terup) att stödja "ÖSJ"-projektet. pe hade redan 
tillräckligt bra förutsättningar för att bli av med 
sina produkter. Lövestad och Östra Kärrstorp 
(Bjärsjölagård) hade stationer vid banan. För 
Spjutstorp, med Tomelilla som närmaste station, 
skulle det bli ungefär lika långt till "ÖS]" som 
till YEJ. Men man skulle ha ställt sig helt annor
lunda till aktieteckning, om det varit fråga om 
att binda samma "ÖSJ" med YEJ genom en bana 
raka vägen från Gårdlösa till Äsperöd. 

Även LTJ och MYJ figurerade i stämmosam
manhang. För Hyby, med stationer vid Klågerup 
och Holmeja "som nöjaktigt underhåller kom
munikationen med alla betydande städer inom 
södra Skåne", fanns inga skäl att teckna i "ÖSJ". 
Och i Västra Skrävlinge förkastades interimsty
relsens förslag helt och hållet genom den ome
delbara närheten till Malmö stad och att station 
(Hindby) fanns inom området. 

Hänsyn till kommunens ekonomiska åtagan
den och engagemang åberopades i en del fall som 
skäl mot aktieteckning. Kommunen kunde, som 
i N osaby, anses vara redan hårt betungad. Detta 
problem behandlades särskilt utförligt i överkla
gandet av stämmobeslutet i Brösarp den 27 no
vember 187 6 att teckna aktier för 15 000 kr. 68 
"åboar", brukare med i medeltal tjugo fyrkar per 
person, bestred beslutet, 
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helst som kommunen i Brösarps socken är så tyngd 

och påbördad med åtskillige nödige utgifter såsom 

fasta skoler, hvaraf två innevarande år äro nya upp

förde, hvartill kommunen häfdar för en återstående 

skuld af åtta tusen kronor, utom en större mängd 

dryga fattighjoner och öfvrige nödige kostnader, så 

att en större del af mindre bemedlade inom kommu

nen knappast medhinna fullgöra de nödige utgifter 

som utgå, och således anse vi att ingen inom kom

munen bör eller kan åläggas, med tvång fullgöra det 

en mindre del sockenmedlemmar besluta, då nöden 

för kommunen sådant icke erfordrar. - Utan var 

för sig må teckna sig för aktier till jernvägarne efter 

befogenhet (RA CD 18780222 nr 15, avskrift av 

överklagande daterat Brösarp 22 december 1876). 

Konkurrerande projekt. På Österslätt kolliderade 
"ÖSJ"-planerna med ett par andra projekt. Sedan 
sommaren 1875 verkade tongivande personer i 
Simrishamn och inom landsbygdskommunerna 
för en järnväg mellan Simrishamn och Tome
lilla (som projekt förkortas den i fortsättningen 
"CTJ"), och under oktober-december samma 
år beslutade kommuner längs den planerade 
banan om aktieteckning. Resultatet blev inte 
det önskvärda. Interimstyrelsen, med borgmäs
tare J.P. Sellander i Simrishamn som ordförande, 
gick i december 1876 ut med en begäran, att de 
kommuner som tecknat aktier skulle höja sina 
teckningar med femtio procent. Uppslutningen 
räckte inte. Efter januari 1877 och ungefär fyra 
år framåt tycks Simrishamn-Tomelillaprojektet 
ha figurerat varken i dagspress eller i protokoll 
från kommunalstämmor. Tankarna på en bana 
Svenstorp-Hammenhög, med eventuell fortsätt
ning till Simrishamn, gick samma öde till mötes. 
Efter en aktiv period från sommaren 1875 och 
kommunala beslut om aktieteckningar under 
oktober-november verkar planerna ha lagts på is 
(Alvfors 2003 s 214f. YA 1876-12-16). 

Det fanns tydligen varken förhoppningar el
ler förutsättningar att kunna finansiera de två, 
båda normalspåriga, projekten då det i novem
ber-december 1876 blev aktuellt att ta ställning 
till aktieteckning i de smalspåriga "ÖSJ". Dess
utom hade teckningarna i "CTJ" överklagats i 
ett antal kommuner, men det var ännu ej avgjort 
om besvären skulle leda till ändring av stämmo
besluten. 

Östra Herrestad, som i januari 1877 utökade 
sin teckning i "CTJ" med 5000 kr, förklarade att 
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detta projekt var fördelaktigast för trakten och 
sade blankt nej till "ÖSJ":s inbjudan. Även andra 
kommuner (enligt tillgängliga protokoll gällde 
det Smedstorp, Tommarp, Järrestad och Simris) 
ansåg sig mest betjänta av att fa banan mellan 
Simrishamn och Tomelilla, men framhöll sam
tidigt att de, eftersom de tecknat aktier i denna 
och inte visste om besvären lett till ändring av 
beslutet, "icke för närvarande" kunde teckna i 
"ÖSJ" och därmed binda sig vid båda de före
slagna järnvägsföretagen. I Järrestad sköts frågan 
upp tills vidare. I Simris beslöt man att ärendet 
skulle uppskjutas till det blev avgjort om bygget 
mellan Simrishamn och Tomelilla kom till stånd 
eller ej. 

Av intresse är ärendegången i Vallby kommun, 
som i väster tangerades av linjen Gårdlösa-Ystad 
och i norr hade Gårdlösa-Simrishamn på några 
kilometers avstånd. Vid stämman den 30 oktober 
1875 tecknades 20 000 kr i "Svenstorp-Ham
menhög, möjligen med utsträckning till Cimb
rishamn''. Beslutet var långt ifrån enhälligt. 43 
personer reserverade sig. Den 2 december 1876 
avslogs en begäran från "CTJ" om teckning av 
aktier för 10 000 kr. Stämman beslöt samtidigt 
att protokollet av den 30 oktober 1875 skulle för 
framtiden anses "utan kraft och verkan". Vallby 
kommun var således inte bunden av teckningar 
i andra projekt, när man den 30 november 1876 
tog ställning till inbjudan från "ÖSJ". Efter vo
teringsresultatet 3879 fyrkar för och 588 mot 
beslöts att kommunen skulle teckna aktier i ban
delen Gårdlösa-Ystad. Antalet aktier var bero
ende av var stationerna kom att ligga och skulle 
bestämmas senare. Agerandet den 2 december 
far ses mot bakgrunden av den nyligen anlända 
inbjudan från "ÖSJ". Vi noterar här en klart po
sitiv attityd till "ÖSJ", men ett avståndstagande 
gentemot de två andra järnvägsplanerna. 

Inställningen i Hammenhög till "ÖSJ" far be
traktas som avvaktande men inte avvisande. Den 
starke mannen i kommunen, häradshövdingen 
Johan Fredrik von Sydow, var ordförande i in
terimstyrelsen för Svenstorp-Hammenhögspro
jektet men dessutom redan i september 1875 
delegerad att verka för "ÖSJ" och i december 
samma år invald i interimstyrelsen och slutli
gen en av de 33 inbjudarna till aktieteckning. 
Den 10 oktober 1875 hade kommunen teck
nat 20 000 kr i Svenstorp-Hammenhög. När 
"ÖSJ"-frågan kom upp på dagordningen den 



18 december 187 6, "förklarade församlingen att 
då, med afseende på de beslut, som fattats inom 
flera af ortens kommuner, för närvarande föga 
utsigt finnes för förslagets genomförande, beslu
tade församlingen att icke nu till slutlig pröfning 
företaga den vigtiga frågan, utan förklarade den
samma tills vidare hvilande". 

För att fa ut sina produkter på marknaden 
hade man på Österslätt stort behov av att fa 
järnväg. Inställningen på kommunalstämmor 
tyder på att "ÖSJ" -projektet borde ha haft stor 
chans att vinna ett omedelbart och starkt stöd i 
denna sydöstliga del av landskapet, om inte de 
två övriga järnvägsplanerna uppträtt under 1875 
och hunnit leda till aktieteckningar. Besluten 
från en rad kommunalstämmor ger också in
trycket av att man skulle ha varit villig att satsa 
på "ÖSJ", om det tidigare blivit uppenbart att 
Simrishamn-Tomelilla och Svenstorp-Ham
menhögsprojekten ej var genomförbara inom en 
överskådlig framtid. 

Österslätt tycks ha varit det område, som ut
anför projektets kärnområde kring Kristianstad 
hade de bästa förutsättningarna att ge ett brett 
stöd åt "ÖS]". Beredvilligheten fanns. Här kan 
påminnas om de ovan citerade raderna ur en in
sändare i Kristianstadsbladet den 20 november 
1876. Men kommunerna var inte mogna att ta 
det avgörande steget, innan tiden hunnit rinna 
ut för projektet. 

Endast sträckan Lund-Lomma blev helt utan 
aktieteckningar. Inför stadsfullmäktiges sam
manträde i Lund den 24 november 187 6 angå
ende "ÖSJ" hade bruksägaren Hans Andersson 
i Lomma gjort beräkningar över de förväntade 
årliga trafikinkomsterna för en bana mellan de 
två orterna, men såväl "ÖSJ:s" inbjudan till ak
tieteckning som Anderssons kalkyler lades till 
handlingarna. Dagen därpå avslog stämman 
i Lomma ett av Hans Andersson väckt förslag 
att kommunen skulle teckna 20 000 kr, endera i 
"ÖSJ" eller en normalspårig bana mellan Lund 
och Lomma. Styrelsen för Lund-Trelleborgs 
järnväg (LTJ) hade sin hand med i spelet. Trelle
borgsbanans rörliga materiel skulle kunna använ
das på Lommabanan, varigenom anläggnings
kostnaderna antagligen kunde bli något lägre än 
vad man räknade med för smalspårsalternativet. 
Frågan diskuterades sedan på ett järnvägsmöte i 
Lund den 16 januari 1877. Man kom fram till 
att det fanns stora möjligheter att anlägga en nor-

malspårig bana till Lomma, sätta denna i direkt 
kontakt med Lund-Trelleborgs järnväg och tra
fikera den · med LTJ:s materiel. Företaget tänk
tes genomfört "på egen hand". Cementfabriken 
och tegelbruket i Lomma utgjorde, enligt Hans 
Andersson, en säker bas för godstrafikintäkterna, 
och i en framtid kunde badresandet bli av stor 
vikt för persontrafiken. Banan skulle bli betydel
sefull, vilket häradshövding J. Osterman i Lund 
instämde i. Men han menade att man inte under 
den närmaste tiden kunde räkna med stöd från 
Lund. Staden hade på kort tid fatt många eko
nomiska åtaganden. Bäst vore det om LTJ själv 
anlade och trafikerade banan, men det var otänk
bart just då (Lund SF 1876-11-24, YA 1876-12-
02, LW 1877-01-18. Sandin 1987 s. 9). 

Att för "ÖSJ:s" del över huvud taget räkna 
med aktieteckningar i en järnväg mellan Lund 
och Lomma var tydligen för tillfället uteslutet, 
samtidigt som normalspårsaltenativet prioritera
des. "ÖSJ"-projektet far anses utmanövrerat på 
denna sträcka. 

Teckningsärendets utveckling på stämmorna 
kunde påverkas av olika samhällsklassers inställ
ning. Vi har redan sett hur småbrukare i Brösarp 
visat sin negativa attityd till en extra skattebe
lastning, och hur storgodsägare kunde gripa in 
i skeendet. En kategori i beroendeställning var 
godsarrendatorerna, som i några fall också satte 
spår i debatten. 

I Bjärshög blev ärendegången extra komplice
rad. Teckningsfrågan togs upp den 25 novem
ber 1876. Eftersom arrendatorerna på ett par 
egendomar inom socknen, ägda av greve Thott 
på Skabersjö, hade kontrakt på brukningsrätten 
endast fyra år framåt och stämmobeslutet skulle 
gälla längre tid, och då deras 387 röster var ut
slagsgivande, anhöll de om att avgörandet skulle 
skjutas upp "tills de fingo veta Herr Grefvens 
tankar om saken". Ny stämma hölls den 2 de
cember, då man genast skred till votering, som 
gav 434 fyrkar för och 660 mot aktieteckning. 
Men i dessa tal var inte arrendatorernas röster 
med. De hade sökt greven flera gånger utan re
sultat och ansåg sig, som tidigare, inte på egen 
hand kunna ålägga hans hemman någon särskild 
pålaga för längre tid. De anhöll att fa hänskjuta 
ärendet till greve Thott. Han gav sitt besked och 
den 18 december kunde stämman besluta att 
teckna aktier i "ÖSJ". 
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Situationen var mindre komplicerad i Hjärsås. 
Vid votering om man skulle teckna aktier röstade 
31 personer med tillsammans 1950 fyrkar för (i 
medeltal 63 fyrkar per person) och 23 med 1186 
fyrkar mot. Av de senare var 9 personer med 685 
fyrkar (i medeltal 76 fyrkar per person) arrenda
torer under Vanås fideikommiss. Arrendatorerna 
anförde "att de måste motsätta sig beslutet af den 
orsak, att de icke kunde belasta de arrenderade 
egendomarne med en årlig utgift, som komme 
att utgå under obestämd tid". Problemet löstes 
genom att de 685 fyrkarna frånräknades, efter
som man med visshet antog att greve Wacht
meister på Vanås skulle hålla sina arrendatorer 
skadeslösa. Det bör observeras att de fjorton 
resterande nejsägarna i medeltal disponerade 36 
röster, det vill säga de måste till största delen ha 
haft små eller ganska små brukningsdelar. 

Ett annat exempel på storgodsägarinfluens kan 
hämtas från Degeberga. I Vittskövle hade man 
beslutat teckna aktier under förutsättning att 
station lades mellan Degeberga och Vittskövle 
kyrkor och inte vid Borråkra, som interimstyrel
sen föreslagit. Fem dagar senare, den 4 december, 
kom frågan upp i Degeberga. Ombud för rytt
mästare C.G. Stjernsvärd på Vittskövle, förmod
ligen hans arrendatorer inom Degeberga socken, 
yrkade då på att stationen, i överensstämmelse 
med beslutet i Vittskövle, skulle förläggas mellan 
de två socknarnas kyrkor. Yrkandet avslogs. De
geberga gav inte avkall på sitt krav på att statio
nen skulle ligga vid Borråkra (RA CD 18780222 
nr 15, utdrag ur protokoll från kommunalstäm
man i Degeberga 4 december 1876). 

En insändarskribent uttryckte i Kristianstads
bladet sin besvikelse över att man i Fjälkestad 
avslagit aktieteckning. Han frågade: 

Hvaraf denna liknöjdhet för allmännyttiga företag? 
Är det månne en följd af de inom denna kommun 

från urminne rådande frälseförhållandena? . . . Väl 

består denna kommun till största delen af frälse

landtbönder, lydande under Råbelöf och Oders

berga, af hvilka åtskilligas ekonomiska ställning icke 
är lysande; men inom kommunen finnas också flera 

sjelfegande bönder i Thorseke och Röetved, hvilka 

äro förmögna och oberoende; men, med högst fa 
undantag, tycktes dessa hysa lika litet intresse för det 

allmännyttiga företaget som de fattigaste frälsebön

derna ... Beslutet är tillkommet i följd af liknöjdhet 

och knusslighet. 
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Tidningens redaktör, Anton Ljunggren, hade 
förståelse för frälseböndernas situation. När de 
kunde skörda vinsten var arrendetiden kanske 
utgången. Ägaren skulle då få den vinst, som ar
rendatorn haft utgifter för. "Det är derföre säkert 
att egaren af Råbelöfs gods skall göra allt för att 
visa, att han förstår saken, och att han ej skyggar 
tillbaka för de uppoffringar, hans arrendatorer ej 
velat underkasta sig" (KB 1876-11-25). 

De anförda exemplen på storgodsägarnas roll, 
mer eller mindre bakom kulisserna, är ströfall, 
som inte säger mycket om deras reella inflytande. 
I verkligheten var naturligtvis en del av dem på 
olika sätt starkt involverade i projekteringspro
cessen, men det utnyttjade materialet ger tyvärr 
endast en ringa insyn i deras inställning och 
agerande och deras inflytande över stämmobe
slut. De kan genom sin sociala och ekonomiska 
position ha påverkat ställningstaganden bland 
sockenborna, men för övrigt agerat som privata 
aktietecknare. Och "småfolket", småbrukare 
med flera, med generellt sett en negativ syn på 
kommunala teckningar av järnvägsaktier, hade 
med sina låga fyrktal även i samlad tropp små 
möjligheter att påverka utgången. Inställningen 
bland de självägande bönderna, en medelklass på 
landsbygden, har varierat från person till person 
och mellan olika trakter. Som grupp hade de en 
stor betydelse för de kommunala besluten. 

Ifrågasättanden och överklaganden. I några fall 
ifrågasattes stämmobeslutens giltighet eller att 
teckningsfrågan över huvud taget behandlades. 
För socknarna Andrarum, Brösarp, Vitaby och 
Valleberga ledde det till överklagande hos Läns
styrelsen. 

Kyrkoherden i Västra Vram, hovpredikanten 
Anders Johan Björk, motsatte sig på stämman 
den 4 december 187 6 att frågan om aktieteck
ning i "ÖSJ" stod på dagordningen, eftersom 
den redan avhandlats av församlingen nästan två 
år tidigare och då fällts med 800 rösters övervikt. 
Landstingsmannen Ola Larsson förklarade emel
lertid att det nu gällde en ny inbjudan. De flesta 
instämde i att frågan skulle tas upp. Det Björk 
hänvisade till var beslutet den 31 januari 1875 
att inte teckna i "de gärdska banorna'', det vill 
säga i ett äldre, ej längre aktuellt projekt. Björk 
hade då, enligt Kristianstadsbladet, i spetsen för 
de små jordbrukarna åstadkommit det negativa 
resultate (KB 1875-02-03). 



Stationshuset i Kristianstad, där kommunens konsekvent avvisande hållning torde ha varit den avgörande faktorn 
bakom "ÖSJ"-projektets misslyckande. Bilden visar husets ursprungliga dimensioner, såsom det var vid under den 
aktuella perioden. Samling Anders Lundquist. 

De tidigare nämnda 68 klagandena i Brösarp 
anförde i sin inlaga till Länsstyrelsen den 22 de
cember 1876, att enligt protokollet hade 

en mindre del af socknens medlemmar vid kom

munal stämma den 27:de sisdidne November, se

dan en stridighet förevarit, mot vårt bestridande 

vågat besluta att i bolaget för östra Skånes jernvä

gar, ... teckna 150 acktier, utgörande 15 000 kro

nor, för att afbördas af kommunen, samt upptagas i 

kommunens årliga inkomst och utgifts förslag, och 

inberäknas bland de utgifter som medlemmarne ef

ter allmän fyrktals räkning kommer att vidkännas, 

vilket beslut är alldeles ogrundad och saknar stöd 

af lag. - Enär acktie teckning icke ens rör kommu

nen, icke heller nöden fordrar att en så dryg afgäld 

bör deraf årligen till jernvägar utgå, kan det icke 

lagligen finnas, att en mindre del af kommunens 

medlemmar emot största delens bestridande äga be

sluta acktie teckning som rör och skall utgå af kom

munen, eller ens kan anses lagligt att kommunen 

skall med tvång påbördas en så dryg afgäld som icke 

nödvändigheten erfordrar, helst som redan anlagde 

jernvägar och station är oss så nära, så vi derigenom 

icke äro i saknad af full trafik, och dessutom anse vi, 

att acktie teckning om det är i bolag för anläggning 

af jernbaner eller annat, bör den ske frivilligt efter 

befogenhet och icke med tvång å den som däremot 

gör bestridande . . . och således anser vi att ingen 

inom kommunen bör eller kan åläggas, med tvång 

fullgöra det en mindre del socknens medlemmar 

besluta, då nöden för kommunen sådant icke erfor

drar. - Utan hvar för sig må teckna sig för acktier till 

jernvägarne efter befogenhet. Af sådan anledning 

bestrida vi beslutet i fråga, och yrka upphäfvande af 

öfverklagade protokollet i alla delar, frikännelse från 

tecknandet af beslutade Acktie summan så vidt det 

rör oss och vårt tecknade fyrktal inom kommunen, 

samt ersättning för våra besvär och kostnader (RA 

CD 18780222 nr 15). 

Kommunalstämman i Brösarp den 15 mars 1877 
bestred de klagandes påstående att de skulle vara 
befriade for de egna fyrkarna. Utgiften skulle de
biteras lika for varje fyrk inom hela socknen. Det 
var enligt stämman inte heller, som klagandena 
påstod, en ringa del av församlingens röstberätti
gade som stod for beslutet. Röstövervikten hade 
varit 1 358 fyrkar, 2 047 for och 689 mot beslu
tet. Men i protokollet från den 15 mars nämns 
ingenting om hur många som röstade på respek
tive förslag. 

Hur mycket ligger det i de klagandes påstå
ende att en mindre del av kommunens medlem-
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mar hade drivit igenom aktieteckning, och att 
det var en minoritet av de närvarande på stäm
man som stod bakom beslutet. Det var antalet 
fyrkar och inte antalet röstande som enligt lagen 
fällde avgörandet, vilket de 68 opponerade sig 
emot. Med hjälp av uppgifter i fyrktalslängden 
för Brösarp 1876 kan vi närma oss sanningshal
ten i de klagandes påståenden. De fyra interim
styrelseledamöterna från Brösarp disponerade 
tillsammans cirka 1 150 röster (varav krono
länsman Axel Fredrik Montan 475), och de får 
antas ha avgivit dem. Räknas dessa bort från de 
2 047 jarösterna återstår ungefär 900 röster för 
aktieteckning. I realiteten skulle redan ett tiotal 
bland de återstående, relativt "fyrktalsrika'' inom 
kommunen tillsammans nå upp till detta antal 
röster. De 68 klagandenas sammanlagda fyrktal 
uppgick till 1 378, det vill säga i medeltal tjugo 
per individ. Variationen dem emellan var ganska 
påtaglig (RA CD 18780222 nr 15). Om vi antar 
att nämnda medeltal var i stort sett representativt 
även för dem som hade röstat nej, skulle omkring 
3 5 personer ha motsatt sig aktieteckning på stäm
man den 27 november. Det talar för att de kla
gande hade rätt i sitt påstående att en minoritet 
tvingat igenom teckningsbeslutet. Motsvarande 
förhållanden beskriver Stig Svallhammar bland 
annat i studien över projektet Norsholm-Hults
fred 187 4. Men han påpekar dessutom att man 
får räkna med att endast 10-15 procent av kom
munernas invånare var så "goda'' skattebetalare, 
att de hade rösträtt (jfr Svallhammar 1999). Det 
innebär att största delen av de kommunmedbor
gare, som ansåg sig ha minsta nyttan av järnväg, 
inte hade rätt att delta i besluten. Man kan lätt 
tänka sig vilken verkan en allmän och lika röst
rätt skulle ha haft på det enskilda järnvägsnätets 
utbyggnad, med tanke på de kommunala aktie
teckningarnas betydelse för finansieringen. 

Länsstyrelsen hade att följa 1862 års förord
ning om kommunalstyrelse på landet och i stad, 
enligt vilken kommunen hade befogenhet att be
sluta om aktieteckning i enskilt järnvägsföretag. 
Men om företaget skulle vara en "hushållsange
lägenhet" för en viss kommun var beroende av 
den betydelse banan kunde ha för kommunen. 
Företagets betydelse för kommunen hade varit 
avgörande för länsstyrelseutslagen vid tidigare 
besvär inom landet. Så även nu. Länsstyrelsen i 
Kristianstad fann inga skäl att ändra i Brösarps 
stämmoprotokoll, eftersom "ÖSJ" måste komma 
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att "bidra till kommunens gemensamma gagn, 
samt så vide visade är, någon olaglighet vid kom
munal stämman icke förelupit". "Småfyrkarna'' 
kom till korta. Och besvären från Andrarum, 
Vitaby (38 åboar överklagade) och Valleberga 
avslogs också. Ändamålet med de beslutade bi
dragen eller järnvägsanläggningen i fråga måste 
bli till kommunens såväl som hela länets gagn 
(Hammarskjöld 1888 s. 49f, RA CD 18780222 
nr 15, YA 1877-05-10). 

Inställningen till "ÖS]" inom olika bygder längs 
projektet framgår av tabellen över hur kommu
nerna bemötte och tog ställning till inbjudan till 
aktieteckning. Ungefär en fjärdedel av de 107 
kommunalstämmor, från vilka uppgifter varit 
tillgängliga, reagerade inte på inbjudan. Frågan 
togs framför allt upp (till 88 procent) av kom
muner inom kärnområdet, det vill säga vid eller 
nära linjen Hästveda-Andrarum samt bibanorna 
till Gyvik och Åhus. Procenttalen var betydligt 
lägre för övriga delar och lägst för bibanan till 
Lund och Lomma. 

Intresset avspeglas även av i vilken omfattning 
teckningsfrågan avslogs eller bordlades utan 
votering. Inom kärnområdet skedde det till 29 
procent, kring linjen Vollsjö-Malmö till ungefär 
80 medan resterande bibaneområden låg på i ge
nomsnitt 60 procent. Det var inom kärnområdet 
vanligast att kommunerna tecknade aktier utan 
votering, och när man där skred till votering 
ledde det i 70 procent av fallen till beslut om 
aktieteckning. Det kommunala intresset för och 
engagemanget i projektet var allra svagast inom 
området väster om Andrarum mot Malmö och 
mot Lund och Lomma men även vid bibanan till 
Höör, medan trakten kring bibanan från Andra
rum mot Simrishamn och Ystad intog en mel
lanställning. 

Voteringsresultaten kan i viss mån förtydliga 
bilden av hur man såg på projektet men också 
hur slumpartat utfallet på sina håll kunde vara. 
I regel var dock marginalen betryggande och i 
några fall mycket bred. Det vanliga tycks ha varit 
att omkring 50 procent av kommunernas totala 
fyrktal har deltagit vid voteringarna. Några kom
muner avviker dock markant. I Lyngby nådde 
man endast 24 procent, vilket kan förklaras med 
det allmänt bristande intresset längs linjen Ve
beröd-Malmö. Att röstdeltagandet i Gryt var 
endast 23 procent, kan bero på den roll Vanås 



gods spelade i kommunen. Greve Axel Wacht
meister på Vanås disponerade ungefär 51 pro
cent av kommunens totala fyrktal, men han del
tog ej i voteringen. Av resterande röster utnytt
jades alltså cirka 47 procent vid omröstningen; 
ett normalt röstdeltagande. I Everöd, med som 
i Gryt 56 procent jaröster, var däremot antalet 
utnyttjade fyrkar exceptionellt högt, 82 procent. 
Största delen av de röstberättigade hade infunnit 
sig på stämman (RA CD 18780222 nr 15). Ef
tersom röstövervikten blev relativt måttlig, kan 
man misstänka att stämningen inom de två läg
ren i Everöd varit uppskruvad inför mötet, som 
överlag ansågs mycket viktigt. 

Det är förvånande att nejsidan hade ett så starkt 
övertag i Vä, som tangerades av huvudbanan. 
Att man hade ganska nära till CHJ kan ha fällt 
utslaget. Även beträffande Köpinge kunde man 
ha förväntat sig en positivare inställning. Jasidan 
fick där 49,7 procent av rösterna. Det skiljde så
ledes en hårsmån från att bibanan till Åhus fatt 
ett tillskott på 25 000 kr. Men bandelen skulle 
ändå inte ha disponerat mer än 30 procent av 
anläggningskostnaden. Lika nära ett ja var man 
i Södra Sandby. Aktier hade kanske tecknats där, 
om inte hemmansägaren Göran Nilsson i Ryd 
anlänt till stämman efter att det negativa beslutet 
fattats. Och hade inte hans begäran att fa rösta 
i efterhand avslagits, skulle hans 102 fyrkar ha 
gett voteringsresultatet 2051 röster för och 1992 
mot teckning. Men det hade å andra sidan inte 
påverkat chanserna för linjen Veberöd-Lund. 

Det är förståeligt att de röststarka i Svensköp 
och Brösarp, ganska isolerat belägna kommu
ner med långt till närmaste järnväg, var för en 
satsning på "ÖS]" (72 respektive 75 procent 
jaröster), medan man i Hörby troligen inte helt 
gett upp planerna på normalspåriga banor, som 
figurerade i pressen till slutet av 1875 (jfr Alvfors 
2003 s. 214f nr 37 och 42). 

På Österslätt var röstmarginalerna ganska små 
i Hörup och Ingelstorp, medan resultaten i Val/by 
och Valleberga hörde till toppnoteringarna (87 
och 79 procent) för ja, vilket belyser den i vissa 
fall starkt positiva inställningen bland slättens 
kommuner. 

De samlade kommunalstämmobesluten och 
privata teckningarna visar att stödet för "ÖSJ" 
på intet sätt och inte för något linjeavsnitt var 
tillräckligt för att nå målsättningen, 50 procent 
av anläggningskostnaden. Hela projektet tycks 

således redan i december 1876 dömt att miss
lyckas. Projektörerna var emellertid inte villiga 
att ge upp. Som vi senare skall se sände de under 
våren 1877 ut en ny inbjudan till aktieteckning, i 
förhoppningen om att fa stämmorna i de tidigare 
negativa kommunerna att tänka om och att fa 
dem, som redan tecknat, att höja sina bidrag. 

Social tillhörighet och kommunala beslut 
Eftersom det saknas voteringslistor från stäm
morna har den siffermässiga inställningen inom 
olika sociala kategorier inte närmare kunnat ana
lyseras. Att småbrukare i allmänhet var negativa 
till kommunal aktieteckning har redan framgått. 
De ansåg sig inte orka med ytterligare beskatt
ning, men detta verkar inte sällan ha varit parat 
med bristande förståelse för de positiva ekono
miska verkningar järnvägen skulle medföra. De 
ville se aktieteckning i järnvägar som en privat 
angelägenhet. 

Även godsarrendatorernas inställning har vi 
fatt exempel på. De stod i en speciell beroen
deställning till fastighetsägaren och löpte risken 
att inte fa skörda frukterna av en kommunal 
järnvägsinvestering men ändå skattebelastas. De 
kunde dessutom känna ett ansvar för att inte 
binda sina efterträdare vid en extra skattebörda. 
Godsarrendatorerna kunde verka bromsande vid 
stämmobeslut. 

De självägande bönderna, hemmansägarna, 
hyste blandade känslor inför teckningsbesluten. 
Inställningen kunde variera från bygd till bygd 
men även inom den enskilda kommunen.Det är 
förklarligt om den egna gårdens läge i förhållan
de till projektets sträckning varit utslagsgivande, 
men problemet har givetvis inte alltid varit så 
enkelt (jfr Svallhammar 1989 s. 163). Vi har till 
exempel sett antydningar om utpräglat konser
vativt bygdetänkande som motverkande faktor. 
Men de självägande bönderna har med sina re
lativt höga fyrktal haft en viktig roll då besluten 
fattades. 

Slutligen frågan om godsägarnas roll. Endast 
vid något tillfälle nämns något om deras person
liga agerande vid de kommunala stämmorna, 
aldrig om de utnyttjat sina fyrkar i voteringssam
manhang. Men röstningsresultatet i Gryt, som 
beskrivits ovan, visar att greve Wachtmeister på 
Vanås inte önskade påverka utgången. Jag vill i 
detta sammanhang påminna om ett, visserligen 
tjugo år senare fattat beslut angående järnvägs-
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. Projektet 
"Östra Skånes jernvägar'' 

maj - september 1877 

Linjeförslag 

Interimsstyrelsens oktober 1876 

Kommunala villkor för aktieteckning 

Åhus kommuns 

Inflytelserika godsägares maj 1877 

Vid järnvågsmöte i Lövestad 15 sept. 1877 

Projektet Broby-lmmeln 

Den 22 augusti 1877 inbjöd interimsstyrelsen till 
aktieteckning i de linjer över Karpalund eller 
Onnestad, som godsägare hade föreslagit i maj. 

projektet Genarp-Ystad, då ägarna till Häcke
berga och Toppeladugård avstod från att rösta. 
De ville inte hindra ett beslut, som utan deras 
medverkan skulle ha stöd av en majoritet (Alv
fors 19 8 5 s 126f). I vilken utsträckning kan gods
ägare på 1870-talet ha velat undvika att genom 
sina höga fyrktal bidra till att öka det kommu
nala skattetrycket på ett sätt, som en majoritet av 
kommunmedborgarna kunde komma att rösta 
emot på stämman? Var alltså godsägarna villiga 
att avstå från att använda sin politiska makt base
rad på ekonomiska resurser och att nöja sig med 
att utnyttja sin ekonomiska ställning till privata 
aktieteckningar? Frågan är öppen. Det använda 
källmaterialet från 1870-talet ger endast exemplet 
från Gryt. Men om det förekom mera allmänt att 
man av principskäl avstod från att rösta i "ÖSJ" -
frågan, kan det i vissa fall ha påverkat kartbilden 
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över kommunernas aktieteckningar och därmed 
det ekonomiska underlaget for projektet. 

Villkor kombinerade 
med kommunala aktieteckningar 
Det var inte bara den bristande viljan att teckna 
aktier som kunde sätta käppar i hjulet for "ÖSJ"
projektet. Problemen förstärktes i vissa fall genom 
de förbehåll, som var bundna till kommunala 
teckningsbeslut. I Hjärsås satte stämman den 8 
december 1876 som villkor att linjen från Gyvik 
skulle gå via Hjärsås och ansluta till huvudbanan 
vid Kviinge. Det borde ha varit lätt for projektö
rerna att acceptera detta, i synnerhet som stäm
man i Kviinge några dagar senare förklarade sig 
villig att, utöver de 30 000 kr som tecknats i 
huvudbanan, även bidra med 10 000 kr till Gy
vikslinjen, om denna kom att utgå från Kviinge. 



. Projektet 

"Östra Skånes jernvägar" 

Linjeförslag 

november 1877 

Interimsstyrelsens oktober 1876 
Interimsstyrelsens 22 augusti 1877 i 
inbjudan till aktieteckning 
Interimsstyrelsens 24 november 1877 
för koncessionsansökan 
Godsägare Meijers 24 november 1 an 
Kommunala villkor för aktieteckning 
Åhus kommuns 

AR Andrarum 
EL Eslöv 
ER Everöd 

gr g~~sa 
HH Hässleholm 
HV Hästveda 
HB Hörby 
HÖ Höör 

rg 

KL Karpalund 
KV Kviinge 
LA Lomma 
LS Lövestad 
NL Nöbbelöv 
OH Ovesholm 
SL Skepparslöv 
SÖ Strö 
TB Torsebro 
VS Vollsjö 
VR Veberöd 

X~ x~~~a Vram 
ÖS Önnestad 

0 5 10 15 20 km K-GA 

Dessutom hade man i Fjälkestads kommun, inom 
vilken grenstationen var planerad att ligga, redan 
den 20 november bestämt sig for att inte teckna. 
Mycket torde ha talat for en planändring enligt 
önskemålen i Hjärsås och Kviinge, särskilt med 
tanke på att Kviinge tecknat i huvudbanan un
der förutsättning att den från Kviinge drogs mot 
Bjärlöv i Färlövs kommun (fem kilometer väster 
om Fjälkestads kyrkby) samt söder om Torsebro. 
Tyvärr saknas stämmoprotokoll från Färlövs kom
mun, och referat från den aktuella stämman har 
inte kunnat återfinnas i ortspressen. Vi vet följakt
ligen inte hur man i Färlöv ställde sig till "ÖSJ"
projektet, men en dragning över Bjärlöv och söder 
om Torsebro borde ha varit ett stort plus for kom
munen. Det ligger nära till hands att tänka sig ett 
samförstånd mellan Kviinge och Färlövs kommu
ner i frågan om linjens sträckning. 

Norr om CHJ tycks de kommunala villkoren 
således inte ha inverkat negativt på forusättning
arna att finansiera projektet, snarare tvärtom. 
I området söder om Kristianstad ställer det sig 
annorlunda. Om Vä fatt sin vilja igenom, så att 
den planerade sträckan flyttats västerut med sta
tion vid Vä by, skulle projektet ha berikats med 
10 000 kr. Men hur hade man då reagerat i Nor
ra Åsum? Hade man stått fast vid de tecknade 
10 000? Ett större krux var emellertid det redan 
berörda förhållandet mellan Degeberga och Vitt
skövle. Degeberga ruckade inte på kravet att sta
tionen skulle ligga vid Borråkra. Vittskövle hade 
som villkor att den skulle placeras mellan de två 
socknarnas kyrkor. Kraven var oförenliga. Pro
jektörerna kunde räkna bort 30 000 eller 25 000 
kr från den totalt tecknade summan. Det är dess
utom svårt att tänka sig att Östra Sönnarslöv, 
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men sin aktieteckning på 50 000 kr, skulle ha 
godtagit den ändring av linjesträckningen, som 
Vittskövles krav måste ha medfört. 

Västra Vram utgjorde också en stötesten. 
Stämman krävde för sin teckning på 30 000 kr 
en helt ny dragning av bibanan till Höör. Den 
skulle utgå från Ugerup och ha två stationer 
inom Västra Vrams socken. Projektörerna kan 
inte ha varit villiga att tillmötesgå detta. Anlägg
ningen av bibanan till Höör skulle ha fördyrats 
avsevärt, och man kunde säkerligen vänta sig ne
gativa reaktioner från i varje fall Huaröd och De
geberga men knappast positiva från annat håll. 
Västra Vrams 30 000 kr var ingen reell tillgång 
för projektörerna. 

En del kommunala aktieteckningar far ses 
som fiktiva bidrag, i realiteten omöjliga att akti
vera för sitt ändamål. Den positiva inställningen 
bland flertalet kommuner inom kärnområdet, 
som kartan över aktieteckningarna ger intrycket 
av, är i viss mån en chimär. Den kommunala ak
tieteckningsprocessen varslade, som vi sett, redan 
under 187 6 om de dystra utsikterna att driva de 
omfattande järnvägsplanerna med framgång. 
Det fanns gott om snubbeltrådar för "ÖSJ"-pro
jektet. Men vi kan följa det ännu en bit på den 
knaggliga banan, då det som ett förbrukat lok 
lämnade efter sig de sista rökpuffarna på väg mot 
avställningsplatsen. 

Förnyad inbjudan till aktieteckning 
Mötet i Kristianstad den 28 december 187 6 med 
aktieägarna i "ÖSJ" var tänkt att fungera som 
konstituerande bolagsstämma. Det blev emeller
tid inte vad man på interimstyrelsens samman
träde den 11 november hade hoppats på. Som 
vi sett hade aktieteckningarna inte tillnärmelse
vis nått upp till halva anläggningskostnaden för 
något avsnitt av projektet. På grund av snöyra 
hade dessutom endast ett fatal kunnat infinna 
sig. Bolagsbildning var inte att tänka på. Inga 
beslut fattades förutom att man enades om att 
mötet skulle fortsätta den 15 juni 1877 (KB 
177-01-05). Ett par månader dessförinnan, den 
10 april, distribuerade interimstyrelsen, som ti
digare nämnts, ett upprop med uppmaning till 
ytterligare aktieteckning. Sista teckningsdag var 
satt till den 10 juni (i Malmö SF prot. 1877 § 72 
litt. Bp finns ett exemplar av inbjudan bevarad). 

Inbjudan riktades till "kommuner och en
skilda personer, som komma att skörda fördelar 
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af de föreslagna jernvägslinjernas skyndsamma 
byggande", och särskilt till dem som "ehuru de 
skulle komma att skörda stora och påtagliga 
fördelar genom dessa jernvägslinjers utförande, 
ännu icke tecknat aktier, med uppmaning att 
icke undandra sig att bidra till det för hela pro
vinsen så vigtiga företagets realiserande". Inled
ningsvis framhölls att den tidigare inbjudan till 
aktieteckning mottagits med så stort intresse, 
att ungefär en fjärdedel av anläggningskostna
den tecknats för vissa linjer och icke obetydliga 
belopp för flera av de övriga bandelarna. Andra 
järnvägsbolag hade skaffat alltför stor del av de 
erforderliga medlen genom lån och hamnat i 
svårigheter. Därför ansåg man att en aktieteck
ning som i det närmaste motsvarade halva an
läggningskostnaden var önskvärd innan bolaget 
kunde konstitueras. (Det vanliga vid finansie
ringen av en ny järnväg var på 1870-talet att ak
tiekapitalet utgjorde ungefär en tredjedel av an
läggningskostanden, se Nicander 1980 s. 55f.) 
I ett tidigare kapitel har de rader citerats, i vilka 
framhölls att konjunkturläget var gynnsamt på 
grund av det låga priset på järn och arbetskraft 
samt att det höga ränteläget uppvägdes av de 
billigare konjunkturerna. Man fick inte heller 
bortse från de fördelar det skulle innebära för 
trakten kring järnvägen, om anläggningsarbetet 
kunde utföras under det tryckte konjunktur
läget. Kapital som lånats på annat håll skulle då 
spridas inom järnvägens område. 

Kristianstadsbladets kommentar till inbjudan 
avslutades: "Må en hvar, som älskar att se välmå
ga och trefnad sprida sig i bygderna, göra hvad 
som kan göras för realiserandet af den foster
ländska tanken: En jernväg genom östra Skåne" 
(KB 1877-04-28). 

Kristianstad avvisande 
Då fullmäktige i Kristianstad den 15 maj 1877 
åter tog upp den i december bordlagda aktiefrå
gan, prutade motionären, Carlheim-Gyllensköld 
ner sitt yrkande till 200 000 kr, men höll för öv
rigt fast vid sina tidigare villkor. Med 24 röster 
mot 4 förkastades hans förslag. Vid den följande 
voteringen mellan drätselkammarens förslag från 
den 4 december 187 6 och rent avslag avgavs 9 
röster för det förra, medan 19 röstade för avslag 
(SF Kristianstad 1877-05-15 § 4, SDS 1877-
05-19). "ÖSJ"-projektörerna fick således stöd 
endast av 14 procent av ledamöterna, och till 



drätselkammarens förslag att teckna i bibanan till 
Åhus anslöt sig blott var tredje röstande. 

Kristianstadsbladet levererade beska kommen
tarer till beslutet och blickade tillbaka på tidigare 
järnvägsstrider. Bland annat drog skribenten 
fram hur de röstberättigade på allmän rådstuga 
hade sagt nej till förslaget att stambanan skulle 
dras via Kristianstad. Staden skulle inte kunna 
bära kostnaden. Och då det gällde banan mellan 
Hässleholm och Kristianstad arbetade ett parti 
"med händer och fötter på att förhindra staden 
att skuldsätta sig för vinnande af den nya 'obe
höfliga' kommunikationslinjen. Man hade alla 
dagar varit utan jernväg och kunde fortfarande 
undvara en sådan, jernvägarna förde olyckor med 
sig; man körde ihjäl folk och kreatur o.s.v.". Trots 
allt hade järnvägspartiet segrat och järnvägen bli
vit en av stadens förnämsta inkomstkällor. Att de 
nu aktuella banorna "inom en icke långt aflägsen 
framtid" skulle bli av stort värde för Kristianstad 
"därom tviflade ingen, begåvad med den ringaste 
fram tidsbild". Det var därför "både ömkligt och 
löjligt" att höra hur motståndarna kämpade mot 
förslaget. En av dem menade att om stationen 
lades i utkanten av staden, så måste där också 
anläggas och underhållas torg, avlönas polis som 
vakade över säkerheten etc. Allt detta skulle bli 
en kostnad för staden. Kåsören var dock överty
gad om att "ÖS]" skulle komma till stånd utan 
stadens medverkan, men den skulle gå miste om 
banorna. CHJ skulle komma att skäras vid Kar
palund, som snart skulle växa till en förstad till 
Kristianstad och dra till sig en stor del av stadens 
handel. En mängd hantverkare skulle bosätta 
sig i Karpalund och där bli fria från många av 
de skatter, som tyngde stadens hantverkare. De 
skulle lida obotlig skada (KB 1877-05-26). 

I kommentarer till fullmäktiges beslut nämndes 
att det fanns tecknat sammanlagt 712 000 kr i hu
vudbanan, därav 565 000 kr inom Kristianstads 
län. Det ansågs troligt att endast bandelen Häst
veda-Vollsjö eller Lövestad till en början kunde 
komma att anläggas, och av bibanorna endast 
Åhus- och Gyviksbanorna (SDS 1877-05-19). 

Följderna av beslutet i Kristianstad 
lnterimstyrelsens försök att fa ny fart på aktie
tecknandet blev en besvikelse. Vid sammanträ
det med aktietecknarna den 15 juni uttryckte 
man sin ledsnad över Kristianstads beslut, vilket 
hade lett till att intresset för företaget hade mat-

tats inom andra kommuner. Det fanns nu inget 
annat att göra än att avvakta Kristianstads "åtgö
rande i saken" och skjuta på frågan om bolags
bildning till hösten (KB 1877-06-16). Ytterst fa 
kommuner tycks ha behandlat teckningsfrågan 
på nytt. Penningtillskottet blev minimalt vilket 
skapade komplikationer. 

Vid kommunalstämman i Vä den 22 maj tog 
man ställning dels till interimstyrelsens inbjudan, 
dels till ett förslag från riksdagsmannen Anders 
Persson i Vä att församlingen skulle teckna aktier 
med villkor att banan drogs från Karpalunds sta
tion på CHJ i stället för över Kristianstad och att 
den skulle gå mot Vä och vidare om Nöbbelöv. 
Därifrån skulle en bibana gå till Åhus och man 
kunde också fortsätta från Nöbbelöv mot Hörby 
och Höör med en dragning, så att skogarna och 
de "outtömliga'' torvmossarna f°angades in. Pers
sons förslag antogs med 636 rösters marginal. 
Efter ytterligare omröstning bestämde man sig, 
med en övervikt på 1087 röster, för att teckna 
15 000 kr. Detta var visserligen ett penningtill
skott, men inte i interimsstyrelsens anda. 

Det är troligt att Strö kommun ungefär samti
digt gett bidrag till linjen Hästveda-Karpalund. 
Av Riksarkivets material framgår att Strö kom
mun hörde till aktietecknarna under 1877, men 
inget övrigt anges. 

Debatten i Västra Vram den 21 maj ledde till 
att stämman stod fast vid beslutet från den 4 de
cember 187 6, med de föreskrifter det innehöll. 
Men man tillfogade en brasklapp: "Undantagan
des om det af Herr Grefven Hammilton å Oves
holm gjorda förslag kommer att i framtiden fa 
någon utsikt till förmån för denna församling." 
I protokollet ges dock inga detaljer beträffande 
den linjedragning Raoul Hamilton skisserat. 

Vi ser således hur kommunerna i väster söker 
frigöra sig från den linjedragning projektörerna 
tänkte sig. Efter beslutet i Kristianstad dyker det 
även upp blänkare i pressen, som visar att något 
sedan en tid var i görningen inom landsbygden 
västerut. Tidigare tankegångar har tydligen mog
nat under aktieteckningsperioden och varit redo 
för offentligheten, när det visade sig att projektet 
inte kunde räkna med det grundläggande stödet 
från Kristianstad, som "ÖSJ"-iden byggde på. 

I SDS skrevs den 19 maj att det, efter att full
mäktige i Kristianstad tagit ställning, var mycket 
möjligt att banan skulle fa en annan riktning än 
den man tänkt sig. "Ett par större godsegare lära 
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nemligen teckna större belopp, ifall banan drages 
längre åt väster. Den skulle då komma att skära 
Kristianstad-Hessleholmsbanan i närheten af 
Karpalund och således ej komma i beröring med 
Kristianstad." Samma dag tas frågan upp i SkP. 
Jag citerar: 

... torde [stadsfullmäktiges avslag], efter hvad vi 

hört, komma att vålla en väsentlig förändring af 
den ursprungliga planen for hufvudbanans sträck

ning. Några af länets rikaste och mest inflytelserika 

godsegare lära nämligen i hög grad intressera sig 

for en bana Hästveda-Glimminge-Broby-Emits

löf-Knislinge-Qwiinge-Strö-Karpal und-Skep

parslöf-Vä-Östra Vram-Åhus; ett och annat af 
dessa ställen komme visserligen icke att direkt 

anlöpas, men erhölle dock banan till nära granne. 

Enligt denna plan komme Kristianstad icke att 

beröras af banan. Efter hvad wi försport lära nyss 

antydda godsegare ha föresatt sig, att icke sky några 

uppoffringar for att fa planen förverkligad, och då 

åtskilliga landtkommuner och en mängd enskilda 

personer finna det med sin fördel förenligt att un

derstödja det nya banforslaget, bör man ej kunna 

betvifla, att detta inom en ej alltför aflägsen fram

tid skall vara utfordt. Det enda som kan afvärja en 

sådan, for Kristianstads framtid vigtig händelse är 

lemnandet af nämnvärda anslag därifrån, i form af 
stadsbidrag eller enskild teckning, eller bådadera. 

Att det höll på att ske en anpassning inom in
terimstyrelsen till situationen efter nederlaget i 
Kristianstad, och att eldsjälarna i staden fick ac
ceptera att maktens tyngdpunkt börjat glida över 
till tongivande godsägare, det framgick tydligt 
vid mötet den 15 juni. Under debatten upplyste 
greve Raoul Hamilton att en ny linje, som var 
avsedd att dras över Karpalund eller Önnestad 
till Gärds härad, var påtänkt. Den skulle komma 
att kosta 300 000 kr mindre än den över Kristi
anstad, varigenom banan nog kunde komma till 
stånd. Enligt Kristianstadsbladet fanns det "en 
mängd inflytelserika personer" som arbetade för 
att banan skulle dras över Önnestad. Som skäl 
angavs bland annat att Önnestads stationshus 
och bangård var tillräckligt rymliga för den nya 
järnvägen (KB 1877-06-16, -06-18, SkP 1877-
06-16, SDS 1877-06-18). 

På förslag av riksdagsman Sven Nilsson i Eve
röd invaldes Raoul Hamilton vid mötet den 15 
juni i interimsstyrelsen, vid ännu ej fyllda 22 år 

140 

och sedan 1875 ägare till den stora egendomen 
Ovesholm. Det är på våren 1877, i samband 
med "ÖSJ"-projektet, vi först möter Hamilton 
som en tongivande aktör i järnvägssammanhang. 
Han kom sedan under de närmaste årtiondena 
att vara förgrundsgestalten vid järnvägsprojek
teringar inom Gärds härad och angränsande 
områden och i ledningen för bygdens järnvägs
företag. 

Projektörernas sista utspel 
Vårens aktiviteter bland i första hand storgods
ägare inom den gärdska landsbygden öppnade 
på sätt och vis nya förutsättningar att påverka 
kommuner, som ansågs fa största fördelen av den 
planerade järnvägen. Men de tongivande projek
törerna anpassade sig endast motvilligt till de nya 
ideerna. De ville ogärna överge den ursprungliga 
planen. Kristianstads fullmäktige kunde utsättas 
för hårdare press. 

Vid interimstyrelsens sammanträde den 22 au
gusti 1877 väcktes frågan om att ändra huvudba
nans riktning så att Kristianstad inte skulle berö
ras, och om den skulle skära YEJ vid Lövestad i 
stället för vid Vollsjö (RA CD 18780621 nr 26). 
Inbjudan gick sedan ut till kommuner och pri
vatpersoner att teckna aktier i dessa alternativa 
riktningar. 

I en skrivelse till stadsfullmäktige i Kristian
stad, daterad samma dag, anger interimstyrelsen 
att förslag framförts om förändrad riktning av 
huvudbanan. I stället för att dras över Torsebro
Kristianstad-Köpinge skulle den gå från Kviinge 
över Strö, Önnestad eller Karpalund och Östra 
Vram. Styrelsen var dock "lifligt öfvertygad" om 
att den ursprungligen föreslagna sträckningen 
skulle bli till större nytta för trakterna kring banan 
och dessutom bli mer inkomstbringande för bo
laget. Men om man envist höll fast vid det gamla 
förslaget, kom järnvägsbygget att uppskjutas till 
en avlägsen framtid, till "oberäknelig skada'' för 
de trakter kring projektet, som saknade tidsen
liga kommunikationer. Om de kommuner, som 
skulle fa "framstående fördelar" av det ursprung
liga förslaget, inte var villiga att bidra med till
räckligt kapital, så att banan inom den närmaste 
framtiden skulle kunna realiseras, förordade in
terimstyrelsen sträckningen över Önnestad eller 
Karpalund. Fördelen med den var att kostnaden 
beräknades bli betydligt lägre på grund av nästan 
en halv mil kortare sträcka. Dessutom kunde två 
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broar över Helgaå undvikas, expropriationskost
naderna minskas väsentligt och utgiften för an
läggningen av en dyr station sparas. Men för var 
och en måste det dock stå klart att trakten i sin 
helhet skulle skörda ojämförligt större fördelar 
om den sattes i omedelbar förbindelse med Kris
tianstad, än om förbindelsen skulle förmedlas 
av en järnväg med annan spårvidd. För stadens 
affärsmän och industriidkare skulle stora olägen
heter undvikas. I sin skrivelse meddelade inte
rimstyrelsen att konstituerande bolagsstämma 
var utlyst till den 13 oktober (Kristianstads SF 
1877-09-11 litt. K). 

Projektörerna hade verkat länge och tålmodigt 
i uppförsbacke. Skulle detta sista försök från deras 
sida ra fullmäktige att ändra inställning? Skrivel
sen till fullmäktige följdes upp genom en ny mo
tion från Carlheim-Gyllensköld, daterad den 11 

september, i vilken han minskade det föreslagna 
teckningsbeloppet till 150 000 kr i huvudbanan. 
Kravet att bibanan till Åhus blev anlagd kvar
stod. Den 6 oktober var drätselkammaren färdig 
med sitt utlåtande över motionen. Vid den tiden 
var "ÖSJ":s konstituerande bolagsstämma fram
flyttad till den 24 november. 

Drätselkammaren tar ställning 
Drätselkammaren upprepade sina tidigare ar
gument mot aktieteckning. Staden hade redan 
tillräckligt bra järnvägsförbindelser och skulle ra 
ganska tvivelaktig nytta av banorna, som man 
inte trodde skulle bära sig men betunga skatte
betalarna. Men argumentationen vidgades. Inte 
heller för att gynna handeln och industrin fanns 
det anledning att engagera sig i "ÖSJ". Stadens 
läge var sådant, att den "icke någonsin kunde 
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hoppas att blifva en stor vare sig handels- eller 
fabriksstad, för hvilkens förmåns vinnande be
lägenhet vid segelbart vatten torde vara allde
les nödvändigt". Kristianstad skulle inte heller 
återvinna någon del av det handelsområde, som 
förlorats genom stambanans tillkomst. Och det 
var inte bevisat att den vinst, som det förlorade 
handelsområdet skulle ha tillfört staden, varit så 
stor, att den skulle uppväga den uppoffring, som 
skulle följa om "ÖSJ" anlades. Det var nämligen 
nödvändigt att ta hänsyn till att CHJ skulle ta 
minskade inkomster, men även till den förlust 
som skulle uppstå genom att "en del av stadens 
nuvarande handelsområde å andra punkter sä
kerligen bleve något förminskadt". 

Drätselkammarens tidigare krav att 100 000 
kr skulle vara tecknade i bibanan till Åhus hade 
inte alls uppfyllts. Dessutom framhölls "de för 
närvarande tryckta penningekonjunkturerne 
och med exemplen för ögonen af det bedröfliga 
tillstånd, hvari flere jernvägsbolag nära och fjer
ran . . . befinna sig", fanns skäl för att avstyrka 
"hvarje deltagande" i anläggningen av "ÖSJ". 
Drätselkammaren gick således ett steg längre 
än tidigare i sitt avståndstagande. Handlandena 
Swanberg och Ohlsson reserverade sig: staden 
borde teckna 100 000 kr i linjen Åhus-huvud
banan. Stadsfullmäktige följde den 22 november 
drätselkammarens rekommendation. Stadens in
ställning var orubblig. 

Kommunala ställningstaganden 
Teckningsfrågan togs åter upp av ett litet antal 
kommuner under september-november, och 
resultatet blev än en gång nedslående för projek
törerna. 

I Broby stod man fast vid de 60 000 kr, om 
den ursprungliga sträckningen gällde, men drogs 
banan inte över Kristianstad ville kommunen 
inte satsa mer än 30 000 kr. Det var visserligen 
positivt att Skepparslöv bestämde sig för att bi
dra med 10 000 kr, men villkoret var att järn
vägen leddes från Önnestad över Skepparslöv. 
Och bakslaget kom när Everöds kommun senare 
förklarade att den inte stod fast vid den tidigare 
teckningen på 50 000 kr, om järnvägen drogs 
över Önnestad (LW 1877-11-29, YT 1877-11-
30 samt aktuella Ks-protokoll). Vi möter åter 
dessa oförenliga villkor. 

I Träne tog man ställning till om kommunen 
skulle gemensamt teckna något visst belopp "om 
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sträckningen blev Kviinge-Strö-Önnestad eller 
Karpalund-Östra Vram, med dragning till eller i 
närheten av Träne, men härpå ville ingen ingå". 
Detta negativa beslut fattades i Raoul Hamiltons 
egen församling. 

lnterimstyrelsen hade ordnat ett möte i Löve
stad till den 15 september för att undersöka om 
intresset i Lövestads, Tolånga och Åsums sock
nar var tillräckligt för att låta huvudbanan ta en 
sydligare riktning från trakten av Andrarum över 
Lövestad åt Sjöbo. Uppslutningen hade tidigare 
visat sig ringa för sträckan Vollsjö-Veberöd. Ak
tieteckningen hade gått trögt. Man lovade att 
kommunalstämma snarast skulle utlysas i Lö
vestsd och som bidrag nämndes 13 000 kr (YA 
1877-09-22). Men vid stämman den 29 septem
ber avslogs med 1112 jaröster mot 3109 nej röster 
förslaget att teckna i delen Hästveda-Lövestad. 

Det var mot denna föga uppmuntrande bak
grund som den konstituerande bolagsstämman 
hölls den 24 november. 

Bolaget bildas 
Den 24 november 1877 samlades aktieteck
narna i "ÖSJ" till konstituerande bolagsstämma 
på länsresidenset i Kristianstad under ledning av 
interimstyrelsens ordförande, landshövdingen 
Axel Trolle-Wachtmeister. Den aktuella ställ
ningen för aktieteckningarna i de olika delarna 
av projektet (se tabell #) och kommunala villkor 
knutna till aktieteckningar redovisades. 

Under den följande debatten föreslog Carl
heim-Gyllensköld att koncession skulle sökas 
för huvudbanan Hästveda-Malmö. Godsägare 
Bernhard Meijer sade sig hela tiden ha ansett det 
viktigt att få banan över Kristianstad, men det 
hade kristianstadsborna omintetgjort. Meijer 
rekommenderade därför att i koncessionsansö
kan för huvudbanan även skulle inbegripas en 
bibana från Karpalund till Kristianstad. Det 
kunde ju hända att styrelsen för CHJ kom att 
"visa oginhet" mot det nya bolaget genom att 
hindra samarbete (SkP 1877-11-27, LW 1877-
11-29). 

Beträffande bibanorna var Carlheim-Gyllen
sköld av den meningen, att man för närvarande 
inte borde ta upp någon av dem i koncessions
ansökan. När huvudbanan byggts och aktie
teckningar för bibanor blivit tillräckligt stora, 
kunde det vara tid att tänka på att anlägga biba
nor. Riksdagsman Sven Nilsson i Everöd var av 



samma åsikt, men han påpekade att det borde 
ligga i bolagets intresse att fa så många bibanor 
som möjligt. Han hoppades att, när huvudbanan 
en gång blev byggd, skulle intresset för de redan 
påtänkte bibanorna bli så livligt, att både dessa 
och flera skulle komma till stånd. 

Carlheim-Gyllensköld framhöll att "fast pen
ningemarknaden för närvarande ej vore gynn
sam, man dock borde under den dåliga tiden be
reda sig att kunna sätta arbetet i gång, då bättre 
tider stunda'' (LW 1877-11-29). 

Stämmodeltagarna enades om "att för när
varande icke någon af de föreslagna bibanorna 
skulle ingå i planen för det blivande bolaget; 
men att derest före 1880 års utgång bindande 
aktieteckning för en eller flere af bibanorna 
uppginge till hälften af den beräknade anlägg
ningskostnaden, aktieegarne för dessa bibanor 
skulle äga att i bolaget ingå". Därefter fattades 
enhälligt beslut att koncession skulle sökas för 
huvudbanan med sträckning över Karpalund i 
stället för över Kristianstad. Om den skulle gå 
över Lövestad eller Vollsjö skulle avgöras senare 
och vara beroende av ytterligare tillkomna aktie
teckningar. Något beslut om spårvidden var inte 
aktuellt förrän aktieteckningen stadgat sig, vil
ket noterats i ett tidigare kapitel. Men eftersom 
man inte skulle komma i direkt kontakt med 
Sölvesborgsbanan, kunde man kanske nöja sig 
med tre fots spårvidd (RA CD 18780621 nr 26, 
LW 1877-11-29). 

I bolagsordningen som antogs angavs att 
bolagets ändamål var att anlägga och trafikera 
järnväg från Hästveda över Karpalund, förbi 
Everöds kyrka, över Vollsjö eller Lövestad till 
Malmö. Bibanor kunde anläggas enligt de före
skrifter man enats om. Angående finansieringen 
stadgades i § 5: "För anskaffande af för bolaget 
erforderliga medel eger bolaget upplåna lika stort 
belopp, som det, hvarå gällande aktier i bolaget 
lyda, emot af bolagets styrelse å bolagets vägnar 
utfärdade förbindelser eller tryckta räntebärande 
obligationer" (RA CD 18780621 nr 26). 

Vid stämman valdes ytterligare fem personer in 
i interimstyrelsen, som därmed bestod av minst 
57 ledamöter, men förmodligen ännu några vars 
inval ej har kunnat verifieras. 

Det finns inget som tyder på att beslutet att 
söka koncession fullföljdes. Orsaken kan man 
spekulera över. Det är möjligt att projektet, i det 
aktuella ekonomiska läget, ansågs alltför hopp-

löst för att det skulle vara meningsfullt med en 
koncessionsansökan. Man kan ha velat awakta 
bättre tider. Men inom den inre kretsen, med 
Wahlstedt och Carlheim-Gyllensköld, kan man 
också mycket väl ha velat undvika att fa konces
sion för linjen över Karpalund, för att kunna av
vakta en förändrad inställning i Kristianstad. 

lnterimstyrelsen 
Många av dem som ingick i "ÖSJ:s" interimsty
relse var engagerade även i andra projekt. Man 
finner ett flertal av dem i motsvarande styrelser 
för de järnvägsplaner, som bearbetades inom 
Gärds härad och angränsande trakter till fram 
emot sensommaren 1875. De var en kort tid pa
rallellt verksamma, för att sedan helt ägna sig åt 
det nya projektet. 

När detta visat sig ogenomförbart återkommer 
en hel del av de gamla, tongivande namnen, då 
nya projekt lanserades i början av 1880-talet. I 
stort sett samma mönster finner vi bland Öst
erslättsledamöterna, som verkat för projekten 
Simrishamn-Tomelilla eller Svenstorp-Ham
menhög. (Uppgifter om de olika projektens inte
rimstyrelser har i huvudsak hämtats från notiser 
i ortspressen.) Det fanns således en kärntrupp, 
som tog initiativ till eller engagerades i de olika 
projekt som avlöste varandra. De bedömde hur 
järnvägsplanerna passade in i hembygdens behov, 
och de kan sägas ha utgjort en kunskapsbank av 
lokala team, som gav kontinuitet i projekterings
förloppet på lite längre sikt. 

Det var godsägare, förtroendemän och ton
givande bönder samt några tjänstemän från 
landsbygden och motsvarande sociala kategorier 
i städerna med högre befattningshavare och re
presentanter för handel och industri, som ingick 
i "ÖSJ:s" interimstyrelse. Denna bestod till 17 
procent av godsägare, nästan uteslutande adel, 
samt 37 procent lantbrukare. Med förtroende
män (riksdagsmän, landstingsmän och nämnde
män) från den senare kategorin blir dess andel 
hela 50 procent. Totalt företrädde 76 procent av 
ledamöterna landsbygden. Det var inom många 
olika områden på landsbygden man skulle ta 
ställning till projektet och fa sina intressen be
aktade. 

Interimstyrelsens sammansättning 
Såväl ordinarie ledamöter som suppleanter in
räknade. 
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Landshövding 

Borgmästare 

Hovrättsråd, häradshövding 2 
Kronolänsman 

Lektor, kantor 2 

Riksdagsman 3 
Landstingsman, nämndeman 4 
Godsägare 9 
Godsinspektor, skogsförvaltare 2 
Lantbrukare 20 
Grosshandlare 4 
Fabrikör 2 
Ingenjör, kassör 2 
Stationsinspektor 1 
Obestämda _} 
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Slutfasen 
Källmaterialet är magert angående vad som hän
de med "ÖSJ"-projektet efter den 24 novem
ber 1877, men det tycks ha hängt upp sig med 
Kungl. majts godkännande av bolagsordningen. 
Strax efter stämman har styrelsen för "ÖS]" tagit 
kontakt med Civildepartementet. Den 9 februa
ri 1878 sände ordföranden Trolle-Wachtmeister, 
på anmodan från departementet, en avskrift av 
protokollet från den 24 november till byråche
fen O.W Seippel för att visa att bolaget bildats. 
Ett par månader senare sker en formell anhållan 
hos Kungl. majt om "nådig fastställelse" av bo
lagsordningen. Skrivelsen är daterad den 13 april 
1878 och undertecknad av Trolle-Wachtmeister, 
Carlheim-Gyllensköld och L.J. Wahlstedt, vilka 
utgjorde "ÖSJ"-styrelsens verkställande utskott 
(RA CD 18780621 nr 26). 

Det dröjde med Kungl. majts fastställande av 
bolagsordningen, och förklaringen därtill fick 
Wahlstedt av riksdagsman Sven Nilsson i Everöd: 
minimisumman för aktiebeloppet, som bestämts 
till 1 000 000 kr, ansågs för låg. Det föranledde 
Wahlstedt att i brev den 12 juni till sin "Högt 
ärade Broder", expeditionschefen i civildeparte
mentet, C.A. Sjökrona, förklara att minimisum
man satts så lågt 

under förutsättning af den möjlighet, att blott en 

mindre del af jernvägssträckan till en början skulle 

kunna blifva utförd, t.ex. sträckningen från Häst

veda till Nosaby station på Christianstad-Sölves

borgsbanan eller från Hästveda öfver Karpalund 

till Vollsjö eller Löfvestad. I begge dessa fall finge 
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den nya banan lämpliga ändpunkter, och systemet 

kunde sedan utan olägenhet fortsättas, så snart pen

ningetillgången kunde sådant medgifva. 

Att Wahlstedt nämnde sträckningen över No
saby först, antyder att han och hans falang inom 
styrelsen inte ville ge upp hoppet om att fa banan 
dragen via Kristianstad. Han framhåller vidare 
att aktieteckningen för linjen Hästveda-Karpa
lund-Vollsjö/Lövestad hade nått över 700 000 
kr. Den sträckan skulle kunna byggas för ungefär 
2 000 000 kr, "om konjunkturerna vid byggnads
tiden icke ställde sig mycket ofördelaktigare än 
nu". Att beloppet "icke så obetydligt" understeg 
den i kostnadsförslaget beräknade milkostnaden 
berodde på de besparingar, som dragningen över 
Karpalund skulle innebära. Han anför de förhål
landen vi tidigare tagit del av i interimstyrelsens 
skrivelse till stadsfullmäktige i Krisatianstad den 
22 augusti 1877. Enligt Wahlstedts version är 
projektörerna således inställda på att i en första 
etapp begränsa sig till sträckan Hästveda-Karpa
lund-Vollsjö/Lövestad. Malmö som mål har de 
tills vidare fatt överge (RA CD 18780621 nr 
26). 

Handlingar rörande det vidare förloppet har 
inte kunnat uppbringas. Inte heller i pressen har 
uppgifter framkommit, som visar om bolagsord
ningen blev fastställd eller ej. 

Från och med senare delen av 1878 till och 
med 1880 var det nästan helt tyst om projek
tet. Det bör i första hand ha varit en följd av att 
det sena 1870-talets svåra lågkonjunktur nådde 
sitt bottenläge under åren 1878-79. Alla andra 
järnvägsplaner i den sydöstra halvan av Skåne 
hade man måst ge upp senast i februari 1877 
(jfr Alvfors 2003 s. 177 och 214f). Nu tvingades 
även "ÖSJ"-projektörerna lägga sina planer på is. 
Och någon upptining blev det sedan inte tal om. 
Betingelserna för anläggning av smalspårsbanor 
förändrades radikalt. 

Nya vindar på projekteringsfronten 
Vi har kunnat följa hur "ÖSJ"-projektet krackele
rade allt mer genom de påfrestningar det utsattes 
för. Det planerade, från början vitt förgrenade, 
bansystemet beskars bit för bit för att i Wahlstedts 
brev till O.W Seippel ta sig ut ungefär som några 
av de projekt, som drevs inom Gärds härad och 
med utlöpare i angränsande härader under förra 
delen av 1870-talet (jfr Alvfors 2003 s. 12f). 



Under 1880 började det hända saker inom 
Gärds härad, som ryckte undan förutsättningar
na för "ÖSJ"-iden att återupplivas när konjunk
turen åter vände uppåt. I början av september 
inbjöd "åtskilliga framträdande personer inom 
Gärds härad" till ett möte i Nöbbelöv den 9 sep
tember. Ryttmästare Stjernswärd på Vittskövle 
förde klubban. På dagordningen stod förslag till 
en järnväg Karpalund-Degeberga. Anledningen 
till att mötet hölls var, att "sedan tanken att byg
ga de föreslagna östra Skånes jernwägar uppstod, 
hade man gjort nya uppfinnngar, som satt hrr 
jernvägsbyggare i stånd att för ofantligt billigt 
pris åstadkomma jernvägar, vida enklare än de 
wanliga, det är klart, men dock sådane, att de 
fylla det för handen warande behofvet". Det var 
ångspårvägen, den nya iden som via Danmark 
spritts till Skåne (jfr Alvfors 2003 s. 30), som nu 
engagerade ledande personer inom Gärds härad. 
Kristianstadsaktörerna var satta åt sidan. 

Det fanns dock i portföret vissa svårigheter, 
som gjorde att de talare, som uppträdde på mö
tet, var ense om att "den en gång uppgjorda pla
nen till jernvägar genom östra Skåne ej ännu bor
de öfvergifvas, och att den nya bansträckningen 
borde antagas endast i så fall, att den gamla linien 
omöjligen kunde utföras". 

Greve Raoul Hamilton upplyste mötesdelta
garna om att i de kommuner, som berördes av 
den föreslagna banan mellan Karpalund och De
geberga, fanns 282 200 kr tecknade för "ÖSJ", 
det vill säga i det närmaste det belopp som be
hövdes för att bygga den billiga Gärdska banan. 
Men om intresset att investera i den skulle bli 
lika stort som i "ÖSJ" visste man inte. Slutligen 
utsågs en interimstyrelse (YA 1880-09-15). 

Ungefär två månader efter mötet i Nöbbelöv 
presenterades förslag till linjesträckning. Banan 
skulle gå från Karpalund förbi och öster om 
Skepparslövs kyrka till Ormatofta nr 8, skära 
landsvägen mellan Nöbbelöv och Bröd och gå 
mellan Östra och Västra Vram inom Västra 
Vrams socken till öster om Everöds kyrka och 
vidare, beroende på de södra socknarnas teck
ning, i sockengränsen mellan Sönnarslöv och 
Vittskövle till Degeberga. Spårvidden skulle vara 
samma som statens järnvägars, och man räknade 
med att fa leda in tågen till Kristianstad på CHJ :s 
spår. Kommunala och privata aktieteckningar var 
redan uppe i över 200 000 kr. Man hoppades 
att så tidigt som i november 1881 ha klart för 

trafik. Kristianstadsbladet önskade företaget all 
framgång och ansåg att förr eller senare skulle 
den Gärdska banan utsträckas till någon station 
på YEJ (KB 1880-11-24). 

I en motion till stadsfullmäktige i Kristianstad, 
daterad 21 december 1880, tog B.S. von Otter, 
Sw. Lundqwist och A.L. Senell upp frågan om 
de Gärdska banorna. De föreslog att Kristian
stad skulle teckna 50 000 i ångspårvägen Kar
palund-Degeberga. I motionen nämndes att 
förslag redan väckts om upplösning av "Östra 
Skånes jernvägsaktiebolag". Den utgången hade 
varit lätt att förutse, med tanke på att projektet, 
"anlagdt i mycket stor skala, grundades å en tid, 
då penningeställningen i landet war allt annat 
än lysande och dessutom hågen att inlåta sig i 
spekulationer med anledning af de dåliga resul
tat, hvilka en mängd bolag medfört, var högst 
ringa (motionen finns återgiven i KB 1880-12-
27)". 

Ungefär tre veckor senare, den 13 januari 1881 , 
var delägarna i "Östra Skånes jernvägsaktiebolag" 
kallade till bolagsstämma, varvid frågan om bola
gets upplösning diskuterades. Det var en allmän 
önskan att så skulle ske, men för att vara giltigt 
skulle beslutet fattas vid ännu en bolagsstämma. 
Greve Hamilton föreslog att, om nästa bolags
stämma ej gillade det nu fattade beslutet, skulle 
de personer och kommuner, som tecknat aktier i 
"ÖS]", äga rätt att utgå ur bolaget. Vid omröst
ning segrade Hamiltons förslag med 2758 röster 
mot 990 (KB 1881-01-15). En stor majoritet fri
gjorde sig således från engagemanget i "ÖS]", för 
att kunna fullfölja de nya järnvägsplanerna. 

Vid vilken tidpunkt bolaget definitivt upplös
tes har ej kunnat fastställas, men det måste ha 
skett strax efter bolagsstämman i januari, med 
tanke på att verksamheten för de Gärdska banor
na accelererade under de första månaderna 1881. 
Den 11 februari beviljade regeringen greve Johan 
de la Gardie, ryttmästare C.G. Stjernswärd, riks
dagsman Sven Nilsson i Everöd och greve R. G. 
Hamilton rätten att anlägga järnväg från Karpa
lund över Västra och Östra Vram samt Everöd 
till Degeberga. De tongivande personerna hade 
utkristalliserats och projektet hade fatt sin båg
formade sträckning mot väster över Kristian
stadsslätten. Anläggningsarbetet skulle påbörjas 
senast den 1 juli 1881 och banan vara färdig för 
trafik senast den 31 december 1882 (YA 1881-
03-12, -04-27, Järnvägsdata s. 76). Den 5 mars 
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sammanträdde de privata aktieägarna och om
bud för de kommuner, som tecknat aktier i det 
nya projektet, med greve Hamilton som ordfö
rande och ryttmästare Stjernswärd vid protokol
let. Det saknades då omkring 65 000 kr för att 
aktieteckningen skulle nå upp till halva anlägg
ningskostnaden. Den bristen ansågs vara lätt att 
fylla. Därför fattades beslut om bolagsbildning 
under namnet Gärds härads jernvägsaktiebolag. 
Bolagsordning antogs och styrelsen skulle skynd
samt söka fa den fastställd (KB 1881-03-07). 

De tunga namnen inom Gärds härad hade 
lämnat "ÖSJ" -projektet bakom sig. "ÖSJ"-iden 
var därmed definitivt skjuten i sank. Och Kristi
anstads stad stod inför ett nytt scenario. 

Kristianstad och de Gärdska banorna 
Meningarna i Kristianstad var delade även om 
hur man skulle ställa sig till det nya projektet. 
Tankegångarna från "ÖSJ"-debatten upprepas. 
I december 1880 motionerade, som tidigare 
nämnts, von Otter, Lundqwist och Senell om 
att Kristianstad skulle bidra med 50 000 kr till 
ångspårvägen Karpalund-Degeberga. Med detta 
tillskott till redan tecknat aktiebelopp vore an
läggningen av banan tryggad. 

Enligt motionärerna skulle ångspårvägen med
föra att befolkningen i trakter, som nu hade lätta
re att nå platser vid Östersjökusten eller ta sig till 
YEJ eller stambanan än till Kristianstad, i stället 
skulle söka sig till staden. Handel och annan verk
samhet skulle öka till stadsbornas gemensamma 
bästa. Men det hade också visat sig att, om sta
den i fortsättningen ville fa någon nämnvärd in
komst av hamnavgifter och tolag, skulle det förr 
eller senare bli nödvändigt med en järnvägsför
bindelse till Åhus. Motionärerna avrådde av flera 
skäl från en järnväg direkt från Kristianstad till 
Åhus. Man måste i stället skapa förbindelse med 
Åhus genom anslutning till någon annan bana, 
vilket den Gärdska ansågs komma att ge möj
lighet till. Stadsfullmäktiges ordförande, C.A. 
Sjökrona, och flera med honom var av annan 
åsikt. Sträckningen till Karpalund skulle på sikt 
skada Kristianstads ställning som bygdens affärs
centrum. Det fanns starka sympatier i staden för 
en bana Kristianstad-Åsum/Vä-Köpinge-Åhus, 
som skulle bli en kortare förbindelse till stadens 
hamn (von Orters m.fl. motion den 21 decem
ber och Sjökronas den 22 december 1880 finns 
återgivna i KB 1880-12-27). 
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I Kristianstadsbladet den 26 februari 1881 re
flekterade redaktören A. Ljunggren över sakernas 
tillstånd. Han beklagade att "ÖSJ" -projektet, 
som skulle ha blivit av särskilt stor betydelse för 
Kristianstad, strandade kanske just på grund av 
stadens agerande. Och nu ville staden inte ha nå
got med de nya järnvägsplanerna att göra; man 
önskade endast förena staden med Åhus och räk
nade med god hjälp till anläggningskostnaden 
från Åhus kommun, en hjälp som Ljunggren 
ansåg illusorisk: 

En banbit från Åhus till Efweröd kommer till stånd, 

så snart den Gärdska banan blifwit färdig- kanske 

förr - cy Åhus kommun inser nog att af en anslut

ning till en järnväg, som förr eller senare kommer 

att utsträckas till Hör, är wida mer att hoppas än af 

en bana Kristianstad-Åhus. 

Förslaget om en järnväg mellan de två orterna 
utan anslutning till den Gärdska banan var inte 
särskilt klokt. Debattinlägget avslutas med: 

Om Kristianstad i någon mån will reparera den 

blunder, som begicks då staden ej af alla krafter 

understödde östra Skånes järnvägsförslag, bör man 

söka fa den Gärdska banan ledd till staden. Kar

palund bör ej fa blifva en förstad till Kristianstad, 

cy det blir en sådan, så snart - hvilket ej lär dröja 

- den Gärdska banan öfwer Karpalund drages till 

Hästveda. 

Ljunggren sökte föra vidare så mycket som 
möjligt av de för Kristianstad största fördelarna 
med projektet "Östra Skånes jernvägar". Men 
historien upprepade sig. Stadens majoritet var 
låst i sitt järnvägstänkande. Det skulle dröja 
åtskilliga år innan Kristianstad fick direkt järn
vägsförbindelse med den gärdska landsbygden. 
Men själva andemeningen i "ÖSJ"-iden förflyk
tigades inte genast som tankemönster i och med 
att det vittförgrenade smalspårsprojektet miste 
sin aktualitet. 

Kristianstad kom att påminnas om sin ovilja 
att ge stöd åt projekt som berörde staden. Då 
planerna på en järnväg från Kristianstad norrut 
diskuterades 1883, påpekade den nytillträdde 
landshövdingen M.G. de la Gardie, som ordfö
rande i interimsstyrelsen för Kristianstad-Im
meln-Sibbhult-projektet, i en skrivelse till stads
fullmäktiges ordförande i Kristianstad, att den 



Angspårvägar blev en partiell blygsammare ersättning for det stors/,agna "ÖS]"-projektet. Bilden .från Vittskövle är sen
tida, .från 1982, men stationshuset hade i princip bevarat sitt utseende .från Gärdsbanans epok. Foto Anders Lundquist. 

senast fullbordade banan, Gärds härads järnväg, 
tillkommit utan något som helst tillskott från 
Kristianstads stad. Inte heller för anläggningen 
av järnvägen Sölvesborg-Kristianstad hade 
staden gjort några direkta uppoffringar. De la 
Gardie beskrev de fördelar Kristianstad skulle 
få av banan till Sibbhult och föreslog att staden 
skulle teckna aktier för 50 000 kr i den. Han 
skrev: 

Den plan, som för några år sedan uppstod och hade 
till ändamål att på en gång göra Kristianstad till en 

hufvudknut i Östra Skånes jernvägsnät, strandade 

på sin egen storhet; men tid efter annan se vi län

karne knytas till, och det lider intet tvifvel att ju icke 

denna stora tanke uti en icke alltför aflägsen framtid 
skall blifva fullständigt genomförd, om ock delvis 

något olika till formen. - Ett närmande steg åt detta 

mål har ånyo blifvit urtaget genom den ifrågasatta 
jernvägen Kristianstad-Immeln-Sibbhult. 

"ÖSJ"-tanken var ämnad att återuppstå i ång
spårvägens skepnad. Avsikten var nämligen att 
järnvägen från Kristianstad norrut skulle byg
gas "med tillämpning af det Rowanska systemet 
hvad angår öfverbygnad och materiel" (De la 

Gardies skrivelse återges i KB 1883-12-01. An
gående projektet Kristianstad-lmmeln-Sibbhult 
se även KB 1883-10-29). De la Gardie tänkte 
sig tydligen att det skulle skapas en förbindelse 
mellan Sibbhultsbanan och de Gärdska banor
na. Dessa hade redan kompletterats med linjen 
Everöd-Åhus, och under 1884 debatterades 
livligt längs vilken väg de skulle fa förbindelse 
med Hörby och stambanan och hur Gärds hä
rad skulle komma i kontakt med YEJ (se Alvfors 
2003 s. 14 och 216f). Dessa utbyggnadsplaner 
måste ha varit angeläget tankestoff redan då De 
la Gardie agiterade för Sibbhultsbanan. Men det 
närmaste man sedan kom "ÖSJ"-iden utgjordes 
av de Gärdska banorna mellan Karpalund och 
Degeberga med utlöpare mot Åhus och Höör 
och fortsättningen norrut från Karpalund till 
Hästveda. 

Man var under det tidiga 1880-talet i stort sett 
tillbaka i det småskaliga järnvägsplanerandet. 
Det som tog vid efter den djupa depressionen var 
inte början på något nytt utan en kvarleva från 
högkonjunkturen i början av 1870-talet. Först 
kring mitten av 1880-talet, då städerna ger sig i 
kast med järnvägsprojekteringar, bryter ett nytt, 
centralortscentrerat mönster fram. 
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Sammanfattning och "eftertankar" 
När 1860-talets kärva ekonomiska klimat över
gått i det tidiga 1870-talets världsvida högkon
junktur, steg avsättningsmöjligheterna för det 
skånska jordbrukets produkter på såväl den in
hemska marknaden som på världsmarknaden, 
med England som den viktigaste avnämaren. 
De dåliga transportförhållandena inom Skåne 
försvårade emellertid en anpassning till den nya 
efterfrågesituationen. Följden blev att en mängd 
järnvägsplaner såg dagens ljus även inom de östra 
delarna av landskapet. 

Under 1870-talets första hälft experimente
rades med en rad olika, ofta alternativa projekt, 
vardera av några fa mils längd, inom bland annat 
Gärds härad och angränsande områden. Man 
ville fa kontakt med stambanan, YEJ och CHJ 
och direkt eller via dessa banor nå de skånska 
hamnarna. Till framför allt Everöd och Tollarp/ 
Västra Vram samlades eller passerade linjeförslag 
från Karpalund, Kristianstad, Åhus, Äsperöd och 
Höör. Men aktörerna drog åt olika håll, finan
sieringen kärvade, tiden gick och planerna ledde 
ingen vart. När så konjunkturen vände neråt 
och jordbrukets lönsamhet minskade, fick man 
ge upp högkonjunk-turens alltför kostnadskrä
vande, bredspåriga småbaneprojekt. 

Smalspårsalternativet, med dess starkt reduce
rade anläggnings- och driftskostnader, öppnade 
dock en möjlighet att hålla järnvägstankarna 
vid liv, vilket ledde till ett - om än kortvarigt 
- strukturellt nytänkande inom östskånsk järn
vägsplanering. 

Bredspårsplanerna far anses som alltför kost
samma för att man ens under det tidiga 1870-
talet kunde ha tänkt sig att lansera och på bred 
front samarbeta för att skapa längre, samman
hängande och regionalt betonade jordbruksba
nesystem. Man fick nöja sig med en inriktnng på 
"småstumpar" med i första hand lokala aktörer 
från landsbygden som drivande krafter. 

När konjunkturkrisen satte käppar i hjulet för 
de lokala bredspårsprojketen, framstod det bil
liga smalspåret som ett acceptabelt alternativ. 
Därmed blev det lättare att tänka sig en samver
kan inom en större geografisk räjong. I och med 
att anläggningskostnaderna blev avsevärt lägre, 
kunde de separata kommunala och privata eko
nomiska åtagandena bli mindre betungande. För 
idegivare på järnvägens område har detta öppnat 
blicken för att olika skånska bygder skulle kunna 
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samlas kring större, mera omfattande järnvägs
planer, och detta även under en försvagad kon
junktur; det vill säga i ett ekonomiskt läge då en 
samverkan borde ha tett sig synnerligen aktuell 
för att man bättre skulle kunna bemästra den 
ansträngda ekonomin. Det är mot denna bak
grund vi bör betrakta de radikala planerna på 
det omfattande, sydöstskånska järnvägsnät, som 
redaktör C.E. Ekvall förde fram i Krisatianstads 
Allehanda på våren 1875, och som skulle ha gett 
ett brett kontaktmönster och betydande samver
kansvinster. 

Iden utvecklades vidare av andra aktörer från 
Kristianstad och från Gärds härad, där man fatt 
ge upp de tidigare järnvägsplanerna. Den gick ut 
på att skapa ett enhetligt järnvägsnät, som skulle 
sträcka sig från Hästveda vid stambanan, gå via 
Kristianstad söderut och ha Malmö som sydlig 
slutpunkt. Från denna huvudbana skulle gren
banor ledas till de viktigaste hamnarna i sydöstra 
Skåne samt till ett par punkter på stambanan. 
Idegivarna betonade starkt Kristianstads stads 
intressen, samtidigt som bansystemet hade sin 
tyngdpunkt inom Gärds härad, med utpräglad 
förankring bland häradets storgodsägare. 

Vi far se "ÖSJ"-projektet som ett uttryck för 
tankar i tiden, som en reaktion mot de många 
och plottriga, skånska jordbruksbaneprojekten, 
och med 1870-talets kännbara konjunkturned
gång som grundval. "ÖSJ" -projektet var emeller
tid inte det enda exemplet på nytänkande inom 
de östra delaran av Skåne. Ungefär samtidigt 
kalkylerade förste lantmätare Tellander med ett 
skånsk-blekingskt smalspårsnät av i viss mån lik
artad karaktär. 

"ÖSJ"-projektet skulle, tillsammans med de 
redan anlagda banorna, ha gett en betydande 
täckningsgrad inom Skåne öster om stambanan. 
Kartan visar avståndet fagelvägen till närmaste 
station. Det är troligt att projektörerna räknade 
med två-tre stationer utöver dem, som angetts 
som utgångspunkter på kartan. Det innebär att 
området upp till fem kilometer från station an
tagligen är något underskattat. Kartan visar att 
obetydliga arealer skulle komma att ligga en mil 
eller däröver från station. Förutom trakterna i 
nordöst, som faller utanför "ÖSJ":s egentliga tra
fiksfär, är det endast inom ett mycket smalt bälte 
närmast östkusten samt ett ungefär 1, 1 kvadrat
mil stort parti inom Nävlinge- och Linderöds
åsen och ett mindre mellan Ystad och Sjöbo 



(cirka 60 kvadratkilometer) som enmilsgränsen 
överskrids. Det kan noteras att Nävlinge-Lin
derödsområdet kom att genomkorsas av ytterst 
fa järnvägsprojekt (Alvfors 2003 s. 12ff) och att 
det, liksom området mellan Ystad och Sjöbo, 
aldrig fick någon järnväg. Man kan konstatera 
att den del av sydöstra Skåne, som direkt berör
des av "ÖSJ"-projektet, skulle ha fatt en ovanligt 
tillfredsställande tillgång till järnvägstransporter 
redan vid 1870-talets slut, om planerna förverk
ligats. 

Med det tidiga 1870-talets spridda och alter
nativrika småbaneprojekt hade målsättningen 
inom de skilda bygderna varit att var för sig, mer 
eller mindre direkt eller via redan existerande 
järnvägar, komma i förbindelse med Malmö eller 
annan för bygden viktig hamn eller ort. Grund
tanken med "ÖSJ"-projektet var densamma, 
men med den skillnaden att "ÖSJ" kunde er
bjuda en samlad lösning genom ett enhetligt, ra
tionellt utformat och väl genomtänkt bansystem, 
men samtidigt med krav på en bred, solidarisk 
samverkan inom det tilltänkta trafikområdet. 
Genom upplägget med en huvudbana och ett 
utgrenat bibanenät skulle hela trafikområdet fa 
effektivt tillträde till såväl världs-marknaden som 
den inhemska marknaden genom förbindelserna 
med Malmö, den viktigaste porten mot den 
stora världen, och med betydande lokala repli
punkter längs kusten från Limhamn till Åhus, 
samt genom anknytning till lämpliga stationer 
vid existerande järnvägar. Dessutom skulle Kris
tianstad ges stärkt livskraft genom bättre om
landskontakter. 

Det är värt att notera att "ÖSJ"-projektet, med 
en sammanlagd längd av drygt trettio mil, lanse
rades i ett sammanhang och från början var av
sett att också utföras i ett sammanhang. Man bör 
också observera att projektet geografiskt uppvisar 
ett synnerligen symmetriskt, bilateralt mönster, 
och detta intryck förstärks om även de då existe
rande banorna (CHJ, SCJ, YEJ och LTJ) innefat
tas. Hela nätet är utformat som en organisk hel
het, med en "ryggrad" och tillhörande "revben", 
inom ett område med havet som avgränsning i 
öster och sydöst och stambanan i väster. 

Alltnog, "ÖSJ"-iden borde ha kunnat ge en 
närmast maximal effekt till ett minimum av 
anläggningskostnad. Den borde, sett ur det syd
östskånska näringslivets perspektiv, ha uppfattats 
som en perfekt lösning av transportfrågan. Un-

der hela projekteringsepoken från 1850-talet till 
första världskriget kan blott det sena 1890-talets 
vittfamnande kontinentalbaneplaner (se Alvfors 
2003 s. 138ff) tävla med "ÖSJ"-projektet ide
mässigt och beträffande förutsättningarna att 
gripa in i det ekonomiska skeendet och utveck
lingen av Skånes kommunikationer. "ÖSJ"-iden 
föll i glömskans djup. Kontinentalbaneplanerna 
satte ett kort spår på järnvägskartan genom ba
nan (Malmö-)Dalby-Bjärsjölagård. 

Då man 1880 var tvungen att helt ge upp 
"ÖSJ" -planerna, hade lågkonjunkturen drivit 
fram nya och billigare lösningar på det tekniska 
området. Man kunde på nytt ta itu med kommu
nikationsfrågan inom de östra delarna av Skåne, i 
första hand under ledning av landsbygdsaktörer 
och återigen med mera begränsade vyer, men nu 
med den normalspåriga ångspårvägen som led
stjärna. 

Under de första åren på 1880-talet går man 
in i ett linjemönster, som i stora drag innebär en 
återgång till det tidiga 1870-talets, men omkring 
1885 skiftar mönstret karaktär i och med att stä
derna träder in som den aktivare parten inom 
projekteringsverksamheten. Linjerna sträcks 
nu målmedvetet ut från städerna mot de om
landsområden, som man ville inkorporera eller 
försäkra sig om att inte mista. "ÖSJ" -projektet 
far således ses som ett ganska kort mellanspel i 
raden av urskiljbara strukturmönster under den 
sextioåriga, tidiga projekteringsepoken i sydöstra 
Skåne (jfr Alvfors 2003 s. 1 lff). 

Varför misslyckades "ÖSJ" -projektet? 
En rad faktorer bidrog till att fälla "ÖSJ" -projek
tet. Först och främst: finansieringen höll inte. 

För att erhålla koncession var det under 1870-
talet tillräckligt om det egna aktiekapitalet upp
gick till en tredjedel av anläggningskostnaden. 
Det var vanligt att man kalkylerade med detta 
och att resten anskaffades lånevägen. Från och 
med 1871 hade riksdagen avdelat anslag för 
enskilt järnvägsbyggande, men det räckte till 
för endast ett begränsat antal företag (Nican
der 1980 s. 55ff). Det nämns inte heller i något 
sammanhang att "ÖSJ"-projektörerna hade för 
avsikt att söka lån från staten. Det innebär att 
de var hänvisade till obligationsmarknaden. Lä
get på kreditmarknaden var sådant att räntan på 
obligationslån skulle komma att bli betungande. 
Och att fa obligationslån placerade bör redan från 
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början ha stött på svårigheter. Järnvägsobligatio
ner, som under högkonjunkturen var begärliga 
papper, blev allt mer svårplacerade allt eftersom 
konjunktursvackan fördjupades. Om inte förr så 
måste det under 1877 ha visat sig mycket svårt 
att placera obligationslån på marknaden (jfr Alv
fors 2003 s. 176ff). 

Projektörernas målsättning var att klara halva 
anläggningskostnaden genom aktieteckningar, 
dels för att utnyttja lågkonjunkturens fördelak
tiga priser på material och arbetskraft, dels för 
att begränsa behovet av obligationslån. Arrange
manget ställde extra krav på aktietecknarna. Och 
de förhoppningar man hade att klara en tillräck
lig aktieteckning kom snart nog på skam. Det 
visade sig att projektet vilade på en ostadig pall 
med sköra ben. De finansieringsben som skulle 
stötta projektet var, förutom obligationslån, ak
tieteckningar från såväl städerna som landskom
munerna och enskilda. Obligationsstödet var 
bräckligt, och så visade sig även det från lands
kommunerna och privata vara, när det efter in
bjudan till aktieteckning framgick att pallen sak
nade ett ben; städerna var helt ointresserade. 

Bland enskilda finansiärer hade man främst 
godsägare att räkna med. Andra kategorier, inom 
jordbruket och andra verksamheter, som kunde 
vara intresserade av företaget, hade i regel starkt 
begränsade resurser att ta av. Vad man saknade 
var större industriföretag och industriägare, som 
både var starkt beroende av järnvägstransporter 
och hade en tillräcklig ekonomisk bas. Här kan 
jämföras med förhållanden inom norra delen av 
Kalmar län där bruksägare och deras familjer 
1877 innehade drygt en tredjedel av aktierna i 
Hultsfred-Westerviks Järnvägs AB (se Svallham
mar 1991 s. 91f). Oddsen för "ÖSJ" kunde ha 
varit radikalt annorlunda, om ett antal betydan
de industrier varit lokaliserade inom det område 
projektet genomkorsade. 

Åter till städernas roll. De hade efter de skån
ska bibanornas tillkomst i början på 1860-talet 
varit i stort sett passiva i projekteringssamman
hang och så skulle det i stort sett förbli till några 
år in på 1880-talet. Städerna såg det som lands
bygdens sak att initiera och investera i anlägg
ningen av tertiärbanor. "ÖSJ"-projektet var dock 
väl tillrättalagt för att kunna tilltala de berörda 
städerna, men projektörerna överskattade pro
jektets lockelser. De var så att säga ute i fel tid. 
Och utan väl tilltagna aktieteckningar från stä-
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derna fanns inte finansiellt underlag för projekt i 
"ÖSJ:s" storleksklass. 

Man far tänka sig att om städerna, och då 
främst Kristianstad och Malmö, varit villiga att 
lätta på pungen, så borde det ha sporrat många 
landskommuner och privatpersoner till större ak
tieteckningar i huvudbanan och förhoppningsvis 
också fatt en dominoeffekt ut längs de planerade 
bi banorna. 

Kristianstads avvisande hållning kan vara sär
skilt svår att förstå. En majoritet i fullmäktige 
sade envetet nej till varje teckningsförslag. Den
na negativa attityd till järnvägsplaner var inte ny 
och den kom att upprepas. Det var främst bland 
militärer, tjänstemän inom förvaltning och rätts
väsende och inom lärarkåren de fanns, som ar
betade mot "ÖSJ"-projektet, medan affärsidkare 
reserverade sig mot de "ÖSJ" -negativa besluten. 
De inom handel, hantverk och industri, som var 
positivt inställda till projektet, var inte tillräckligt 
representerade inom fullmäktige för att kunna 
genomdriva sina intressen på kommunikations
området. 

Man far intrycket av att bland representanter 
för officers- och tjänstemannakåren såg man 
Kristianstad främst som en garnisons- och för
valtningsort med dess speciella funktioner och 
värderingar. De tycks inte ha haft full förståelse 
för samspelet mellan staden och dess omland eller 
varit vakna för de möjligheter staden hade som 
handels-, hantverks- och industriort. Det var bra 
som det var. CHJ fick inte lida något avbräck. 
Intresset stannade för tillfället vid kanalförbin
delsen med Åhus. 

En del tongivande personer inom Gärds och 
Östra Göinge härader hade redan tidigare haft 
ambitionen att inte bli för starkt bundna till 
Kristianstad. Man hade planerat för järnvägs
kontakter åt olika håll för sina relationer med 
omvärlden. Kristianstads ställningstagande ledde 
nu till att linjeförslaget för huvudbanan försköts 
västerut med Karpalund som skärningspunkt 
på CHJ och att västliga godsägare inom Gärds 
härad började dominera scenen. Kristianstad var 
inte längre den fasta punkten i projektet. Staden 
ställdes åt sidan. 

I och med att städerna inte visade något intres
se för "ÖSJ" -projektet blev det desto viktigare att 
fa landskommunerna att teckna aktier. De slöt 
dock inte alls upp i den utsträckning som fordra
des för att ge projektet en chans. Kommunerna 



längs huvudbanan från Hästveda till Andrarum 
och kring bibanedelarna närmast denna sträcka, 
det vill säga kring de centrala delarna av projek
tet, visade visserligen över lag ett stort intresse; 
merparten (24 kommuner) tecknade sig för ak
tier. Förutom inom några socknar på Österslätt 
vann man däremot föga gehör utanför kärnom
rådet. De kommunala teckningarna var mycket 
tunnsådda. Endast sju har noterats. 

För projektet som helhet rörde sig teckningarna 
i regel om begränsade belopp på 5 000 till 15 000 
kr (20 av 31 kommunala teckningar) . Blott fem 
kommuner (Broby, Åhus, Everöd, Östra Sön
narslöv och Borrby) låg på 50 000 och 60 000 kr. 
Resultatet blev att de kommunala teckningarna 
utgjorde ungefär 8 och de privata cirka 5 procent 
av den beräknade anläggningskostnaden, tillsam
mans således ungefär 13 procent. Det fattades 
mycket för att nå upp till de 50 procent som pro
jektörerna hade som målsättning. 

En hel del kommuner ignorerade helt inbju
dan till aktieteckning och många avslog frågan 
utan motivering. De argument som redovisades 
för avslag var av skiftande karaktär. Om banan 
inte skulle gå genom kommunen fanns det inte 
anledning att bidra, och i vissa fall ansågs endast 
ett fatal medlemmar fa nytta av banan, även om 
den gick genom kommunen. Man kunde anse 
sig redan ha tillräckligt bra tillgång till järnväg. 
Detta gällde främst inom den sydvästra halvan 
av det tilltänkta trafikområdet, där man i många 
fall hade nära till existerande banor (stambanan, 
YEJ, LTJ och MYJ) eller rent av station inom 
kommunen. Kommuner kunde också vara 
skuldsatta, och man ville inte ytterligare belasta 
skattebetalarna. Sociala plikter och nödvändiga 
utgifter för skolan var redan tillräckligt betung
ande. Nöden fordrade inte att man engagerade 
sig. I några fall hindrades man av att kommunen 
redan var bunden vid teckningar i annat pro
jekt. 

Dessa argument ger en fingervisning om var
för den kommunala uppslutningen blev så otill
räcklig, men vi f"ar också söka mera generella 
förklaringar. Ett förhållande, som kan ha bidra
git dels till att så många kommuner uppställde 
sinsemellan oförenliga villkor för aktieteckning, 
dels till att de extra uttagen per fyrk tedde sig 
svåra för många att bära, var kommunernas be
gränsade storlek. Det framgår tydligt av projekt
kartorna att "ÖSJ:s" tänkta trafikområde bestod 

av ett formligt "lapptäcke" av i regel små, inom 
vissa områden mycket små kommuner, var och 
en med sina speciella intressen att bevaka. Den 
kommunala egoismen var i många fall ett hinder 
för samförståndslösningar. Man kontrasterade 
sina skilda intressen snarare än att söka harmo
niera dem. 

Med betydligt större kommunenheter borde 
detaljkonflikterna ha kunnat undvikas eller i 
varje fall inte behövt bli ett så stort problem. Frå
gan om linjesträckningar hade fatt bli en fråga att 
lösa inom kommunen. Det torde även ha varit 
lättare att övertyga om den gemensamma nyttan 
inom den större enheten än då det gällde mellan 
småkommuner. Att fa gehör för aktieteckning 
borde också ha varit lättare om bördan kunde 
spridas över många skattepliktiga och bli min
dre betungande per fyrk. Även om det utgått ett 
mindre bidrag per fyrk till aktieteckningen, skul
le det samlade resultatet för "ÖSJ"-projektet ha 
blivit bättre än då ett begränsat antal småkom
muner tecknade sig för i regel låga belopp. 

Problemet med småkommuner leder oss till 
frågan om brister i de institutionella förhållan
dena även på ett pinnhål högre plan. 1854 års 
beslut att enskilda personer och lokala intressen 
fick stå för framväxten av det perifera bannätet 
far anses ha missgynnat det omfattande "ÖSJ"
projektet med förgreningar inom båda skånelä
nen. Storleken, utsträckningen och dessutom ka
raktären av jordbruks bana var en black om foten. 
Projekteringsverksamheten hängde på privatper
soners initiativ. Intresset för projektet varierade. 
Konkurrensen mellan olika bygder och socknar 
om att fa järnväg verkar mer accentuerad än vil
jan till samverkan, och inom områden med järn
väg var man inte motiverad till föga vinstgivande 
satsningar. Projektörerna hade påtagit sig en 
övermäktig uppgift. För att ro i land ett så stort 
projekt som "ÖS]" hade det behövts stöd av en 
regional myndighet med näringslivsbefrämjande 
målsättning och ansvar för en regional samord
ning och finansiering. Det brast i den vägen i de 
institutionella förutsättningarna när "ÖSJ" -iden 
växte fram. 

Vi återkommer till att indelningen i en mängd 
små kommuner kan antas ha bidragit till det 
magra teckningsresultatet och att storkommuner 
kunde ha varit botemedlet. Detta resonemang 
har en begränsad tillämpning. Det är osäkert om 
det kunde ha gällt inom området nära Malmö 
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och Lund, eller i stort sett söder om YEJ. I och 
med att städerna uteblev som finansiärer och 
landsbygdens engagemang därmed fick en avgö
rande roll, kom problem som gällde relationerna 
mellan de olika bygderna att betyda mer. 

"ÖSJ :s" tankesmedja hade sitt säte i Kristi
anstad och stadens nära omgivning. Det var ur 
den traktens perspektiv "ÖSJ"-iden utforma
des. Projektet var skräddarsytt för kärnområdet, 
bestående av Östra Göinge härad, Gärds härad 
och angränsande områden innanför Hanöbuk
ten. Området skulle få sitt behov av kontakter 
tillgodosett med dels Kristianstad, dels stamba
nan samt Malmö och Åhus, det vill säga de mest 
aktuella hamnarna. Projektet skulle dessutom 
gynna Kristianstads utveckling. Kärnområdets 
konkurrenssituation skulle förbättras i relation 
till inte minst den sydvästra delen av landska
pet. I stort sett inom området söder om YEJ, det 
vill säga kring den del av projektet som låg nära 
Malmö, kan det inte ha tett sig särskilt lockande 
att investera i "ÖSJ". Man riskerade att få sina 
relativa konkurrensfördelar urvattnade. Dess
utom bör man knappast ha haft tillräckligt be
hov av bättre kommunikationer med området i 
nordöst, för att det skulle locka till aktieteckning. 
Varför skulle man stödja ett projekt, som allra 
mest skulle komma att gynna en konkurrerande 
jordbruksbygd? Man skulle få betala för dyrt för 
de tänkbara fördelar projektet kunde medföra. 
Storkommuner skulle knappast ha hjälpt upp 
situationen för projektet inom denna del av tra
fikområdet. 

Förhållandet var ett annat på Österslätt, som 
kunde liknas vid "ÖSJ:s" kärnområde då det 
gällde kontakten med marknaden. Denna syd
östligaste del av Skåne behövde komma närmare 
såväl Ystad som Simrishamn och Malmö, och 
det skulle "ÖSJ" kunna erbjuda. Detta tedde 
sig också för en hel del av kommunerna på Öst
erslätt som ett gott alternativ till det tidiga 1870-
talets avtynade bygdeprojekt. En större kommu
nal enhet borde här ha underlättat en helhjärtad 
uppslutning kring "ÖSJ"-planerna. Men den 
kunde ju också ha betytt, att något av de tidigare 
projekten redan hade varit genomfört och "ÖSJ" 
därför inte varit intressant. 

Konjunkturutvecklingens roll 
Man kan säga att 1870-talets lågkonjunktur 
både födde "ÖSJ"-iden och gav den dödsstöten. 
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När den gjorde sig kännbar vid årtiondets mitt, 
gick musten ur planerna på de normalspåriga 
bygdebanor som diskuterades. Då "ÖSJ"-iden 
väcktes 1875 sågs smalspårsalternativet som en 
möjlig utväg att kringgå de problem konjunktur
nedgången hade skapat, men man såg samtidigt 
chansen att utnyttja det prisfall på varor och ar
betskraft, som följt i lågkonjunkturens spår. 

Konjunkturnedgången fortsatte emellertid 
under 1876. Jordbruket fick allt sämre betalt för 
sina produkter då efterfrågan sjönk. Underlaget 
för både kommunala och privata aktieteck
ningar i "ÖSJ"-projektet blev svagare samtidigt 
som konkurrensen om det riskvilliga kapitalet 
tilltog. Denna negativa utveckling fortsatte. 
Under senare delen av 1877 uppfattades den 
ekonomiska krisen som verkligt allvarlig. Svå
righeterna tornade upp sig ytterligare under 
1878, men först året därpå nådde depressionen 
sitt bottenläge. Mot slutet av 1879 registrerades 
dock symptom på återhämtning inom världs
ekonomin och för det skånska jordbruket ran
dades ljusare tider. 

Förutsättningarna för "ÖSJ"-projektörerna att 
locka till sig kapital var redan från början dåliga. 
När man i slutet av 1876 nådde fram till tiden 
för aktietecknande, hade möjligheterna försäm
rats ytterligare. De sista försöken att fylla på ak
tiestocken gjordes 1877 i ett ännu sämre läge och 
utan framgång. Ett nytt försök under en dalande 
konjunktur hade varit meningslöst. De anstalter 
som vidtogs på våren 1878 för att få bolagsord
ningen fastställd kan ses som en åtgärd i avvaktan 
på det konjunkturomslag, som dock lät vänta på 
sig ytterligare ett år. Att fullfölja tanken på att 
söka koncession kan knappast ha varit motive
rat under rådande ekonomiska förhållanden. I 
koncession ingick bestämmelse att banbygget 
måste påbörjas före visst datum, annars förföll 
den. Man såg säkerligen ingen rimlig chans att 
uppfylla ett sådant krav. Projektet kan ses som 
dött 1879, även om den formella dödsattesten 
kom först i början av 1881. 

Hade projektet varit realiserbart om 1870-talet 
inte träffats av den svåra depressionen? Det är 
knappast troligt. Många av de bromsande fakto
rerna, som beskrivits, var inte bundna till kon
junkturen. Man frågar sig också om olika parter 
ens under ett fortsatt gott konjunkturläge under 
1870-talet varit mogna att anamma det nytän
kande som "ÖSJ"-projektet innebar, och varit 



villiga att acceptera den vittgående samverkan, 
som krävdes inom det omfattande trafikområ
det. Vi far beakta att man i östra Skåne ännu 
befann sig i järnvägsprojekteringens linda. 

Även under ett gott konjunkturläge måste 
städernas roll som finansiärer ha varit av fun
damental betydelse. De projekt, som bearbe
tades under 1870-talets högkonjunktur, var i 
regel korta banor som landsbygdsintresset stod 
bakom. Städerna visade då, liksom beträffande 
"ÖS]", ingen påtaglig tendens till engagemang. 
Det finns knappast anledning att tro att ett pro
jekt av "ÖSJ:s" omfattning och linjemönster 
skulle ha väckt städernas intresse. Först i mitten 
av 1880-talet får vi se stadsintresset skifta gestalt, 
och då i samband med att omlandskampen stä
derna emellan skärps och kräver järnvägar som 
vapen i kampen. Städerna hade var och en sina 
anfallsriktningar. Det är inte troligt att de hade 
kunnat samsas om "ÖSJ":s strikta och rationella 
linjemönster - oavsett val av spårvidd. Några 
bredspåriga bygdebanor hade dessutom tillkom
mit i början på 1880-talet. Ångspårvägen hade 
gjort sitt intåg. Smalspår var inte längre aktuellt. 

Bakom "ÖSJ"-projektets svårigheter låg en 
lång rad negativa faktorer, som var och en i sina 
detaljer kunde verka harmlösa och som inte av
skräckte projektörerna från att försöka hålla pro
jektet levande i i varje fall drygt tre år. Men i 
sin totalitet och sammanvävda över tiden speglar 
dock de negativa faktorerna projektets grundläg
gande svagheter. Hur man än vrider och vänder 
på problemen, kan man inte finna att "Östra 
Skånes jernvägar" hade någon möjlighet att för
verkligas. Av det planerade linjenätet kom dock 
ett par brottstycken att hamna på järnvägskar
tan. Järnvägen Hästveda-Karpalund kom att i 
stort sett följa "ÖSJ:s" tilltänkta linje mellan de 
två orterna och detsamma gällde banan Malmö
Genarp. 

Om "ÖS]" realiserats skulle tillgången till järn
väg tidigt ha blivit påfallande likformigt fördelad 
i större delen av Skåne öster om stambanan. 
Genom "ÖS]" och de redan anlagda banorna 
skulle nästan alla delar av området ha erbjudits 
nära tillgång till järnväg. Man borde ha fatt ett 
rationellt linjesystem, i varje fall för det närmaste 
årtiondets transportkrav. Men valet av smalspår 
skulle hainneburit anpassningssvårigheter till en 
ny näringslivssituation. Vi behöver bara tänka på 
betnäringens utveckling under sent 1880-tal och 

under 1890-talet med krav på smidig samtrafik 
med de banor som byggdes redan innan "ÖSJ"
projektet var aktuellt. 

Järnvägsdebatten 
För oss - med facit i hand - ter det sig dock 
som om projektörerna i sitt ideskapande redan 
från början hängav sig åt önsketänkande. Och 
det var inte så ovanligt i järnvägens barndom. De 
överskattade den potentiella styrkan hos de kraf
ter, som de räknade med skulle bära fram pro
jektet till fullbordad bana. De var inte tillräckligt 
öppna för de redan i initialstadiet existerande 
svagheterna i konceptet. Den fortgående kon
junkturavmattningen fjärmade "ÖSJ" -planerna 
ytterligare från det möjliga. Projektörerna ville 
ändå ogärna lämna tron på projektets gångbar
het, men illusion och verklighet stod för långt 
från varandra för att agitationen skulle kunna 
rubba positionerna i den utsträckning att disso
nansen kunde överbryggas. Fiktionen kunde inte 
betvinga verkligheten. 
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Anders Olsson 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1956? 
Järn vägsnätet 
Det svenska järnvägsnätet var vid årets början 
16 357 km långt. Av dessa tillhörde 14 929 km 
SJ. Vid årets slut var nätets längd 16 177 km, var
av 14 843 km tillhörde SJ. Således hade såväl SJ :s 
som enskilda järnvägars banlängd minskat under 
1956. Norrbottens län hade mest järnväg, 1 203 
km, vilket dock blev minst om man slog ut det 
på kvadratkilometer. På andra plats kom Kop
parbergs län med 1 110 km. Minst bana hade 
naturligt nog Gotlands län med 117 km, följt av 
Blekinge med 254 km. 

De enskilda järnvägarna stod för drygt 10 pro
cent av linjenätet. Trots att det egentliga järnvägs
förstatligandet var genomfört fanns ännu ganska 
många enskilda järnvägar kvar. I 15 av de 24 lä
nen fanns sträckor tillhöriga enskilda järnvägar. 
Mest fanns i Stockholms län 302 km ( där Roslags
banan och Nynäsbanan ännu räknades som en
skilda banor) följt av Örebro län, 275 km. 

"Stopp for normalspåret. "Man kan aldrig vara nog 
övertydlig ... Listerbanan hade breddats 1954 men 
bara till Lister-Mjällby, med tanke på den lokala indu
strin. Foto Lennart Ameen. 

Nya banor 
Det svenska järnvägsnätet ansågs färdigbyggt för 
alltid. Nu gällde det att förbättra och moderni
sera nätet. Årets enda nybyggda sträcka för all
män trafik var således endast en kilometer lång 
och bestod av ett triangelspår söder om Melle
rud mellan före detta Dalslands järnväg och före 
detta Bergslagernas järnväg. Härigenom slapp 
tågen mellan Göteborg och Oslo att byta färd
riktning i Mellerud. Spåret öppnades för trafik 
3 juni och fjärrstyrdes från Mellerud. Spåret var 
elektrifierat från starten. 

En längre bana (3 km) som tillkom under året 
var industrispåret mellan Örnsköldsviks Västra 
och Hägglund & Söners anläggning i Gullänget. 
Spåret har använts flitigt för Hägglunds leveran
ser av järnvägsfordon och T-banevagnar. 

N ormalspår och smalspår 
SJ:s linjenät bestod av 12 442 km normalspår, 
46 km med 1093 mm, 420 km 1067 mm och 
2 021 km med 891 mm spårvidd. 

Genom järnvägsförstadigandet hade SJ blivit 
ägare till ett stort smalspårsnät. I slutet av 1940-
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talet hade man kommit fram till att de viktigaste 
smalspårsbanorna i Västergötland, Småland och 
Blekinge skulle ombyggas till normalspår. Arbe
tet med breddningen gick dock långsamt och 
endast en mindre del av de beslutade ombygg
naderna kom att genomföras. Ingen ombyggd 

156 

Persontrafiken på fore detta Trelleborg-Rydsgårds järn
väg nedlades under året men godstågen rullade några 
år till. Z43 301 drar lokalgodståg 8271 vid Beddinge 
3 april 1956. Samling Kenneth Larsson. 

Aven vid Spånga-Lövsta järnvägforsvann persontraJ!-
ken 1956. Tvåradiga stationsnamnskyltar var ovanliga. 
H Grip fotograferade nuvarande museiloket J 1393. 



sträcka blev färdig under året men mellan Karls
hamn och Karlskrona pågick arbetet för fullt och 
sträckan kunde öppnas normalspårig 1957. 

Av de enskilda järnvägarna var nästan hälften 
smalspår med 891 mm spårvidd. Tre stora linje
nät ingick i detta: Roslagsbanesystemet, Nord
mark-Klarälvens järnvägar och Dala-Ockelbo
Norrsundets järnväg. 

På NKlJ återupptogs persontrafiken mellan 
Hagfors och Hagfors Gärdet. Den fanns sedan 
kvar till nedläggningen av persontrafiken på 
NKlJ-nätet 1964. 

Dubbelspår 
På de stora linjerna behövdes dubbelspårsdrift 
av både kapacitetsskäl och för en rationellare 
tågdrift. Redan i slutet av 1800-talet hade man 
kommit fram till att Västra, Södra och Östra 
stambanorna samt Västkustbanan borde bli dub
belspåriga. Arbetet med utbyggnad till dubbel
spår pågick etappvis och i långsam takt. Under 
långa perioder tillkom endast några fa kilometer 
dubbelspår. I slutet av 1940-talet tog dock ut
byggnaden fart och under 1950-talets första sex 
år byggdes således 335 km dubbelspår. I stort sett 
hela utbyggnaden fanns på västra, södra och öst
ra stambanorna. Under 1956 tillkom ytterligare 
tre dubbelspårssträckor: Torp-Alingsås (VSB) 6 

km, Ervalla-Frövi (norr om Örebro) 10 km och 
Eneryda-Diö på Södra stambanan 11 km. Vid 
1956 års slut hade ännu inget dubbelspårsbygge 
på Västkustbanan påbörjats. 

Elektrifiering och signalteknik 
Sedan mitten av 1920-talet hade elektrifiering
en av det svenska järnvägsnätets viktigare linjer 
pågått oavbrutet. Under 1956 blev ytterligare 
157 km bana elektrifierad förutom nybygget 
vid Mellerud. Sträckan Hudiksvall-Sundsvall 
elektrifierades och därmed kunde man köra el
tåg hela vägen Stockholm-Sundvall. De övriga 
sträckorna som elektrifierades låg alla i Bergs
lagen. De var: Grängesberg-Ludvika (TGOJ), 
Tillberga-Fagersta C, Fagersta bruk-Ludvika 
och Ängelsberg-Snyten. 

Linjeblockering tillkom under året mellan 
Rautas och Abisko på Malmbanan. 

Nedläggningar 
Nedläggningar drabbade under året ett antal 
sträckor: 

Tre ''stora" privata 891-nät återstod Ett var DON] 
som dock krympte när persontrafiken från Linghed 
(bilden) till Lilla Björnmossen avvecklades. Malletloket 
DON] 12 på vändskivan vid en SJK-utflykt 1963. 
Foto Lennart Ameen. 
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• Simrisbanans sidolinje Dalby-Bjärsjölagård 
hade förlorat persontrafiken 1955. Nu nedlades 
även godstrafiken mellan Harlösa och Bjärsjö
lagård. 

• Trelleborg-Rydsgård förlorade persontrafi
ken. Godstrafiken blev dock kvar och var mest 
omfattande i banans båda ändar. Sockerindu
strins transporter hade alltid varit ryggraden i 
banans godstrafik. Nu var bettransporterna av
vecklade men de båda sockerbruken i Jordberga 
och Skivarp alstrade fortfarande godstrafik. Per
sontrafiken på TRJ var aldrig så stor. Rälsbussar
na som köpts 1938 hade gått kvar i trafiken till 
nedläggningen. Dessa samt de av samma modell 
som trafikerat Dalby-Bjärsjölagård sändes nu till 
Halland för nya trafikuppgifter. Persontrafiken 
Trelleborgs Övre-Trelleborg C som utförts av 
Rydsgårdsbanans tåg nedlades samtidigt. 

• Persontrafiken Spånga-Hässelby Villastad på 
Spånga-Lövsta järnväg nedlades. Här fick Tun
nelbanan nu ta hand om passagerarna. Godstra
fiken fortsatte. 

• På sträckan Tollarp-Östra Vram nedlades 
godstrafiken. Sträckan som var en rest av Gärds 
Härads järnväg hade förlorat persontrafiken re
dan 1936. 

• Arbetartågen på den sex km långa sträckan 
Malmberget-Tingvallskulle drogs in. Godstrafi
ken överlevde till 1957 då sträckan nedlades helt. 

• Persontrafiken på Blekinge Kustbanas sido
bana Sölvesborg-Hörviken nedlades. Banan 
hade trafikerats med smalspårståg även efter 
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huvudbanans breddning 1954. För godstrafiken 
Sölvesborg-Lister Mjällby som blev kvar hade 
utlagts normalspår. 

• Den 22 km långa sträckan Linghed-Lilla 
Björnmossen på Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg förlorade persontrafiken. 

• Sträckan Gårdveda-Målilla på före detta Vet
landa järnväg förlorade godstrafiken. 

• Svensbro-Tidaholm var en 15 km lång sido
bana till Hjo-Stenstorps järnväg med spårvidd 
891 mm. Den nedlades helt 1956. Tidaholm 
hade dock kvar trafiken på den yngre normal
spåriga Tidaholms järnväg. 

• Persontrafiken på smalspåret Uddevalla C
Uddevalla hamn nedlades. Persontrafiken på 
normalspåret hade nedlagts tio år tidigare. 

Trafikplatser 
En bild av Järnvägssverige 1956 f°ar man av järn
vägsstatistikens uppgifter om trafikplatser på SJ :s 
järnvägsnät. Det fanns vid 1956 års slut 898 sta
tioner, 470 trafikplatser, 82 expeditionsställen, 
1 138 hållplatser, 762 håll- och lastplatser samt 
209 lastplatser. SJ hade 2 282 stationshus och 
2 097 godsmagasin. Den sammanlagda lastkajs
längden var 95 412 meter. Till detta kom några 
hundra trafikplatser på de enskilda järnvägarna. 

Ånglok 
Tre år efter SJ :s sista nyanskaffning av ånglok var 
ångloksdriften definitivt på tillbakagång. Mellan 
1955 och 1956 minskade ånglokens trafikarbete 

YEJ-s ''amerikanare" 
byggdes om efter forstat
ligandet till litt. B2. De 
hade slopats redan 1949 
men skrotades 1956. 
Deras sista SJ-tjänstgö
ring var på linjen Käv
linge-Sjöbo och bilden 
är .från Kävlinge. Foto 
Carl-Erik Nilsson. 



", ... -.. 

Totalt byggdes nio T3-or med början 1956. Individen på bilden är nr 92 och foto togs vid leveransen från Falun 1958. 
De extra bromskopplingarna över bujfertpltmkan visar att loket är utrustat med malmtågsbroms. Samling Stig Nyberg. 

mätt i vagnaxelkilometer med ungefär 16 pro
cent. Den största minskningen gällde persontra
fiken där ångloksdriften halverats sedan 1953. 

Detta ledde naturligtvis till att ånglok blev 
överflödiga och slopades. Ett antal ånglok skro
tades under året. De flesta av dessa var lok från 
enskilda järnvägar som SJ övertog vid järnvägs
förstatligandet. Bland lok som skrotades detta 
år fanns Ystad-Eslövsbanans lok 13-15 (SJ B2 
1527-1529) som YEJ:s originelle maskinchef 
beställt i Richmond USA 1900 och som gått till 
litteraturhistorien genom Fritiof Nilsson Piratens 
skildringar. Under SJ-tiden hade de bland annat 
tjänstgjort på Kävlinge-Sjöbobanan. 

Ett annat skånelok som skrotades var Eslöv
Hörby järnvägs lok. Trots att det var banans enda 
lok fick det nr 9 detta som förberedelse för det 
kommande Östra Skånes Järnvägars lokserie. 
Loket var byggt hos Nohab 1897 och hade nr 
1663 hos SJ. 

Men det fanns också ånglok som bevarades för 
framtiden. Vid SJ:s 50-årsjubileum 1906 hade 
man ju tagit de första ansatserna till ett järnvägs
museum genom att bland annat Prins August 
bevarades för framtiden. Nu femtio år senare 
tillfördes Järnvägsmuseum det 80-åriga loket nr 
8 från Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg. 
Loket var en gåva till museet från TGOJ. 

Ellok 
Med elektrifieringen av järnvägsnätet ökade 
också ellokstrafiken. Här var ökningen störst på 
persontrafiksidan. Detta krävde naturligtvis fler 
lok. Under året levererades 28 nya lok litt. Da 
och två malmtågslok litt. Dm. 

Parallellt med leveranserna av Da-lok fortsatte 
ombyggnaderna av äldre D-lok till litt. Du med 
starkare motorer vilket gav de äldre loken likvär
diga prestanda som Da. 

För växlingstjänst tillkom fem lok litt. Ud. 

Motorlok 
För godstrafiken på icke elektrifierade linjer er
sattes ånglok alltmer med motorlok. Motorlo
kens tjänstgöring i linjetjänst ökade med mer än 
150 % mellan 1954 och 1956. Orsaken till detta 
var naturligtvis nyanskaffningen av motorlok. 

Sedan några år hade SJ köpt in tyskbyggda lok 
litt. T2 (sedermera T21). Nu byggdes en licens
version av detta lok hos Vagn- och Maskinfabri
ken i Falun. Denna hade svenskbyggd växellåda 
och annan kraftöverföring än de tyskbyggda lo
ken. Den fick därför litt. T3 (sedermera T22). 

SJ hade nu funnit tiden mogen även för tyngre 
motorlok. Sedan några år fanns ett General Mo
torsbyggt lok på provtur i Europa, bland annat 
i Sverige. Detta lok skulle senare hamna i SJ:s 
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lokserie med litt. T5/T42. Nu köpte SJ sin första 
serie GM-lok. En försvenskad version byggdes 
hos Nohab i Trollhättan och levererades 1956. 
Loken vägde 84 ton och fick en maxhastighet 
på 100 km/h. De fem loken fick litt. T4, senare 
omlittererade T 41. Loken sattes i tjänst i person
och godståg på den ännu oelektrifierade linjen 
Borås-Alvesta. 

Tio lokomotorer litt. Z6 (sedermera Z64) 
levererades från Deutz i Tyskland och tio smal
spårslokomotorer (891 mm) litt. Z4p levererades 
från Kalmar Verkstad. Även NKlJ köpte en Z4p 
från Kalmar. 

Motorvagnar 
Elektriska motorvagnståg av rälsbusstyp var 
ännu ett sätt till förenklad drift. Sedan några år 
hade Hilding Carlsson utvecklat ett sådant tåg. 
Det blev ett trevagnarssätt och de två första le
vererades till TGOJ 1956. En smalspårig version 
byggdes för NKlJ där den kom att kallas "Udde
holmaren". Den levererades dock först 1957. 

SJ valde dock att bygga separata elrälsbussar och 
släp- eller manövervagnar. Då kunde släpen/ manö
vervagnarna användas till såväl el- som dieselmo
torvagnar. Fem elmotorvagnar litt. YCoa7 /YBoa7 
levererades under året. Dessa hade elutrustning 
från Asea och korgar från ASJ Arlöv. De fick en 
annan inredning med stolar med högre ryggstöd 
än de YCoa6 som levererats föregående år. 

Under året levererades nio manövervagnar 
litt. UCFo7y och 17 UCFo6y, samtliga från 
Märstaverken i Eksjö. De förstnämnda hade ny, 
modernare inredning och tjänstekupe för tjänst-
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göring i snälltågstrafik, medan de senare var av 
standardtyp. 

Leveranserna av motorvagnar YCo6, från halv
årsskiftet 1956 benämnda YBo6 fortsatte. Under 
året levererades femtio motorvagnar från ASJ i 
Linköping. 

Med leveranserna av nya motorvagnar kunde 
ett antal tvåaxliga Hilding Carlsson-rälsbussar 
slopas efter cirka 20 år i tjänst. 

Tre smalspåriga (891mm) godsmotorvagnar 
YFo5p levererades från Hilding Carlsson under 
året. De var från början avsedda för ilgods och 
fisktransporter på linjen Västervik-Linköping. 

Personvagnar 
Årets stora händelse på personvagnssidan var slo
pandet av 3 klass som genomfördes under året 
efter beslut av Europeiska järnvägsunionen. Alla 
personvagnar omlittererades nu. Kvarvarande 
förstatligade udda personvagnar (nummerseri
erna 8000-9999) fick nu vanliga littera utan E. 

Under året levererades 20 sovvagnar litt. 
WLABo6 till SJ. Det nya med dessa var att ku
peerna kunde bäddas valfritt med en, två eller 
tre bäddar. 

Utvecklingsarbetet med nya sittvagnar pågick. 
Två modeller Co3 och Bo3, båda med öppna 
salonger och rundade hörnpartier, planerades. 
Dessa var grunden för de vagnar som några år 
senare började levereras. 

Personal 
SJ :s järnvägspersonal utgjordes i medeltal av 
62 484 personer. Detta innebar en mindre ök

ning jämfört med 1955, vilken 
berodde på att arbetstidsregle
ringar lett till nyanställningar. 
Järnvägsdrift var ännu en per
sonalkrävande verksamhet. 

F.d CH] 621 tappade 1956 E
tillägget i sin SJ-beteckning. Den 
finns numera hos Skånska Järn
vägar och fotograferades av Tobias 
Bengtsson på vändskivan i Brösarp 
efter renovering 2006. 



Sten Henriksson 

En sniåländsk nialnibana 
Under andra världskriget, mellan 1939 och 
1944, fraktades 700 000 ton småländsk järn
malm till den tyska krigsindustrin på Halmstad
Nässjö järnvägar. Malmen kom från Smålands 
Taberg, den stora malmklumpen en och en halv 
mil söder om Jönköping och utlascningshamnen 
var Halmstad. Historien om Tabergsmalmen har 
många inslag: den handlar om hur tyska intres
sen med hjälp av svenska bulvaner förvärvade 
gruvan, om en glömd eller förtigen malmtrafik 
och om en lokal kamp för att hindra ett natur
minnesmärke från att brytas ner. 

Berget 
Smålands Taberg är ett kupolformat berg som 
sticker upp 140 meter över omgivningen med 
en topp på 343 meter över havet. Bergarten är 
hyperitdiabas, ibland kallad svart granit, med 
stora mängder titanmagnetit, även kallad ti
tanmagnetitolivin, en järnoxid innehållande 
lättmetallen titan. Vidare finns i malmen små 
mängder (storleksordningen 0,3 procent) av 
grundämnet vanadin, som är en viktig lege
ringsmetall vid ståltillverkning, till exempel för 
ver ktygsstål. 

Tabergsmalmen togs tillvara i rasbranterna 
från berget redan på 1400-talet och blev så små
ningom grunden för Tabergs bergslag, etablerad 
på 1600-talet med holländare och tyskar i le
dande roller. Bergslagen omfattade ett stort antal 
mindre masugnar och hyttor, med tillhörande 
produktion av tackjärn och stångjärn. Järnet 
härifrån var till exempel viktigt för tillkomsten 
av industrierna i Norrahammar och Huskvarna, 
och järnhanteringen anses under andra halvan 
av 1800-talet ha sysselsatt en fjärdedel av be
folkningen utanför städerna i Jönköpings län. 1 

Järnhalten i Tabergsmalmen, cirka 31 procent, 
var dock låg, och det betydande inslaget ( 4-6 
procent) av titan gjorde malmen svårsmält. Med 
utbyggnaden av järnvägarna och därigenom lät
tare tillgång till högvärdig malm kunde man in te 
konkurrera med de rikare fyndigheterna i Mel-

1. W William-Olsson & Per Fries, Halmstad-Nässjö 
Järnvägar och näringslivet i dess trafikområde, HNJ intres-
senter, Halmstad 1950, s. 79. 

lansverige och 1895 tog den traditionella malm
hanteringen slut. 

Järnvägen 
Åren 1870-72 startades, med brittisk finansie
ring, Halmstad-} önköpings Jernvägsaktiebolag. 
Tanken var att bygga "från Halmstad nära Os
karsström över Torup förbi Bolmen åt Värnamo 
och nära Taberg till Jönköping eller annan punkt 
på stambanan söder om Jönköping jämte bibana 
till Gislaved". Södra stambanan gick vid denna 
tid över Nässjö-Jönköping-Falköping. Motiven 
för järnvägsbygget var blandade: man ville från 
Halmstad nå en förbindelse med stambanan och 
ta vara på sitt traditionella småländska uppland 
med dess trävaror och man nämner alltså också 
explicit Taberg. Kring Taberg borde det finnas 
frakter: av råvaror som malm, kol och kalksten 
till masugnar och hyttor, och för produkterna 
järn och manufakturvaror. Men i huvudsak var 
det nog ändå de småländska skogarna som skulle 
stå för frakterna - trävaror för export via Halm
stad och i en efter hand växande utsträckning 
också massa, wellpapp och papper. 

Järnvägsbygget var tänkt att ta fyra år, men 
tog tio och slutpunkten blev Nässjö, inte Jön
köping. Konjunkturerna var på topp när bygget 
startade men gick i botten i slutet på 1870-talet, 
och järnhanteringen i Tabergs bergslag gick ner. 
Då tedde sig Jönköping mindre attraktivt som 
slutpunkt för banan eftersom det skulle resultera 
i mer konkurrens med statsbanorna om frakter, 
medan Nässjö erbjöd bättre kontakt med norra 
Småland och Östergötland. Bygget höll sina 
kostnadsramar, men var grovt underfinansierat 
- de fattiga och möjligen snåla smålänningarna 
hade varit klena på att teckna aktier - och 1884 
gick företaget i konkurs. Staten gick in med ett 
anslag om en halv miljon och A.O. Wallenberg 
av känd affärsbanksläkt tecknade obligationer 
för en miljon och företaget kunde rekonstru
eras som Halmstad-Nässjö Järnvägsaktiebolag. 
Wallenbergsgruppens ägande kom att bli lång
siktigt med storleksordningen 60 procent av 
aktiekapitalet. Med Investors historietecknares 
ord: "Halmstad-Nässjö Järnvägs AB (HNJ) var 
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Johu l'röbergs Koustllirlag, Finspong. 
~/!V7H,Hl,4, /A~~-eA-~ 4t~~~~ ~;/;¼.bL 

~ -~ p,,µ 11 3/ 1?1 V c4;ua' 
En romantisk järnvägsbild från Smålands Taberg. järnvägen går här på klipphyllan mellan berget och Tabergsån. 

ett järnvägsengagemang som inte bara hade stor 
tyngd i lnvestors strategiska portfölj utan också 
var av stor känslomässig betydelse i familjetradi
tionen."2 

Anknytningen till Jönköping via Taberg på
börjades först tio år senare. Det var ett lokalt 
initiativ, men man överlät snart koncessionen till 
HNJ. Järnvägen Vaggeryd ( Götafors )-Jönköping 
byggdes på fyra år men bygget blev problemfyllt. 
För det första var det kuperat: Vaggeryd ligger 
på 200 meter över havet och banan stiger sedan 
till 247 m i Röshult mellan stationerna Ekeryd 
och Månsarp för att sedan via Taberg nå Jönkö
ping på 91 m. Sträckan mellan Smålands Taberg 
och Ekeryd har stigningar på 17 promille. Vidare 
hade man problem med att bygga banan på den 
smala hyllan mellan berget och Tabergsån och 
till det kom den svårartade mossen vid Byarum 
där banvallen fick underbyggas med risknippen. 
Lika problematiskt var det med det sanka områ
det vid Munksjön inne i Jönköping, av byggarna 
betecknat som bottenlöst. 

Men 1895 kunde Oskar Il på klassiskt maner 
inviga banan, varvid han förstås också passade 
på att skriva sitt namn på en berghäll nära sta-

2. Håkan Lindgren, Aktivt ägande. Investor under växlande 
konjunkturer. Institutet för ekonomisk-historisk forskning 
vid Handelshögskolan, Investor, Stockholm 1994. 
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tionen. Han besöker vidare bergets topp för att 
sedan fara vidare till Norrahammars bruk: 

Under ledning av brukets ägare, brukspatron J W 

Spånberg, inträdde H m:t, under det brukets mu

sikkår spelade folksången, i det stora gjuteriet där 

Konungens namnchiffer omgifvet av ett "Brödra

folkens väl" göts i sanden och lyckades denna gjut

ning särdeles väl. 

HNJ lät så småningom ställa upp det nämnda 
namnchiffret i ett monument som fortfarande 
står på Tabergs hjässa.3 

HNJ växte efter hand till med diverse bibanor 
och inkorporerade också VCJ, den långa och 
olönsamma Västra centralbanan mellan Falkö
ping och Landeryd. Liksom flertalet enskilda 
järnvägar förstatligades HNJ, 1945. HNJ fram
träder allmänt i det material som här undersökts 
som ett affärsmässigt välskött företag med god 
årlig utdelning till aktieägarna. Ett tekniskt av
ancerat inslag var de röda snabbvagnarna som 
på 1930-talet sattes in mellan Halmstad och 
Nässjö. Däremot tycks vagnparken, framför allt 
godsvagnarna, ha varit påfallande föråldrad om 

3. Citat och skildring ur Lars Olof Leander, Boken om 
HNJ, Frank Stenvalls Förlag, Malmö 1984. 



än väl underhållen.4 Att affärssinnet var välut
vecklat framgår av en operation 1942 då man 
köpte tio slopade öppna vagnar från Vagnuthyr
ningsbolaget, lät renovera dem vid Hässleholms 
verkstäder och åsatte dem litt. Os med tillverk
ningsår 1943,5 vilket bör ha varit fördelaktigt 
både ur skattesynpunkt och vad gäller inlösen 
vid det kommande förstatligandet. När HNJ 
förstatligades den 1 juli 1945 kunde man till 
SJ överlämna 985 vagnar och 883 anställda.6 

Då hade huvudägaren, det Wallenbergska makt
bolaget lnvestor, av skattetekniska skäl först löst 
in övriga aktieägare och därefter sålt rörelsen till 
staten. Den icke obetydliga vinsten - svarande 
mot HNJ :s sparade reserver - tillkom AB HNJ 
Intressenter som levde vidare som regionalt ut
vecklingsbolag. 7 HNJ :s järnvägshistoria finns 
väl behandlad i Boken om HNJ av Lars Olof 
Leander. 

Malmexport under första världskriget? 
I de texter som behandlar malmbrytningen på 
Taberg råder allmän enighet om att malmbryt
ning efter 1895 inte förekom förrän i slutet av 
1930-talet. Men Leander uppger i ovan nämnda 
bok att malm exporterades till Tyskland även 
under första världskriget och att HNJ köpte 25 
tyska öppna godsvagnar litt. 13 för malmtrafik. 
På en bild från 1910-talet ser man vagnar las
tade med malm. Om denna malm var för inri
kes bruk eller för export är emellertid oklart. I 
Kommerskollegiums årliga statistik över malm
brytningen är Tabergs siffror låga och betecknas 
som försvarsarbete, det vill säga en brytning som 
görs för att inte gruvkoncessionen skall förfalla. 
Däremot är siffrorna för lastad malm i Halm
stad hamn inte alldeles obetydliga. I Halmstad 
hamns fartygsjournaler förekommer skeppning
ar av kisbränder till Tyskland och Råå och av 
myrmalm till Stockholm, och det kan vara en 
förklaring. 

Inför andra världskriget 
På 1930-talet väcktes intresset på nytt för Ta
bergsmalmen. Det var de tyska stålverken som 

4. Personlig kommunikation Erik Sundström, Sand
viken. 
5. Leander, op. cit. s. 180 och Erik Sundström. 
6. Styrelseprotokoll 30 maj 1945 i AII:l, HNJ i SJ:s ar
kiv, Riksarkivet (RA) . 
7. Se Håkan Lindgren, op. cit. 

År Bruten malm Malm och kisbränder 
i Taberg, ton8 lastat i Halmstad, ton9 

1914 200 
1915 
1916 
1917 36 2 730 
1918 72 797 

Tabell 1. Bruten malm i Taberg och lastad malm och 
kisbränder i Halmstads hamn under första världskriget. 
Med kisbränder (även kallad järnaska) avses slagg med 
cirka 60 procent järninnehåll som uppstår i hyttor och 
järnverk. 

under den tilltagande förkrigskonjunkturen såg 
sig om efter säkra malmleveranser. Då bör man 
märka att tyska intressen redan före första världs
kriget ägde ett antal gruvor, främst i Mellansve
rige. Det var gruvor med förhållandevis järnfat
tig eller svårbruten malm, gruvor kring Norberg, 
Fagersta och Ludvika, som efter det att Norrbot
tensmalmen blivit tillgänglig inte varit av intresse 
för den svenska gruvindustrin. De bearbetades 
av sina tyska ägare under första världskriget men 
lämnades orörda under lågkonjunkturerna på 
1920-talet. Driften i de så kallade tyskgruvorna 
återupptogs nu, 10 vilket uppskattades i det av ar
betslöshet hårt prövade Bergslagen. 11 Ett av de 
tyskägda gruvföretagen var Stora Långviks Gruf 
AB som drev ett flertal gruvor i Ludvikatrakten. 
Detta företag påbörjade 1937 malmbrytning i 
större skala i Smålands Taberg. På våren 1939 
bildades under ledning av Långviks direktör, 
bergsingenjören Algot Goldkuhl, AB Smålands 
Taberg. 

I Taberg anlades två parallella industrispår om 
vardera cirka 160 m för malmtågen med infart 
från en växel 500 m söder om Smålands Tabergs 
station och en utlastningsstation där ett trans
portband inifrån berget mynnade vid spåren. 
Brytningen i berget skedde i huvudsak i stora 
kratrar på bergets syd- och västsidor, men nu tog 

8. Sveriges Officiella Statistik, Bergshantering: Järngruvor, 
årsberättelser av Kommerskollegium 1914-1918. 
9. Sveriges Officiella Statistik, Sjöfart, årsberättelser av 
Kommerskollegium 1914-1918. 
10. En översikt över de tyska gruvföretagen under såväl 
första som andra världskriget ges i Martin Fritz, "Svenska 
gruvor i tysk ägo under andra världskriget", En (o)moralisk 
handel, Forum för levande historia, nr 2/2006. 
11. I skönlitterär form har uppsvinget kring en tyskgruva 
på 1930-talet skildrats i Ernst Lindholm, Blodsten, Arbe
tarkultur, Stockholm 1978. 
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man också upp en ort som nådde djupt in och 
slutar nästan rätt under toppstugan. Malmen 
togs ut via gruvbanor med 600 mm (nedre or
ten) och 750 mm (övre orten) spårvidd, 12 och 
fördes till en krossanläggning inne i berget där 
den krossades till cirka 100 mm styckestorlek 
för att lagras i magasin och till slut matas ut via 
transportbandet. 13 Malmbrytningen kom som 
mest att sysselsätta cirka 45 man under kriget. 
Huvuddelen av malmen bröts alltså i ett dag
brott, i en krater där sprängningar resulterade i 
att malmen föll av egen tyngd mot botten. Det 
var en brytningsform som var enkel och billig 
men där den vida kratern efter hand allvarligt 
sargade bergets topp. 

Det finns B.era olika möjligheter att fa en 
bild av malmbrytningens och därmed malm
transporternas och malmexportens omfattning. I 
tabell 2 är uppgifterna hämtade ur Kommerskol
legiums statistiska årsböcker för bergshantering 

12. Uppgiften om de båda spårvidderna finns i Janis 
Priedits, "Industribanor i Småland, del 20", ÖSJ-bladet 
2001: 1. Här nämns också två industrilok, ett hemma
bygge för 600 mm och ett av märke Deucz för 750 mm. 
Det sistnämnda, inköpt 1943, mättes f.ö. upp och kopie
rades av Jönköpings Motorfabrik för dess tillverkning av 
industrilok. Se Jan Ericsson, Skinnklädda tofflor i helvetet, 
lndustribaneföreningen, Stockholm 2005. 
13. För en utförlig beskrivning av ortsystemet, krossan
läggningar etc. se Per-OlofJern "Gruvhantering i Taberg 
1939-60", Tabergs Bergslag årsbok XIII (1982), även 
www.taberg.info 
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respektive sjöfart och sammanställningar vid 
Halmstad hamnförvaltning. 

Malmtågen 
Det finns inte många uppgifter om den faktiska 
malmtrafiken på järnvägen. Företaget HNJ är 
påtagligt tystlåtet om den i styrelsens årsberät
telser. Det är först 1943 som den sägs ha varit av 
"betydande omfattning". Det är nog det minsta 
man kan säga: den omfattar då mer än 20 pro
cent av HNJ :s samlade godstrafik och malmen 
tävlar med trävaror/ved om att vara det viktigaste 
godsslagec. 

Några ögonvittnesskildringar finns dock, som 
denna av lokeldaren Sven G.H. Johansson: 

På sommaren 1941 kom malmtrafiken från Smål. 

Taberg till Halmstad igång på allvar. Innan hade 

vagnar sedan strax före kriget skickats med de ordi

narie godstågen, men från tidtabellsskiftet kom tåg 

64 att gå till Taberg varje dag. Ibland och på sön

dagarna gick det till Nässjö och då kördes malmen 

till Waggeryd av personal från Jö .. . . Malmtågen 

till Taberg kördes ända till en tid före krigsslutet. 

I slutet av 1943 kördes en tid 2 tåg per dag, varav 

extratåget kom till Landeryd sent på kvällen för att 

köra till Halmstad nästa morgon. T ågvikten var 

drygt 1000 ton från Waggeryd och för det mesta 

gjordes inget uppehåll förrän i Landeryd. Från Ta

berg och till Ekeryd stiger banan med 17 %0 och 

där måste tågen dras upp i två vändor, för att på 

den sist nämnda stationen 

kopplas ihop och därefter 

kompletteras med fler vagnar 

i Waggeryd och ta torv och 

vatten där. 14 

14. Sven G.H. Johansson, "Lo
komotiveldaren. Minnen och 
historiska tillbakablickar från 
tiden som lokeldare och räls
bussförare vid HNJ på 1930-
och 1940-talen nedskrivna 
vintern 1994-95", privattryck, 
Sveriges Järnvägsmuseums bib
liotek. 

Transportvagn,ar i gruvan 
på 750 mm-spåren. Foto I 
Meurling 1954. Länsmuseet i 
Jönköping. 



Tabell 2. Malmbrytning och -last- År Bruten malm Malm och kisbränder Malm utskeppat 
ning under perioden till och med i Taberg, ton 15 lastat i Halmstad, ton 16 i Halmstad, ton 17 

andra världskriget. I uppgifterna 
1937 om utlastning anges särskilt om 

malmen går utrikes. Så är fallet 1938 
for nästan all malm - enda större 1939 
avvikelse är 1942 då summan 1940 
är 177 088 medan utrikesdelen 1941 
uppges till 174 793 ton. Skillna- 1942 
den mellan lastad och utskeppad 

1943 malm kan nog hän.foras till att 
Kommerskollegiums uppgifter 1944 

avser den sammanlagda vikten av 1945 
malm och kisbränder. Summa 

Här nämns torven, ett viktigt bränsle vid HNJ. 
Redan före första världskriget experimenterade 
man med torvpulver och man köpte in mossmar
ker vid Halmstad-Bolmens järnväg. Man över
gick sedan till eldning med torv i bit och eldade 
godstågen med detta fram till 1928. Under andra 
världskriget var torven aktuell igen, nu från Frillsö 
mosse vid Forsheda. Torven kompletterades med 
ved och med svensk stenkol. Torveldningen var 
inte precis älskad: torvdammet yrde, den ibland 
halvsura torven gav klen värme, mängden slagg 
var betydande och arbetet med att lämpa torven så 
pass arbetskrävande att man fick ha en extra eldare 
som skyffiade fram torven från tendern. 

Gillis Fasth, uppväxt i Ekeryd och anställd vid 
HNJ, berättar även han om tågrörelserna: 

Ekeryd var den högst belägna stationen på linjen 

med starka stigningar från Jönköping, och söderut 

hade tågen hjälplok till Ekeryd. Detta var också fal

let med en del södergående så kallade blandade tåg, 

t.ex. tåg nummer 53, som ibland kunde få så många 

vagnar att halva tåget först fick gå upp till Ekeryd 

som extra godståg där det kopplades till ordinarie 

tåg när detta ankom på kvällen. Detta förfaringssätt 

tillämpades också under andra världskriget med de 

tunga malmtågen från Taberg, trots att i dessa tåg 

användes de starka åttakopplade litt Mb, senare litt 

G 12-loken. Dessa kunde inte ta mer än omkring 

600 ton från Taberg varför två tåg kördes upp till 

Ekeryd där de sammankopplades. Från Ekeryd har 

nog de tyngsta tågen på linjen utgått. 18 

15. Sveriges Officiella Statistik, Bergshantering, op. cit. 
16. Sveriges Officiella Statistik, Sjöfart, op. cit. 
17. Sammanställning ur "Hamninkomster av malmtra
fiken åren 1937-1952, Malmtrafiken", Hamnstyrelsen, 
Halmstads kommunarkiv. 
18. Leander, op. cit., s. 316 

4 395 4 556 4 180 
43 304 44 839 43 519 

3 507 4 126 3 507 
55 270 55 530 53 517 

162 873 160 492 159 890 
178 175 177 088 174 392 
212 584 208 162 207 703 

67 858 78 151 76 079 
15 926 0 0 

743 892 732 944 722 787 

Som malmvagnar användes främst enkla två
axliga vagnar av typ N3 med stolpar och träläm
mar eller från dessa ombyggda litt. Os, med egen 
vikt om cirka 7 ton, en lastförmåga om cirka 
19 ton och en längd över buffertarna om cirka 
8,5 meter. Ett tågsätt på lastspåren hade till för
fogande ett utrymme om 154 m. 19 Det skulle 
då ge plats för ett tågsätt om 18 vagnar med en 
totalvikt om 468 ton som alltså lätt kunde dras 
till Ekeryd. Två tågsätt skulle innebära ett tåg 
om 36 vagnar, med en total mängd malm om 
684 ton. Maximiåret 1943 lastades i Halmstad 
208 162 ton malm vilket skulle motsvara 304 
sådana tåg. En alternativ kalkyl över malmtågen 
far man ur uppgiften att ett malmtåg uppges ha 
en vagnsvikt om 1000 ton. Det skulle innebära 
att ett malmtåg (med samma uppskattning som 
tidigare om en vagnsvikt om 7 ton och en last på 
19 ton) hade 38 vagnar och medförde en last på 
722 ton. Toppåret 1943 skulle det då ha krävts 
288 sådana tåg för att till Halmstad frakta den 
aktuella mängden drygt 208 000 ton malm. 
Kalkylerna blir lite osäkra därför att man efter 
hand tycks ha använt de större och modernare 
O-vagnar som man köpte in. Sammantaget far 
man ändå bilden av att det gick ett malmtåg varje 
vardag från Taberg till Halmstad. 

En berättelse som vittnar om malmtågens 
tyngd ger Sven G.H. Johansson som nu blivit 
lokförare: 

Vid HNJ i dess malmtåg var bromskraften alltid 

låg, men man körde aldrig under bromstal 18 från 

Landeryd till Halmstad. 1000 ton vagnsvikt inne

bar då 180 bromston, vilket praktiskt innebar att 

föraren vid "Kinnaredsluttningens" början måste 

börja bromsa omedelbart och sedan sakta rulla 

19. Faktauppgifter ur Leander op. cit. s. 267. 
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Gruvbana med 750 mm-spår. Foto I Meurling 1954. 
Länsmuseet i Jönköping. 

ned för backen. Som extra reserv hade föraren bara 

lokets ångbroms att tillgå. - Vid ett tillfälle hade 

föraren underlåtit att prova ångbromsen under fär

den, varför den frusit. Detta orsakade en olycka på 

bangården i Landeryd med malmtåget från Taberg 

1943: Föraren blev bestraffad för tjänstefel och 

fick några dagars löneavdrag. . . . Den som provat 

bromsen i Vaggeryd blev också bestraffad, för att 

någon broms i tåget var avstängd ehuru den upp

givits till föraren som verksam. Då tåget rullade in 

i Landeryd var hastigheten så låg att tågklareraren 

och eldaren hann byta några ord, vid handlingarnas 

överlämnande - men föraren kunde inte stanna vid 

tågvägens slut, och där bortom stod en godsfinka "i 

kryss" i växeln. Malmtågets lok körde på finkan från 

sidan och denna rullade som i ultrarapid framför lo

ket till dess tåget stannat. Finkan krossades helt. 20 

Längden på den småländska malm banan var 17 4 
km, vilket kan jämföras med till exempel Kiru
na-Narvik 168 km, Gällivare-Luleå 204 km och 
Grängesberg-Oxelösund 255 km. 

Malmhamnen och malmfartygen 
Malmtågen från Taberg växlades ner på den 
kommunala hamnbanan till Halmstad hamn 
på östra sidan av Nissans utlopp längst ut i den 
inre hamnen. I allmänhet bör malmen ha los-

20. Sven G.H. Johansson, "Lokomotivföraren. Memo
arer 1995", privattryck, Järnvägsmuseums bibliotek. 
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sats till det malmupplag som fanns där, och däri
från kunde malmen med gripskopor lastats på 
fartygen med hamnens fyra 5-tons portalkranar 
och två 6-tons brokranar. De användes också för 
lossning av kol etc., men om alla var tillgängliga 
samtidigt kunde ett fartyg lastas på ett dygn. I 
allmänhet hade dock fartygen ett hamnuppehåll 
om tre dygn. Inkomsterna från malm trafiken bör 
ha varit viktiga för Halmstad: för toppåret 1942 
tog man ut 12 980 kr i hamnavgifter, 79 881 i 
kranavgifter, 36 406 i fartygsavgifter och 9 541 
i kajupplags- och arrendeavgifter, tillsammans 
cirka 138 000 kr. Malmpriset fob Halmstad var 
cirka 10 kr/ton, varav transport- och omlast
ningskostnaderna belöpte sig till cirka 6 kr. 

Vilka var då fartygen på malmtraden? Halm
stad hamns välbevarade fartygsjournaler ger kla
ra besked. 21 År 1941 lastades 61 fartyg, varav 46 
svenska, 10 tyska och 5 åländska. Det var tramp
fartyg från Transmarin- och Gorthonrederierna 
i Helsingborg, det var Rexare från Stockholm, 
Lloydare och Brattbåtar från Göteborg och det 
var ångfartyg från smårederierna i Simrishamn, 
Höganäs och Jonstorp. Det övervägande fler
talet fartyg var alltså svenska vilket är samma 
bild som finns för den övriga malmtrafiken till 
Tyskland under kriget. Destinationerna anges 
fram till 1940 i klartext i journalerna: Rotter
dam, Liibeck, Hamburg, Emden, Danzig, Stet
tin, Bremen - alla hamnar där malmen kunde 
lastas över i pråmar för vidaretransport på de 
inre tyska vattenvägarna till stålverken. Men efter 
hand är man försiktigare med destinationerna i 
journalerna och anger bara "tysk Östersjöhamn" 
eller "tyskNordsjöhamn" eller bara "tysk hamn". 
Ingen malmlast från Halmstad tycks ha sänkts, 
men flera av de fartyg som deltog i trafiken sänk
tes senare på väg med malm eller kol från andra 
hamnar. 22 De flesta fartygen är av storleken 900-
1 200 nettoregisterton och och man finner att de 
i medeltal fraktade cirka 2 600 ton malm. Men 
å/ f Avenir av Mariehamn lämnade den 17 juli 
1941 hamnen med 4 830 ton malm vilket har 
föranlett en anteckning i hamnjournalen: "Troli-

21. Farrygsjournaler, Hamnförvalrningen, Halmstad 
kommunarkiv. 
22. Så var faller med exempelvis Sveabolagers Gondul, 
minsprängd 1943 utanför Liibeck, och Lloydaren Alge
ria som sänktes samma år vid ett flyganfall utanför hol
ländska kusten. Lennart Lundberg, Krigsmalmens offer, 
Värnamo 1993. 



Malmkajen med malmupplag och malmvagnar i Halmstad, juni 1958. Halmstads hamnforvaltning, Halmstads 
kommunarkiv. 

gen den största kvantitet som på ett fartyg inlas
tats i Halmstad." Den 29 december 1944, alltså 
strax innan all malmexport upphörde, lämnade 
si s Steinhöft som sista malmfartyg Halmstad med 
1 350 ton malm med tysk destination. 

Många av malmfartygen hade en returlast av 
kol. I april 1940 skrev disponent Goldkuhl till 
Vereinigte Stahlwerke en förfrågan om möjlig
heten för HNJ att få importera 10 000 ton kol 
för malmtrafiken. Svar kom i juni då man från 
Tyskland svarade, att det först kunde bli tal om 
kol när det levererades malm. Gruvdriften vid 
Taberg och därmed leveranserna hade nämligen 
legat nere under halva april och hela maj efter
som arbetsstyrkan var starkt reducerad - Sverige 
var under denna period i stort sett helt mobili
serat. Detta ändrades: vid de tyska-svenska han
delsförhandlingarna i juni 1940 lovade Sverige 
att gruvarbetare inte skulle tas i anspråk för be
redskapstjänst. I mitten av september kom ett 
positivt besked: s/sAslögvar på väg till Halmstad 
för att lasta malm och medförde därvid 1 800 
ton kol för HNJ. Det förtjänar att nämnas att 
HNJ under kriget från 1941 lånade ut 25 öppna 
tvåaxliga godsvagnar litt. Is till de tyska statsjärn-

vägarna. Motivet har angivits vara, att lånet ställts 
som villkor för att HNJ skulle få importera kol. 23 

Kanske var det också en goodwillgest gentemot 
tyska vänner. 24 HNJ var ett Wallenbergföretag 
och huset Wallenberg hade de bästa förbindel
ser med Tyskland, vilket som bekant föranledde 
problem med de allierade efter kriget.25 

Opinionen vaknar 
På 1920-talet hade man i Taberg startat en hem
bygdsförening och den följdes några år senare 
av en turistförening. Man köpte mark uppe på 
toppen, byggde en kaffestuga och anlade bil
väg upp. Turistlivet blomstrade, men så började 
alltså 1937 provbrytningen av malmen. och 
rykte uppstod att gruvan sålts till tyska intressen. 
Smålands Folkblad, den socialdemokratiska lo
kaltidningen med Evert Ståhl som chefredaktör, 
reagerar starkt: 

23. Leanderop. cir. s. 182. 
24. I de här undersökta arkiven saknas styrelseprotokoll 
från de aktuella tidpunkterna och inte heller nämns utlå
ningen i HNJ AB:s årsredogörelser. 
25. G . Aalders & C. Wiebes, Ajfdrer till varje pris, Wahl
ströms, Stockholm 1989. 
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. . . nog kan man vara tacksam for att naturtill

gångar av detta slag inte är en vanlig handelsvara 

utan att även regeringen har ett ord med i laget. Vi 

ser det nämligen som uteslutet att regeringen skall 

gå med på affären, i all synnerhet som denna synes 

vara planlagd på mycket lösa boliner. 

Men vad som ansågs uteslutet inträffade. Sigurd 
Lindgren, drivande i hembygdsföreningen, be
rättar om förloppet: 

En dir. Strömdahl i Stockholm ingav i juli 1938 

anökan till Konungen att fa till tyska intressen 

överlåta Taberg och Ulfo gruvor, de sistnämnda 

under sken av att kunna avhjälpa arbetslösheten i 

Norrland. När dessa underrättelser blev kända ge

nom tidningspressen, beslöt styrelsen for Tabergs 

Bergslags Hembygdsforening att tillskriva veder

börande departement i ärendet. - Några underrät

telser om vad bolaget skulle göra med Taberg kom 

dock aldrig till styrelsen - NB Smålands Taberg 

bildades den 2 mars 1939 med ett aktiekapital om 

800,000 kr. ... Länets Hembygdsforbund hade vid 

flera tillfällen behandlat frågan, men ansåg sig ej 

. kunna göra nämnvärt åt saken på grund av både 

utrikespolitiska förhållanden och gällande gruv

lagstiftning. Under tiden pågick brytningen natt 

och dag, stenskrot från det sargade berget regnade 

ibland över Tabergs samhälle. Idyllen vid bergets fot 

var snart fullständigt förstörd. Vetskapen om denna 

vettlösa skövling också endast tjänade till att un

derhålla det nazistiska våldssystemet ute i världen, 

gjorde saken ännu osmakligare. Det hela var en 

fullständig rovbrytning, en framfart som i fiende

land, for att under rådande konjunkturer sko sig så 

mycket som möjligt på bekostnad av södra Sveri

ges kanske märkligaste naturminne. Det har sagts, 

att även personer från högre samhällsklasser, som 

näppeligen annars skulle vilja anses obildade, med 

likgiltighet åsåg denna förödelse. Det hela ansågs 

uppenbarligen höra till "den fria ekonomiska före

tagsamheten". -I och med Tysklands sammanbrott 

år 1945 tog verksamheten slut t.v. i berget, som de 

flesta väntat.26 

Man hade lokalt starka misstankar att det nya 
gruvbolaget bara var en bulvan för tyska intres
sen. Ack nej, svarar bolaget, det är svenska före
tag och personer som innehar aktierna. 

26. Sigurd Lindgren, "Slå vakt om Taberg!", Tabergs 
Bergslag årsbok VII (1956). 
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Men verkligheten är en annan. Under åren 
1937- 1939 med deras konjunkturuppsving 
utvecklas en febril aktivitet bland svenska han
delsagenter/ gruvägare och tyska malminköps
organisationer. Vereinigte Stahlwerke vill uppen
barligen försäkra sig mot malmbrist och söker 
med hjälp av sitt helägda bolag Stora Långviks 
Gruv AB (Vereinigte Stahlwerke ägde själv via 
sitt holländska handels- och bulvanföretag Ce
handro i Holland 395 av de 400 aktierna).27 Hu
vudkandidater för inköp är 1937Taberg och Utö 
i Stockholms skärgård. Men sedan första världs
kriget fanns det en regel som hindrade utländska 
företag att köpa in sig till mer än två femtedelar 
i en svensk gruva. Inget problem, svarar Stora 
Långviks disponent Goldkuhl i ett brev till sina 
huvudmän i Diisseldorf: 

Ein absoluter Erwerb ist vielleicht nicht möglich 

aber ein so nicht weit gegender Erwerb dass Sie 

die entschlussende Recht bekommen könne glaube 

ich möglich ist, wenn die Sache richtig behandlet 

wird.28 

År 1937 sker en mindre provsändning av malm 
via Stockholm/Värtan och i Tyskland görs de 
närmsta åren ett stort antal försök med att me
tallurgiskt hantera Tabergsmalmen. Under tiden 
väcks intresset också på andra håll och i ett brev 
talar man om att nu finns det ytterligare två som 
visat intresse för gruvdrift i Taberg: disponen
ten Henneman som ombud för Kruppkoncer
nen och August Nachmansson som ombud för 
Wallenbergssfären. 29 Hösten 19 3 7 utvecklas en 
diskussion om den möjliga juridiken i ett överta
gande, till exempel vad som riskerar att kallas en 
Strohman, dvs. bulvan, och vilka advokater som 
kan avhjälpa det. Bland tänkbara malmer nämns 
nu också den klassiska småländska myr/sjömal
men (Sumpferz). Först 1938 kommer så förslaget 
och det faktiskt från tyskt håll: företrädare för 
Enskilda Banken, som ju är huvudägare av den 
tänkta transportleden HNJ, bör inbjudas att vara 

27. Tyskgruvekommittens arkiv, Yk 1526, val. 2, RA. 
28. "Ett absolut förvärv är kanske inte möjligt, men jag 
tror att ett inte lika långtgående förvärv, som ger er avgö
rande rättigheter, kunde vara möjligt om saken behand
las på rätt sätt." Stora Långviks Gruv AB, Korrespon
dens med Rohstoffhandel der Vereinigte Stahlwerke, E3, 
B:8:10, (1937-39), Kopparbergs länsarkiv, Håksberg. 
29. Brev 28.8.1937, Stora Långviks Gruv AB. Arkiv 
ibid. 



Tabell 3. Agarna i AB Små-
193930 195031 

Grupp Namn A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier 
lands Taberg 1939 och 1950. 

I Stora Långviks AB 620 2 570 620 2 570 Gruppindelningen låg till 
grund for ett avtal om att vid HNJ Intressenter 1 750 750 
forsäijning skulle ägare inom Oscar Wetter 875 375 
en grupp i forsta hand säija Fiducia 865 375 
till gruppen närmast under. II E Larsson 5 
Inom grupperna var forsäij- HMunck 5 
ningen .fri. B-aktierna hade Avesta Järnverk 875 375 875 375 
1110 av A-aktiernas röstvärde. 
Ågarna i grupp Il hör alla AB Industrimetoder 175 75 175 75 
utom Avesta Järnverk till "Wal- Algot Goldkuhl 180 30 270 80 
lenbergssforen, medan ägarna III Karl Sauber 220 100 310 150 
i grupp III är knutna till de JG Johnsson 180 100 
tyska intressena. Summa 

med och bilda gruvföretaget.32 I ett brev till Ja
cob Wallenberg i november 1938 inbjudes han 
till förhandlingar och i januari 1939 ger han ett 
positivt svar.33 

Ägarkonstruktionen i det nyskapade bolaget 
framgår av tabell 3 och den är alltså noga avvägd. 
Det är också så att Vereinigte Stahlwerke bevil
jar Stora Långvik, Goldkuhl med flera lån för 
aktieteckningen i Smålands Taberg AB. Det är 
därmed tyskt kapital som står bakom grupperna 
I och III (se tabell 3) vilket innebär att exakt 50 
procent av kapitalet är tyskt. 

Den svenska allmänna säkerhetstjänsten fat
tar under dessa år intresse för tyskgruvorna och 
deras agenter i Sverige och brevcensuren läser 
deras korrespondens. I en rapport "Tysk infil
tration i den svenska gruvnäringen" grundad på 
två års brevskörd från hösten 1940 till hösten 
1942 skärskådas det man kallar "infiltrationens 
svenska stödjepunkter". 34 Det är framförallt tre 
personer som betraktas. Först Dr. lng. Herbert 
Lickfett, representant för IG Farben och bosatt i 
Stockholm. Lickfett har under perioden arbetat 
för att förmedla ytterligare gruvor till Tyskland, 

30. Uppgifter i aktieboken vid bolagets grundande enligt 
Lennart Gustavsson, "Tabergsfrågan", Tabergs Bergslag 
årsbok XIII (1972). 
31. Sven Scrömberg & Stig Ödeen, Smålands Taberg. Ut
redning rörande frågan om åtgärder till skydd for Smålands 
Tabergs naturvärden. SOU 1953:33. 
32. Brev 27.7.1938, Stora Långviks Gruv AB. Arkiv 
ibid. 
33. Brev 21.1.1939, Stora Långviks Gruv AB. Arkiv 
ibid. 
34. Tysk infiltration i den svenska gruvnäringen. Rapport 
grundad på iakttagelser vid censurväsendet och utarbetad 
inom Pka 1 S av Birger Lyden. Flyktkapitalbyråns hem
liga arkiv, vol. 7, RA. 

4 000 4 000 4 000 4 000 

till exempel molybdenfyndigheten i Hörken. 35 

Här bildas ett bulvanföretag, Ljusnarsbergs Gruv 
AB som med hjälp av bankirfirman Alfred Berg 
i Stockholm övertar gruvan med pengar från ett 
leveransförskott från Tyskland. En annan cen
tral person är Herman Henneman, ledare för 
en koncern omfattande ett antal gruvor i Berg
slagen såsom Lekomberga, Stollberg, Håksberg 
med flera. Här gällde det, menar författaren, le
gitima gruvintressen genom att dessa gruvföretag 
var i tysk ägo innan lagstiftningen förbjöd ut
landsägda gruvor. Henneman agerade emellertid 
i ett antal affärer för att vidga den tyska sfären. 
Den tredje centrala gestalten här är då Algot 
Goldkuhl som vi mött som chef för gruvbolaget 
Smålands Taberg. Han är sedan tidigare chef för 
Stora Långvik som ägs av Vereinigte Stahlwerke, 
Di.isseldorf Han är dessutom chef för Skandina
viska Gruvaktiebolaget som ägs av Stora Långvik 
tillsammans med AB Industrimetoder, ett han
delsbolag som uppges vara knutet till tyskt kapi
tal. Smålands Taberg Gruv AB är ett företag som 
inte går med någon vinst ( utom ett år, 1941), 
men lär knappast ha drivits av ideella skäl. 

Man kan här reflektera över hur man lokalt såg 
på gruvdriften. Gruvan erbjöd försörjning, men 
man var nog högst medveten om att det var den 
tyska krigsindustrin man försörjde. Sympatierna 
låg säkert inte på Tysklands sida: den lokala fack
föreningen protesterar mot transportförbudet av 
vissa skrifter ( det vill säga kommunistiska) och 

35. Aalders & Wiebes, Ajfårer till varje pris, op.cic., är i 
första hand en granskning av familjen Wallenbergs ryska 
affärer. Men här behandlas också andra bulvanaffärer och 
man citerar en amerikansk rapport där Lickfecc anges 
vara "en av de farligaste och mest betydande naziagen
terna i Sverige", s. 86 ff. 
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Tusentals foton har säkert tagi-ts .från Tabergs hjässa ner mot järnvägen och samhället. Detta är drygt hundra år gam
malt och poststämp/,at 1905. Bågen i bildens mitt är forledande lik en spårkurva men torde inte ha varit det. 

genomför på ett av sina möten en insamling till 
Sovjetunionen.36 Hur resonerade man i vad som 
måste ha varit en konflikt mellan försörjning och 
politisk övertygelse? Frågan är densamma som 
gäller den svenska politiken i dess helhet, men 
bör ha känts mer akut för gruvarbetarna. 37 

Säkerhetstjänstens intresse för den tyska akti
viteten avspeglas också i ett av censuren läst brev 
från en tysk verksam vid Tabergs gruva. Ur brev 
från J. Hesse till musikdirektör C. Hesse, Mi.ins
ter, 18 december 1940: 

Du förstår nog att vi inte ha det så angenämt här. En 

mängd människor här i Taberg äro direkt fientligt 

inställda mot mig icke endast för att jag är tysk utan 

därför att jag arbetar i en firma som enligt deras 

mening förstör berget ur skönhets- och turistsyn

punkt. De försöka på allt sätt sabotera arbetet och 

använda alla möjliga medel. Under de senaste da-

36. Protokoll vid möte 22.2.1942 respektive protokoll 
31.3.1942. Svenska Gruvindustriarbetareförbundets av
delning 103 i Smålands Taberg. Protokoll 1942-1961, 
A: 1, Jönköpings läns folkrörelsearkiv. 
37. Martin Fritz nämner, i "Svenska gruvor i tysk ägo 
. . . ", op. cit., en uppmaning till blockad av malmexpor
ten från syndikalistiskt organiserade arbetare vid elva 
svenska järngruvor 1938, vilket dock inte föranledde nå
gon åtgärd. I samma arbete uppges att det i det fackliga 
materialet från gruvarbetarförbundet inte förekommer 
några särskilda synpunkter från de anställda och att man 
var helt solidarisk med regeringens politik. Protokollen 
från Gruv 103 i Taberg flr väl sägas nyansera den bil
den. 
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garna har ortspressen ånyo skrivit emot arbetet. Det 

går till slut på nerverna. Befolkningen borde vara 

tacksam för att det äntligen lyckats för oss tyskar att 

med så dålig och svårarbetad malm fa till stånd en 

ekonomiskt bärande affär som ju ger befolkningen 

här omkring arbete och förtjänst. Naturligtvis är 

det synd att vissa skönhetsvärden spolieras men ur 

nationalekonomisk synpunkt är det av stort värde 

att kunna göra fruktbärande de väldiga rikedomar 

som finnas i berget. 

En lokal reaktion som demonstrerar oviljan mot 
den intensifierade gruvdriften är att gruvbolaget 
polisanmäldes för sabbatsbrott, det vill säga ar
bete på söndagarna. Företaget fälldes och dispo
nenten fick böta 20 kronor. 38 

Allt eftersom brytningen fortsatte hotades 
nu också bergets hjässa. Den lokala hembygds
föreningen under sin stridbare sekreterare och 
eldsjäl, järnarbetaren Sigurd Lindgren, skrev till 
statsminister Per Albin Hansson och vädjade om 
hänsyn till naturvårdsintressena. 39 I november 
1944 skrev Evert Taube i Svenska Dagbladet ett 
öppet brev till Svenska Naturskyddsföreningens 
ordförande Sten Selander . 

38. Dagens Nyheter 7 januari 1941, referat från Per Lei
jon, "Järnmalmsbrytning i Taberg mellan 1939-1960", 
Historiska institutionen vårterminen 1995, 143: 14, 
Lunds universitets arkiv. 
39. Uppgifterna här och citaten efter Håkan Bengtsson, 
"Unik räddningsaktion for svensk natur: SNF köper Ta
berg", Sveriges Natur, nr 2/1986, s. 22-30. 



Smålands Taberg står inför skövling, det skall förin
tas. Qag rodnar av skam när jag skriver det!) 

Selander svarar avböjande att "om malmbryt
ningen vid Taberg verkligen är lönande, måste de 
nationalekonomiska synpunkterna komma i för
grunden och hänsynen till naturen tyvärr vika''. 

Evert Taube vädjar på nytt: 

Klangen i det svenska hjärtat vid anblicken av Små
lands Taberg har mer att ge oss än ekot av malm
brytningen där - mer, även, än det ekonomiska 
ekot som visserligen snart forklungit. 

Vetenskapsakademin far hembygdsföreningens 
skrivelse på remiss och yrkar avslag. Man vill 
"inte lägga hinder i vägen för en för trakten be
tydelsefull ekonomisk industri". 

Sigurd Lindgren från Taberg tar till orda igen: 

Tabergsmalmen kommer inte nationen till nytta, 
järnhalten är for låg. I stället exporteras den till 
Tysklands vapensmedjor, och används att förstöra 
och förtrycka folken i Europa. En sak som gör att 
vår avsky for denna av kristiden framtvingade gruv
drift blir ändå större. 

Den 6 april 1945 avslår regeringen hembygds
f~reningens begäran om hänsyn vid gruvbryt
nmgen. 

Ny brytning 
Kriget var nu slut och stora delar av industrin i 
Ruhr stod stilla. Små mängder malm skeppades 
dock och från 1948 har malmen fatt ny använd
ning. Den krossades till makadam och brukades 
som ballastunderlag vid landets järnvägar och 
exporterades som makadam, också till Tyskland. 
Tyngden i den krossade malmen gjorde att den 
låg stabilt och krävde mindre underhåll än van
ligt stenmaterial. Makadamproduktionen är för
klaringen till de stora skillnaderna mellan bruten 
malm och lastad malm under perioden 1946-
1950 i tabell 4. I årsböckerna från Kommers
kollegium med statistik över bergshanteringen 
finns formuleringar som (1948):"Vid Smålands 
Taberg har under 1948 brutits 45 140 ton malm 
till ett värde av 142 548 kr. Denna kvantitet har 
dock bearbetats och sålts som makadam." 

Nu avgörs också vem som ska äga gruvföre
taget. År 1946 ställdes tyskgruvorna i enlighet 
med en internationell överenskommelse under 
förvaltning av den så kallade flyktkapitalbyrån. 

Dess uppgift var att i enlighet med de allierades 
resolution i Bretton Woods 1944 övervaka att 
inte det förlorande Tyskland säkrade kapital i 
utlandet (" safehaven") för eventuell kommande 
expansion. De allierade krävde att fa överta alla 
tyska tillgångar i Sverige. Detta tillbakavisades av 
Sverige som i stället beslöt att alla tyska tillgångar 
skulle beläggas med skingringsförbud eller kvar
stad och därefter försäljas, varefter de inbringade 
medlen skulle tillföras ockupationsmakterna i 
Tyskland för fördelning i det tyska folkhushål
let. Bland de tyskägda företagen märktes till 
exempel tvättmedelstillverkaren Henkel-Helios, 
stridsvagnstillverkaren Landsverk och alltså ett 
antal gruvföretag. Den så kallade Tyskgruvekom
mitten utredde gruvornas ekonomi, fann vissa 
livskraftiga och föreslog att dessa skulle samlas 
i ett statligt gruvbolag, Statsgruvor AB.40 Andra 
bedömdes som mindre brytvärda: 

Malmen från dessa gruvor är så fattig att den knap
past ens under tider av stark efterfrågan på järnmalm 
kan väntas få avsättning i den allmänna markna
den. Ett eventuellt förvärv till staten av dessa gruvor 
skulle därför vara foga ägnat att stärka den ekono
miska grundvalen for ett stadigt gruvorgan. 

Till dessa hänfördes AB Smålands Taberg som ju 
var gemensamägt med svenska intressen. Man 
tycks ha tvekat om hur man skulle förfara här. 
Alvar Lindencrona, som är ledande i arbetet, skri
ver sommaren 1950 att han anser att staten bör 
respektera konsortialavtalet, det vill säga att Stora 
Långviks aktier i Taberg i första hand ska erbju
das de svenska privata intressenterna.41 Så sker 
också sedan generaldirektör Stig Ödeen i skrivelse 
till handelsministern hösten 1950 sammanfattat 
situationen som så att det blivande företaget 
Statsgruvor saknade ekonomiskt intresse för Ta
berg, men att om det ansågs angeläget att Tabergs 
unika mineraltillgångar skulle bevaras i statlig ägo 
borde det ske i Statsgruvors regi. 

Uppenbarligen ansågs inte resursbevarandet 
väga tungt nog för ett statligt förvärv och i stäl
let erbjöds Stora Långviks aktier till de svenska 
intressenterna. Naturvårdsintressena och den 
lokala opinionen tycks över huvud taget ej ha 

40. Tyskgruvekammitten, Yk 1526, val. 3, RA. 
41. Brev den 16 juni 1950, A. Lindencrona, Tabergs
utredningen Yk 1427, val. 2, RA. 
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beaktats. Huvudägare blev nu det Wallenberg-
dominerade AB HNJ Intressenter som kraftigt 
ökade malmbrytningen och tog upp en ny krater 
nära bergets hjässa. 

År Bruten malm Lastad malm 
i Taberg, ton42 i Halmstad, ton43 

1946 5 924 0 
1947 12 388 2 378 
1948 45 140 3 599 
1949 94 643 5 632 
1950 87 069 20 577 
1951 56 924 53 765 
1952 113 233 108 320 
1953 83 949 83 973 
1954 16 293 30 335 
1955 31 472 26 840 
1956 36 809 41 411 
1957 60 019 62 552 
1958 37 763 34921 
1959 2 046 7 461 
1960 3 962 0 
1961 2 322 
1962 10 036 
1963 8 065 
1964 7 287 
Summa 687 634 509 474 

Tabell 4. Bruten malm i Taberg och lastad malm 
i Halmstad 1946-1964. 

År 1951 hade en ny krigskonjunktur tagit fart 
genom Koreakriget och järnmalmspriserna sköt 
i höjden. Malmtågen rullade åter till Halmstad, 
om inte ett om dagen så åtminstone ett varan
nan. Fartygen gick som tidigare till Li.ibeck, Em
den och Bremen samt till Brake, en hamn en bit 
uppför Weser före Bremen. 

År 19 5 3 ifrågasattes den småländska malm
banan som transportväg. I ett brev till Halm
stads hamnstyrelse från AB Smålands Taberg, 
dagtecknat den 13 februari 1953, Villavägen 4, 
Djursholm, sägs:44 

Vår export av Tabergsmalm beräknas för innevaran
de år komma att uppgå till ca 110,000 ton, och vi ha 
som bekant hittills alltid betraktat Halmstad såsom 
den naturliga hamnen för denna malmexport. 

42. Sveriges Officiella Statistik, Bergshantering, op. cit. 
43. Sveriges Officiella Statistik, Sjöfart, op. cit. 
44. Korrespondens, Hamnsryrelsen, Halmstads kom
munarkiv. 
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Nu har emellertid denna sak kommit i något för
ändrat läge genom att Kungl Järnvägsstyrelsen vid 
förhandlingar om fraktsatserna för Tabergsmalmen 
medgivit, att om vi i stället vilja exportera malmen 
över Uddevalla, skulle järnvägsfrakten från Ta
berg räknat bli densamma som till Halmstad trots 
den längre vägen. Transporten Taberg-Uddevalla 
skulle nämligen komma att gå över elektrifierade 
linjer från Jönköping, vilket möjliggör en billigare 
drift för SJ jämfört med den ånglokdrivna linjen 
Taberg-Halmstad. - Det är även att märka att vi 
i Halmstad måste erlägga hamnbaneavgift med kr 
3:- per vagn, vilket motsvarar minst 15 öre per ton, 
under det att vi i Uddevalla icke komma att debi
teras särskild avgift för framväxling å hamnbanan. 
... Situationen är i själva verket den att vi skulle 
behöva fa en sammanlagd nedsättning av de nu ut
gående avgifterna i Halmstad med 24 öre per ton 
utskeppad malm för att kunna fortsätta exporten 
över denna hamn utan ekonomisk uppoffring vid 
jämförelse med skeppning över Uddevalla. - Vi äro 
tacksamma fa emotse Hamnstyrelsens svar skynd
sammast möjligt och teckna 

Högaktningsfullt 
AB Smålands Taberg 
Halvar Löwenhielm 

Det är svårt att bedöma om man ska ta hotet 
på allvar. Sträckan Taberg-Uddevalla via Jönkö
ping-Falköping-Herrljunga är 206 km (motTa
berg-Halmstad 17 4 km) och malm tågen måste 
då gå över Hamnplan i Jönköping med röd flag
ga (spåret Jönköpings hamn-Jönköping C gick 
genom Rådhusparken) - men hotet fick i varje 
fall god effekt. Förhandlingar upptogs och den 
15 juli kan Halmstad hamnscyrelse bekräfta ett 
avtal om en till 45 öre per ton nedsatt kranavgift, 
varvid gruvbolaget i gengäld förbinder sig att till 
och med juni 1958 skeppa all exportmalm över 
Halmstad. 

Tabergsutredningen 
Men nu skedde brytningen under stort opini
onstryck. Traktens riksdagsmän skrev en motion 
om skydd för berget vilket resulterade i en utred
ning som dock inte såg någon möjlighet att hej
da brytningen.45 Utredningen sätter malmens 
titaninnehåll i centrum för sin uppmärksamhet 
och det är uppenbart att det är försäljningen av 
den kanske i framtiden värdefulla titanmalmen 

45. SOU 1953:33, Små/,a,nds Taberg, op. cit. 



Ekeryds station där malmtågssätten sammankopplades efter att ha gått delade från Taberg. Samling Stig Nyberg. 

i form av makadam som sticker den i ögonen. 
Utredningen mynnade i ett avtal där brytningen 
begränsades till maximalt 125 000 ton per år, 
men detta far överskridas om brytningen avser 
ett annat metallinnehåll än titan (och järn). Ta
bergsutredningen anför: 

Den försäljning av Tabergsmalmen som förekom

mit under åren 1950-54 for export till Tyskland 

hade såvitt känt är ägt rum endast på grund av mal

mens järnhalt och något utnyttjande av malmens 

vanadinhalt hade enligt uppgifter som lämnats av 

de tyska avnämarna ej förekommit. 

I sammanhanget uppges också att vanadin nu 
utvinnes som en sidoprodukt vid uranbrytning 
och att priset på vanadin därmed kommit att 
bli så lågt att också flera av världens stora vana
dingruvor lagts ner.46 Det är inte självklart att 
man ska tro på de tyska köparnas uppgifter om 
malmens användning och det är uppenbart att 
gruvbolaget i avtalet vill hålla dörren öppen for 
ökat malmuttag om vanadin blir ett lönsamt 
mineral. Brytningen kom i varje fall att fortgå 

46. Prisstatistiken från US Geological Surveys uppvisar 
dock bara fluktuationer av storleksordningen 10 procent 
for världsmarknadspriset på vanadin http:/ I minerals. usgs. 
gov/minerals/pubs/commodicy/vanadium/ mars 2006. 

fram till 1960. Under hela 1950-talet rullade 
alltså malmtågen, efter hand nu dragna av die
sellok som T2.47 Ånglokstiden tog slut på alla 
förutvarande HNJ-linjer under 1958-59. Som 
malmvagnar användes nu också de större och 
modernare li tt. 0. 

I historiken över Investor kallas Smålands Ta
berg AB "en sannskyldig kvarnsten" for HNJ 
intressenter, huvudägare sedan 1951 med två 
tredjedelar av aktiekapital och röster.48 

Gruvbolagets planer på malmbrytning i när
heten av bergets hjässa förhindrades. Preliminära 
avtal mellan representanter for regeringen och 
gruvbolaget 1953 och 1955 inskränkte bryt
ningen till områden med malm av sämre kvalitet. 
Avtalen kom aldrig att föreläggas riksdagen men 
följdes ändock av gruvbolaget for att undvika en 
prejudicerande "Lex Taberg". 

Slutakten 
Resten av Tabergsfrågan är en såpopera där mi
nistrar och riksdagsmän lägger huvudet på sned 

47. Leander op. cit., s. 293. 
48. Lindgren, Aktivt ägande, op. cic., s. 139. Lindgren 
talar om "turistintressen" som förhindrade gruvbrytning. 
Det förefaller mig vara ett mindre väl valt ord. Männi
skorna i Smålands Taberg slog väl snarare vakt om sin 
orts karaktär eller identitet. 
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Ettmalmtågslok (Nohab 1931, litt. Mb,från 1932 G12,från 1945 SJ E91757, skrotat 1975). Tj,pen har bedömts 
vara en av Sveriges bästa ånglokskonstruktioner. Sex lok tillverkades for HNJ och klarade av malmtrafiken. 

och ömmar för berget men inte gör något. Kom
munen köper västra toppen men gruvbolaget 
vinner 1973 en process som ger det rätt att bryta 
också där, enligt gällande gruvlag. År 1975 pre
senterar bolaget planer på att bryta berget i dess 
helhet, ner till en 79 m djup krater.49 Malmen 
ska anrikas på plats vad gäller vanadininnehållet 
och av de 90 procent av berget som då blir över 
ska det anläggas ett avfallsberg några kilometer 
bort. Naturvårdsintressena lyckades dock avvärja 
det projektet. 

Det är bara stilenligt att Taberg därefter plöts
ligt ställs inför ett nytt och nu postindustriellt 
hot. Jönköpings kommun, i vilken Smålands 
Taberg nu ingår, vill 1978 anlägga en stugby och 
en vintersportanläggning vid och på Taberg. Till 
detta skulle komma en träningsbana för bergs
klättring. Av bergets yta skulle tio procent mark
beredas för en ny slalomanläggning. Hembygds
föreningen verkar till en början chanslös mot de 
starka kommersiella och kommunala intressena, 
men för ett utdraget och till slut framgångsrikt 
guerillakrig mot planerna. Man beskriver det i 
efterhand: 

Planerna för utnyttjande av Taberg-Åsasjöområdet 
var optimistiska. Turister skulle strömma till från 

Sverige och utlandet. Sjöarna ansågs tydligen vara 

ett dragplåster. Där skulle fiskas året runt, på som-

49. Bengtsson, op.cit. 
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maren skulle besökarna paddla kanot och på vin

tern åka skridsko. 

Om en undersökning av den lokala fiskevårds
föreningen: 

Föreningen hade på 8 år fangat 78000 fiskar med 

en medelvikt av 17,5 gr. Den genomsnittliga fis

ken var en mört om 20 gram och en abborre om 

12 gram, vilket inte var så mycket att skryta om i 

turistbroschyrerna. Skridskoåkningen på sjöar och 

kanaler var också en skrivbordsprodukt och kan i 

praktiken knappast aldrig förekomma, eftersom is 

utan snö är ytterst ovanlig. 

1981 gav kommunen upp stugbyn, men planerna 
på slalomanläggningen levde vidare med hjälp av 
en nybildad klubb "TabergAlpin" som tänkte sig 
driva det hela. Naturvårdsmyndigheter, länssty
relse med mera avstyrkte, men kommunen fram
härdade och Jönköpings kommunfullmäktige 
beviljade tre miljoner i borgen för en anläggning. 
Den skog som var i vägen för anläggningen bör
jade fällas. Nu skulle Taberg förvandlas till ett 
slalomberg. Då, i sista stund, kom ordföranden 
i länets naturskyddsförening på ett lika elegant 
som djävulskt drag som satte en käpp i hjulet 
för planerna.50 Även om kommunen ägde mar
ken hade den inte nyttjanderätten, den tillhörde 
gruvbolaget! Smålands Taberg AB, det vill säga 

50. Lars Erik Apelqvist, som också genomförde SNF:s 
köp av gruvbolaget. 



AB HNJ Intressenter i Halmstad, underrättades 
av Naturskyddsföreningen och kom nu att gott
göra många års försyndelser mot berget genom 
att prompt protestera mot kommunens planer! 
Länsmuseet förklarade omedelbart att man var 
inte beredd att undersöka fornminnena i områ
det förrän gruvbolaget gett tillstånd. Luften gick 
helt enkelt ur kommunen och såpoperan fick 
äntligen ett lyckligt slut: SNF gick i förhandling 
med gruvbolaget om att köpa gruvbolaget med 
dess brytningsrätter. Den 14 mars 1986 blev 
Svenska Naturskyddsföreningen ägare till AB 
Smålands Taberg. Priset blev 1,5 miljoner, en 
summa som samlades in av SNF. 

Var Tabergsmalmen viktig? 
Vilken roll spelade då den småländska malmen? 
Under det andra världskriget svarade de tyskäg
da gruvorna för cirka 10-13 procent av Sveriges 
malmexport eller cirka en miljon ton malm per 
år. Det innebar att det fanns många malmhamnar 
och därmed malmbanor i Sverige. En samman
ställning baserad på mängden lastad malm för 
utrikes utförsel under 1942 ger följande: 

Hamn 
Stockholm 
Skutskär 
Oxelösund 
Norrköping 
Oskarshamn 
Ronneby 
Helsingborg 
Höganäs 
Trelleborg 
Halmstad 
Varberg 
Göteborg 
Köping 
Västerås 
Gävle 
Iggesund 
Söderhamn 
Sundsvall 
Stockvik 
Kramfors 

Lastade ton malm och kisbränder 
123 800 

2 630 
1 866 505 

28 622 
12 037 

720 
1 146 
8 986 
3 071 

177 088 
2 245 

24 612 
162 274 
400 492 
621 957 

4 089 
2 235 
1 657 
2 445 
6 160 

Södra Nyhamn 
Vivstavarv-Fagervik 
Luleå 

2 130 
6 186 

3 694 398 
7155 485 Summa 

Tabell 5. Svenska hamnar med utrikes skeppning av 
malm och kisbränder 1942.51 

Utskeppning av malm ägde dessutom rum i yt

terligare tre hamnar men där saknas uppgifter 
om export, och det skulle då innebära att det 
gäller inrikes sjöfart. 

Hamn 
Hargshamn 
Otterbäcken 
Skellefteå 

Lastade ton malm och kisbränder 

141 371 
102 100 
164 473 

Tabell 6. Övriga hamnar med malmskeppning 1942. 
Det forefaller dock rimligt att tro att även skeppningen i 
Otterbäcken utgjordes av exportmalm. 

Malmexporten från Sverige till Nazityskland har 
ofta diskuterats. Det är väl känt att Storbritan
nien och särskilt Winston Churchill fäste stor 
vikt vid den svenska järnmalmens betydelse för 
tysk krigföring. Storbritannien förberedde sig 
tidigt för en blockad och sände ut kvalificerade 
kunskapare för att kartlägga handeln och trans
portvägarna. Den brittiska armen hade långt 
gångna planer på att under förevändning av 
hjälp till Finland under vinterkriget från Narvik 
gå in i Norrbottens malmfält och stoppa verk
samheten. När det inte gick ville Churchill sänka 
fartyg, minera infarten till Luleå och lägga minor 
i Lofoteninloppet för att tvinga ut malmfartygen 
på öppet vatten där de kunde angripas av den 
brittiska flottan. En minering av Lofoten skedde 
också den 8 april 1940. Vad gäller den andra 
stora malmhamnen Oxelösund organiserade 
britterna en sabotageaktion mot malmlastbryg
gorna av "Rickmanligan", men gruppen skötte 
sig amatörmässigt och kunde snabbt gripas och 
sättas ur spel. 

Var den svenska malmen då så viktig för den 
tyska krigsmaskinen? Den främste kännaren av 
ämnet, ekonomhistorikern Martin Fritz, har i 
sin avhandling German Steel and Swedish !ron 
Ore 1939-1945 pekat på att Tyskland förvisso 
behövde högvärdig järnmalm, detta därför att 
man hade flaskhalsar i kolproduktion och trans
portkapacitet. 52 Lågvärdig malm kunde man 
fa från både Österrike och Frankrike, men den 
krävde mycket kol. Vad man dessutom var intres
serad av var malm med låg fosforhalt eftersom 
tekniken ännu inte var tillräckligt utvecklad för 
att använda fosforrik malm vid produktion av 

51 . Sveriges Officiella Statistik, Sjöfart, op. cir. 
52. Martin Fritz, German Steel and Swedish !ron Ore 
1939-1945, Meddelanden ekonomisk-historiska insti
tutionen, Göteborgs universitet, 1974. 
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Transportbandet .från 
magasinet till utlast
ningsbryggan. Foto l 
Meurling 1954. Läns
museet i Jönköping. 

mera högvärdigt 
stål. I det ockupe
rade Norge fanns 
fosforfattig malm i 
Varanger, men den 
hade låg järnhalt 
och krävde anrik
ning och därmed 
koltransporter dit 
upp över den far
liga Nordsjön. Den 
kom därför till föga 
användning. Det var Sverige och framför allt då 
de mellansvenska gruvorna: Grängesbergsfältet 
och Fagerstaägda Dannemora, som kunde förse 
Tyskland med högvärdig malm med låg fosfor
halt. Då var också malm från de tyskägda gruvor
na i Mellansverige värdefull även om dessa mal
mer hade lägre järninnehåll. Fritz har i ett senare 
arbete påvisat den dåliga lönsamheten i de tyska 
gruvinvesteringarna och pekat på leveranstrygg
heten som den avgörande faktorn för det tyska 
engagemanget.53 Under förkrigskonjunkturerna 
steg malmpriset och de tyska stålverken kan ha 
känt sig otrygga vad gäller tillgången på malm. 
Med egna gruvor var man säkrare, både gent
emot brittiska medtävlare om leveranser och mot 
eventuella politiska ingripanden. 

Vad slutligen gäller Tabergsmalmen så uppger 
Fritz att den var eftertraktad i Tyskland bero
ende på sitt innehåll av vanadin. Vanadininne
håll, också med bara en bråkdel av en procent, 
gör stål avsevärt segare och mer motståndskraf
tigt, egenskaper som i hög grad var önskvärda 
inom rustningsindustrin. Stål legerat med va
nadin gjorde att materialet inte mjuknade vid 
upphettning och ägnade sig därför för pro
duktion av till exempel snabbstål, verktyg för 
metallbearbetning. Tyskland hade inte så god 
tillgång till vanadin och välkomnade därför 
Tabergsmalmen. Vanadin har för övrigt under 
efterkrigstiden betraktats som en strategisk me
tall, viktig till exempel som legering i titan för 
flygindustrin. 

53. Fritz, "Svenska gruvor ... ", op.cit. 
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Fritz pekar alltså på att det knappast var järn
malmsbrist i största allmänhet som var Tysklands 
problem vad gäller stålproduktionen - det var 
bristen på arbetskraft i gruvorna och på järnvägs
vagnar för koltransporterna som satte gränser. 
Och den avgörande faktorn som gjorde Sverige 
attraktivt som leverantör var tillgångarna av fos
forfattig malm. Det var denna malm Tyskland 
var beredd att betala allt högre priser för. Eng
elsmän och amerikaner tycks i förhandlingarna 
med Sverige om att minska malmexporten till 
Tyskland aldrig ha tagit upp kvalitetsfrågan - de 
såg all malm som lika viktig. Fritz kommenterar: 
"It appears that they had completely misunder
stood the situation." 

Sista ordet är säkert inte sagt om den svenska 
malmexporten till Nazityskland. Det är förvisso 
så att Tabergsmalmen uppgick till bara 2,5 pro
cent av den svenska malmexporten. Men helt 
utan betydelse var den tydligen inte. Vad gäller 
den småländska malmbanan rullar där förvisso 
inga malmtåg längre, men Halmstad-Nässjö 
järnvägar är och förblir en viktig trafikled för 
de småländska rikedomarnas färd ut i världen. 
Vad gäller Taberg beslöt länsstyrelsen i Jönkö
pings län år 1998 att gruvbrytning nu ska vara 
förbjuden. Men världsmarknadspriset på titan är 
när detta skrivs tio gånger högre än för två år sen 
och priset för vanadin fem gånger högre. På den 
postindustriella sidan beslöt Jönköpings kom
mun våren 2006 helt stilenligt att anslå medel 
för "konstbelysning" av berget! Naturskyddsför
eningen protesterade. Kampen går vidare, som 
man brukar säga. 



RobertSjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 2005: 
med sikte på framtiden 

Att beskriva verksamheten vid Sveriges Järnvägs
museum för år 2005 mitt under brinnande ju
bileumsår skulle kunna kännas ganska avslaget. 
Sanningen är dock att jubileet har påverkat mig 
och personalen under många år, så mycket av 
det som händer under 150-årsfirandet är fruk
ten av långvarigt, hårt arbete och kanske särskilt 
just under det förra verksamhetsåret. Det fram
går kanske inte minst av ett nytt och prydligt 
besöksrekord på 43 938 personer, vilket var en 
uppgång från året innan på drygt 13 procent. 
Den stora nyheten för året var annars att musei
verksamheten inom Banverket sammanfördes 
till en gemensam organisation, för vilken jag fick 
förtroendet att ansvara. Banmuseet i Ängelholm 
besöktes av exakt 19 999 personer. Detta innebär 
att museiverksamheten vid Banverket lockade 
nästan 64 000 besökare under 2005, onekligen 
en uppmuntran inför 150-årsjubileet. 

Den andra stora händelsen under 2005 var 
Banverkets återköp av de fastigheter vi dispone
rar och som sedan bolagiseringen av gamla SJ har 
hyrts ut till oss av Jernhusen AB. Ingen skugga 
må falla på detta bolag men statens lönsamhets
krav på dem i kombination med vårt långsiktiga 
bevarandeuppdrag var ingen lyckad kombina
tion. Nu har vi kunnat lösa behoven inom Ban
verket där museet åtminstone i Gävle till själv
kostnad har tillgång till ändamålsenliga lokaler. 
I Ängelholm har vi en liknande konstruktion 
genom att fastigheten där förvaltas av Banskolan 
som är en resultatenhet inom Banverket. I och 
med återköpet som blev klart i oktober kunde 
en hel del investeringar sättas i gång i Gävle som 
flytt av Hennans stationshus, anläggning av järn
vägspark samt förlängning och underhåll av spår. 
Utmärkta projekt för jubileumsåret men också 
en bestående infrastruktur för framtida trafik 
och arrangemang. 

Att köra tåg 
Det här med tågtrafik kan ju vara en ganska 
komplicerad historia. Tre dagar in på årets för
sta trafik för sportlovslediga anlände en skrivelse 

från Järnvägsstyrelsen vari meddelades att man 
återkallade vårt tillstånd att bedriva persontra
fik med omedelbar verkan. Skälet var bytet av 
huvudman från affärsverket Statens järnvägar till 
Banverket. Det något drastiska beskedet överkla
gades av Banverket och ärendet utmynnade i en 
juridisk holmgång som ännu inte är avslutad. Ar
betet med en ny tillståndsansökan har blivit en av 
våra viktigaste frågor i en tillvaro av museal tåg
trafik under hotet av att en dom mot oss när som 
helst kan vinna laga kraft. Det är dock viktigt att 
poängtera att den relativt sett småskaliga organi
sationen hos oss inte är det som ansetts vara pro
blemet utan en lucka i det formella regelverket 
inom Sveriges största järnvägsorganisation. Så 
kan det också gå i avregleringens svallvågor. 

Året gav i alla fall flera tillfällen till praktisk till
lämpning för trafikverksamheten. Ångtåg kördes 
på sportlovet och en dag för LO-anställda den 
20 augusti samt vid några tillfällen för företags
arrangemang. I samband med invigningen av 
dubbelspår Gävle-Furuvik kördes gästerna, bland 
andra minister Messing, med vårt ångtåg. Annars 
är det den elektriska tågtrafiken som har blivit 
alltmer betydelsefull. Årgångståget som gick in 
på sin åttonde säsong i september har naturligt
vis satt mönstret. Vi genomförde med det tåget 
ett intressant samarbetsprojekt med Helsingborgs 
stad som ville ordna en nostalgisk tågresa Stock
holm-Helsingborg i samband med 100-årsfiran
det av Sofiero slott. Med den oftast grön.fingrade 
TV-ikonen Bertil Svensson ombord och med 
kungavagnen på släp så attraherades i alla fall en 
del av den trädgårds- och kunglighetsintresserade 
publiken i stockholmstrakten av vårt resepaket 
till Skåne som gick av stapeln den 27 maj. När 
både tåget med kungavagnen och större delen av 
klanen Bernadotte var i Helsingborg samtidigt så 
ordnades en släktresa i form av en timmes rundtur 
med från Skånska Järnvägar inlånat ånglok från 
Helsingborg den 2 juni. Att turen tog lite mer än 
en timme på grund av en skadad strömavtagare 
på elloket som hängde med för säkerhets skull och 
påföljande stor vattenåtgång på det ensamt käm-
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Nyreviderat, efter många timmars slit av Mattias Smedberg, står B-loket nr 1312 utanfor lokstallet infor sportlovs
körningarna i vackert vinterväder. 

Trafik i motvind Inte bara snön var ett bekymmer under vintertrafiken. Mitt under pågående arrangemang med
delade järnvägsstyrelsen att man återkallat museets trafiktillstånd Foton Sten Holm. 
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När blå vagnen var i Helsingborg så visste helsingborgarna att kungen var på Sofiero. Sommaren 2005 återuppli
vades traditionen när museet genomforde körningar for trädgårdsintresserade stockholmare, resglada skåningar och 
släktträjfande bernadotter. Foto Göran Stenberg, Helsingborgs Dagblad 

Stefan Nilsson blev efter flera 
års inlån tillsvidareanställd 
museiassistent med placering 
i den utåtriktade verksamhe
ten i Gävle. Foto Katarina 
Sandberg. 

pande ångloket uppskat
tades snarare av de medföl
j ande kungligheterna. De 
skadeglada rapporter jag 
fick av lokala journalister 
om incidenten per telefon 
till Finland, där jag befann 
mig på konferens, kom till 
skam när jag fick målande 
beskrivningar om de med
följandes uppskattning av 
resan från museets medföl
jande personal. Det hade 
blivit ett kärt minne. Tåget 
som körde allmänheten 
motsvarande turer helgen 
efter hade ju också gjort sig 
bemärkt och det lockade en 
hel del resenärer. 
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Av trafikfordonen gjordes större underhålls
insatser av Mattias Smedberg på ångloket SJ B 
nr 1312 och lokomotorn SJ Z nr 68. Ett annat 
B-lok, nr 1038, blev föremål för ett spännande 
projekt i Järnvägsmusei Vänners regi. Genom 
initiativtagaren, Per-Åke Lampemo, togs loket 
till Herrljunga lokstall för iordningställande till 
tjänstdugligt skick inför jubileumsåret. Vi hop
pas att verksamhet i Herrljunga kan fortsätta i 
någon form även framdeles. Projektet har fatt 
stor uppslutning bland intresserade museivän
ner i trakten och även hos lokal media. Bland 
utlån och depositioner kan nämnas att den del
vis rekonstruerade personvagnen, Köping-Hults 
Järnväg, C nr 35, far fortsätta gå i par med ko
pian av Förstlingen, nu med utgångspunkt Eskil
stuna och föreningen Förstlingen IL Till fören
ingen Stambanans vänner med blivande säte i 
Katrineholm har vi deponerat stålpersonvagnen, 
SJ Co4b nr 1564. Katrineholm är också ny för
varingsplats för det X9-tågsätt som tidigare varit 
deponerat hos Strömstads Modell- och järnvägs
klubb i en trepartsuppgörelse med Bergslagernas 
Järnvägssällskap men som härmed har upphört. 
Ett kortare utlån gjordes av vår Novelty-replik 
som kom till användning vid Museum of Science 
& Industry i Manchester i samband med 175-
årsfirandet av järnvägen Liverpool-Manchester, 
den 15-18 september. 

I en uppgörelse med Nässjö Järnvägsmuseum 
överlämnades de deponerade 1960-talsvag
narna A2 nr 5053, AB3 nr 4873, Bl nr 4901 
och B5 nr 4932 till dem mot de något äldre 
A5 nr 4356 och AB7 nr 3213. Överföringarna 
av 1960-talsvagnar från SJ AB slutfördes också 
genom att följande vagnar köptes för ett oslag
bart pris: AB3K nr 4481, B5K nr 5123 och 
BIKT nr 5157. Konferensvagnen Sl nr 3607 
har också övertagits av museet. Vårt område 
synes därmed vara fullt av blå vagnar för tillfäl
let. Dessvärre blir de understundom bättrings
målade av ortens sprayburksartister, omhuldade 
av kulturskribenter men föraktade av järnvä
gens folk. Tillskottet har också medfört att vi 
har avvecklat det gamla 60-talståget av BI-vag
nar som har fått lämna en del reservdelar före 
det oundvikliga slutet i Nykroppa. Under året 
har ett större antal generationskamrater varit på 
tillfälligt besök i Gävle för att åderlåtas på en 
del innehåll och komponenter genom Kenneth 
Landgrens försorg. 
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1960-talståget är ett renoveringsprojekt i en 
inte alltför avlägsen framtid men årets renove
ringar har varit helt inriktade på spektakulära 
trafikfordon för jubileumsåret. Det elektriska 
Rapidlokets, nr 846, öden och äventyr har kun
nat följas i Sidospår. Korgen fick fira nyår hos 
Euromaint i Notviken medan motorboggierna 
övervintrade i Örebro. Arbetena på loket som 
gjorts i Euromaints verkstäder var till viss del 
sponsrade genom positivt bemötande från fö
retagets VD, Pether Wallin. Innan dess så hade 
omfattande återställningsarbeten på korgen 
gjorts i våra verkstäder genom Sten Holm och 
framför allt av Lennart Jansson från SVEMO 
Svets & Montage i Gävle. Thom Olofsson och 
hans mannar, Stefan Karlsson och Rolf Jansson 
gjorde stora och svåra kompletteringsarbeten i 
köket på restaurangvagnen, Ro3b nr 3749, som 
blev färdiga lagom till helsingborgsresan. Ome
delbart därpå tog sig renoveringsgruppen an den 
nyanlända förstaklassvagnen A5 nr 4356 för att 
med en snabb utvändig insats återställa vagnen 
till Bo5b, det vill säga en andraklassvagn enligt 
mönster före 1956 till Årgångståget. Därutöver 
har arbetena i verkstaden på Nynäs huvudsak
ligen koncentrerats på träpersonvagnen Co8 
2772 från 1929. Sedan all teakpanel avlägsnats 
visade det sig att stommen var i sämre skick än 
vad som först befarats. Efter en tids misströstan 
så kunde ursprungstidsplanen återupprättas efter 
en närmast heroisk insats av framför allt Stefan 
Karlsson, vår delvis EU-finansierade snickarkon
sult från Hedesunda snickeri. Verksamheten på 
Nynäs uppmärksammades också med ett särskilt 
öppet hus den 8 maj som lockade drygt 200 
besökare. Sakta men säkert har distansarbetena 
på ångloket, KA nr 692, fortgått i Grängesberg. 
Den ganska radikala återställningen av loket som 
gjordes inför museiuppställning på 1970-talet 
har krävt stora forskningsinsatser med inslag 
av nytänkande och kongeniala lösningar för att 
återskapa förstörda funktioner, varför ett sådant 
renoveringsprojekt inte kan ha något rimligt 
slutdatum. Målsättningen är alltjämt att loket på 
ett eller annat sätt ska visas under jubileumsåret. 

För föremålen utan hjul har en del utrymmen 
tillkommit under 2005 . Arbetet med möbelför
rådet i Nynäsverkstaden slutfördes med målning 
och uppförande av pallställ. För det stora TGOJ
arkivet som överlämnades från Euromaint har vi 
i brist på egna ändamålsenliga utrymmen hyrt 



arkivlokaler hos landstinget Gävleborg. Det 
tidigare överlämnade arkivet från f.d. AB Tra
fikrestauranger har blivit ordnat och förtecknat 
av Christina Engström och innehållet finns nu 
tillgängligt för hungriga forskare. Att sedan vår 
engagerade museivän i gourmetvärlden, Månen 
Duner, hittat och lämnat mer material i form 
av pressklipp, foton och föremål från TR visar 
bara att ett arkiv alltid är levande och kan be
rikas. Digitaliseringen av våra fotografier har 
fortgått på distans genom Regis i Kristianstad. 
Det omfattande bildmaterialet från SJ :s reklam
avdelning, Reka, blev årets val. Stor hjälp med 
att hålla ordning på tillämpningen av databas
programmet, SOFIE, har vi fatt av museivännen 
Nils Bjärlund som annars finns på Regionmu
seet i Kristianstad i en motsvarande expertroll. 
Arkiven uppmärksammades för allmänheten 
också under två särskilda arkivdagar i anslutning 
till Fars Dag med tema beredskap. Kvällsöppet 
i arkiven varannan onsdag var ett försök som 
kostade mer än det smakade. Ofta var den ende 
forskaren i arkivet vakthavande tjänsteman. 

Något som annars överskuggade det mesta 
för framför allt vår arkivarie, Robert Herpai, var 
redaktionsarbetet med Banverkets jubileumsbok 
som kunde släppas lagom till jul. Roberts goda 
kunskaper om museets fotografier kombinerat 
med ett excellent bildminne blev väl utnyttjat 
av antologins författare. Bokens huvudredaktör, 
Lars Olov Karlsson, kom också att bli medarbe
tare vid Sveriges Järnvägsmuseum - igen - innan 
boken blev klar. Lars Olov som var med och drog 
i gång Järnvägsmusei vänner är fortfarande kvar i 
Ängelholm som intendent med ett övergripande 
ansvar för våra järnvägshistoriska frågor. 

På personalsidan i övrigt så har sammanslag
ningen av Banverkets museiverksamhet också 
inneburit flera kollegor för personalen. Samgå
endet konfirmerades på allvar under en höstresa 
för alla anställda i Gävle med eget tåg till Ängel
holm och därefter vidare med allesammans till 
Nordic Rail i Jönköping. Händelsen döptes fyn
digt till det stora sjöslaget. Ny på fast tjänst efter 
att ha funnits flera år i verksamheten blev Stefan 
Nilsson, som anställdes som museiassistent. Järn
vägsmusei vänner har återigen blivit arbetsgivare 
genom anställningen av Hans Karlsson-Nyhlen 
som gjort ett jättejobb i arkivet bland annat med 
registrering och digitalisering av stora glasplåtar. 
Hans har prövat på veckpendling från Suraham-

mar under tidigare praktik och har funnit att det 
kan fungera riktigt bra att bo i sovvagn och verk
ligen leva mitt i jobbet under veckorna. 

För vår publik 
Den publika verksamheten i Gävle hade ett 
hektiskt år som kröntes med besöksrekord. En 
mycket uppskattad nyhet som Mia Lundstedt 
och hennes gäng kunde introducera i början på 
året var fria onsdagar för föräldralediga mammor 
och pappor. Plötsligt kunde museets särskilda 
avdelning för barnen, Lilla station, förvandlas 
till öppen förskola och kaffedoften i receptionen 
blandas med aromen från nyvärmda barnmats
burkar. Jag har tidigare försvarat entreavgifter 
på museer men bevisligen kan man jobba med 
fri entre ändå. Det utåtriktade året tog fart med 
ännu en teaterproduktion av vår husteater, AT 
Pegasus. Amatörteatergruppens intresse för upp
finnaren John Ericssons öde hade blivit så stort 
under hans eget jubileumsår, 2003, att man ville 
gå vidare och ge en fördjupad bild av människan 
bakom de tekniska ideerna. Föreställningen 
"Käre John" spelades i museets sjätte hall i feb
ruari och mars. Samtidigt hade förening också 
gjort en utställning om det tioåriga samarbetet 
med oss som fanns att se strax intill scenen före 
och efter föreställningen. 

Jag skrev i inledningen till den här redogörelsen 
om lite formella bekymmer med vår trafik under 
sportlovet. Samtidigt så genomförde vi provkör
ning av ellok på museiområdet under ledning av 
Sten Holm och intill X2000-simulatorn så berät
tade informatörer från Banverkets mellersta ban
region om riskerna med kontaktledningen med 
en del spektakulära ljus- och ljudeffekter för att 
förstärka de unga besökarnas minnesbilder av 
riskerna med lek vid järnväg. 

Jan Myrdals förtjusning i Meccano är vida 
känt vid det här laget och delar av hans omfat
tande samling har visats vid olika tillfällen. Ban
museets Mai Kurdve gjorde tillsammans med Jan 
och hans livskamrat Gun Kessle en fin sommar
utställning som visades i Ängelholm år 2004. 
Med 70 mil till Gävle tyckte vi att det fanns 
anledning att visa utställningen även här. En ny 
version gjordes med Katarina Sandberg som pro
jektledare. Inför öppnandet den 24 mars skrev 
Jan Myrdal också text till en utställningskatalog 
som formgavs av vår egen Gunilla Lundberg. 
Denna intressanta och trevliga lilla skrift finns 
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fortfarande till salu i museibutiken. Vid press
visningen och invigningen visade Jan också sin 
förmåga att fånga sin publik med sitt budskap. 
Vanligen kavata kulturjournalister förvandlades 
till inställsamma lyssnare, i sanning en njutning 
att uppleva. Utställningen ersatte teaterinstalla
tionen och pågick över sommarsäsongen. Med 
fokus på jubileumsåret 2006 fanns vare sig tid 
eller lust att göra något stort av museets egen 
jämna ålder, 90 år. Tack vare rådigt ingripande 
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Detaij av taket på 
personvagn.en SJ 
Co8 nr 2772 .från 
1929. Ett antal 
foktinsläpp vid 
.friskluftsventilerna 
hade åstadkommit 
ganska kraftiga röt
skador. Foto Thom 
Olofison. 

Nedan: Innan 
taket kan väv
spännas krävs ett 
mycket omsorgsfollt 
förarbete. Thom 
Olofison arbetar 

~ med ett .friskare 
parti av vagn.en. 
Foto Stefan Karls
son. 

av vänföreningens ordförande, Rolf Sten, gjordes 
i alla fall en enkel utställning om vår historia som 
hängdes i konferensrummet från och med som
marsäsongen. "Sveriges Järnvägsmuseum 90 år" 
hängde med året ut och mötte stort intresse hos 
besökare som lyckades hitta den. 

Ett arrangemang som inte blev så stort som det 
var tänkt var den så kallade LO-dagen den 20 
augusti. Det regionala LO-distriket ordnar år
liga träffar för sina medlemmar på någon publik 

anläggning och 
i år föll valet på 
museiområdet. 
Man hade stora 
förhoppningar 
om strömmar av 
medlemmar och 
man ordnade 
med egna akti
viteter, mat och 
personal medan 
vi kunde kon
centrera oss på 
att köra tåg. Ut
budet kom att 
likna en mindre 
museidag. På 
grund av diverse 
omständigheter 
så slöt inte ens 



1000 personer upp från LO-leden. Den stora för
loraren var vår nya cateringleverantör, Strandgår
den AB, som hade bullat upp för betydligt fler. De 
skulle fa uppleva det omvända några veckor senare. 

En annan liten motgång som är principiellt 
intressant var Vägverkets beslut att inte tillåta så 
kallad brun skyltning för Sveriges Järnvägsmu
seum vid E4. Projektet med de bruna skyltarna 
syftar till att peka ut natur- och kulturturistiskt 
riksintressanta resmål. Att inte skylta vid E4 för 
landets nationella järnvägsmuseum med interna
tionellt rykte är i mitt tycke närmast kränkande. 
Vägverket argumenterar utifrån trafiksäkerhet 
men sannolikt bottnar det i ointresse och okun
skap om vad museet är. Det senare är alltjämt ett 
stort problem för oss. Nu har vi redan en stor, blå, 
skylt vid E4 som naturligtvis skulle vara omöjlig 
att godkänna i dag så vi klarar oss men nog är det 
anmärkningsvärt. Om någon känner sig manad att 
hjälpa till med argumentationen så upp till kamp! 

Vi hyser dock ingen agg på grund av detta till 
det vägburna. Årets museidag den 10 september 
tillägnades motorn. Våra och några föreningars 
motorlok fick gott sällskap av racer- och veteran
bilar, motorcyklar, militärfordon och arbets
maskiner för att vi skulle kunna visa och köra 
något som varit en förutsättning för samhälls
utvecklingen och som bevisligen intresserar 

Hans Karlsson-Nyhlen har anställts av Järnvägsmusei 
vänner for att hjälpa till med registrering av framfar 
allt fotografier. 

massor av människor. Projektledare för denna 
lyckade dag var Henrik Reuterdahl, egentligen 
inlånad för jubileet 2006, och Claes Zachrisson. 
De var övertygade om att vi skulle slå besöks
rekord för en museidag och med drygt hundra 
personers marginal fick de rätt. 5 366 gäster kom 
på motordagen. Det som var ännu roligare att 

Temat for järnvägsmuseets dag var motorer. Störst av dem alla var tvåtaktsdieseln på 1 445 hästkrafter i museets 
T41 nr 200. Foto Jan-Erik Svanberg. 

183 



konstatera var att man med blotta ögat kunde se 
att vi hade hittat nya målgrupper. Järnvägsentu
siaster med kameror blandades med barnfamil
jer, mogna män i skinnställ och motorintresse
rad ungdom. Faktum är att det också var en stor 
andel kvinnor i folkvimlet trots det uppenbart 
manliga temat. Även många vana museidagsbe
sökare menade att detta var den bästa någonsin, 
ett både smickrande och oroande besked. Har 
ni tröttnat på gammeltågen? Svaret är nog helt 
enkelt att omväxling förnöjer. 

Årgångtåget lunkade på som vanligt, fyra lör
dagar i september. Jag hade själv glädjen att vara 
med på den sista turen från Stockholm tillsam
mans med ett antal internationella gäster för att 
bland annat låta oss serveras av hovmästare Tage 
Blomqvist och hans besättning i restaurangvag
nen. En månad senare var Tage borta efter ett 
plötsligt och akut insjuknande. Tage lämnar ett 
stort tomrum efter sig, inte minst på Årgångs
tåget. Hans minne kommer att leva kvar genom 
den fond som skapats av Järnvägsmusei vänner 
och som oavkortat går till förbättringar på muse
ets restaurangvagn. 

Traditionsenligt hölls under skolornas höstlov 
en spökvecka i utställningen. Vår egen skåde
spelare, Peter Iller, agerade medium. Hjälp med 
skrämmandet fick han av ett antal frivilliga ung
domar. En annan tradition är att det denna vecka 
dyker upp en arg insändare i lokaltidningen och 
så även i år och det var tur för det har blivit lite si 
och så med den redaktionella hjälpen från ortens 
tidningar. Från den Årets andra tillfälliga utställ
ning, "Loket", invigdes den 15 oktober för att stå 
kvar året ut. Den fick faktiskt bra press tack vare 
dess mycket lokala förankring. Den ganska enkla 
utställningen bestod i ett antal arbetsprov för en 
metallarbetarutbildning i Sandviken i form av 
små lokomotiv. En rolig ide från skolan som 
växt till en imponerande samling. Sista helgen i 
oktober ordnade museivännernas kassör tillsam
mans med Gävle Modelljärnvägsklubb en så kal
lad modulträff över ett veckoslut i museets sjätte 
hall. Med 81 sammanbyggda, individuella kva
dratmetrar modelljärnväg slogs sannolikt svenskt 
rekord. Massor av modulägare och riktigt många 
besökare bäddade för en upprepning. 

Från och med halvårsskiftet så kom Banmuseet 
i Ängelholm att bli min angelägenhet och inte
grationen av verksamheten påbörjades. Redan 
den 28 maj öppnades utställningen "Punsch & 
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Tusch'' som gjordes i Gävle året innan. Utställ
ningen stod kvar under hela säsongen med öp
pethållande. Från och med september var utställ
ningen bara tillgänglig för beställda visningar, på 
höstlovet och under Luciahelgen. Även här var 
det spöken på dagordningen under höstlovet. 
Årets sista arrangemang var Luciatåget med det 
från Föreningen Veteranjärnvägen inlånade ång
loket Limhamn i spetsen och med kören "Barka
rollerna'', för dagen omdöpta till "Barkarallarna'' . 
I övrigt deltog personal från Ängelholm vid ett 
öppet hus på Kristianstads Järnvägsmuseum den 
17 september. 

Inför jubileet 
I både Ängelholm och Gävle var naturligtvis pla
neringen för 150-årsjubileet i full gång. Det har 
sedan länge stått klart att vare sig Banverket eller 
Sveriges Järnvägsmuseum skulle fa några extra 
anslag för jubileet. Andemeningen har ända 
sedan planeringen startade varit att åstadkomma 
spännande projekt genom samverkan mellan 
järnvägens olika aktörer. Inte oväntat innebar det 
en period av avvaktan och så småningom egna 
ideer och planering av interna arrangemang för 
den egna nyttan. Många av de unga bolagen är 
också osäkra på värdet av att fira det förflutna 
och uppmärksamma historien. Man är helt en
kelt rädda att uppfattas som mossiga och obe
nägna till förändring. Tydligast med denna signal 
är tyvärr SJ AB. Eftersom vi på museet är vana 
med att jobba så att säga oegennyttigt så ville vi 
hitta en form att kunna visa järnvägens potential 
utifrån 150 års erfarenhet. Fyra huvudmål sattes 
upp att arbeta emot: 

- Tre årgångståg för jubileumsarrangemang, 
1906, 1931 och 1956 års tåg 

- Utvidgning av museidagen till fyra dagar 
- Utgivning av ännu en jubileumsbok 
- Anläggning av stationsmiljö på musei-

området 

Åtminstone de första tre målen bedömdes kunna 
rymmas inom museets budget. Fordonsrenove
ringen var redan påbörjad och 1906 års tåg fanns 
redan. Det var också redan 2004 klart att vi skulle 
användaÅrgångståget, motsvarande 1956 års tåg 
fast med ny dragkraft, till en jubileumsresa mel
lan Stockholm och Nora, med inbjudna gäster 
och förhoppningsvis kunglig medverkan. Fyra 
museidagar skulle förutsätta ett engagemang 



från järnvägsbranschen. Det första kvittot på 
att stort intresse ändå finns kom från Banverket 
Produktion som lånade ut en projektledare till 
oss. På så vis fick museidagarna eller TAG 150 sin 
projektgeneral, Henrik Reuterdahl. Henrik blev 
redan under 2005 den injektion som behövdes 
för att riktigt vässa klorna till 2006. Efter initiativ 
från oss hörsammade Banverkets tillförordnade 
GD, Pelle Granbom, vårt förslag om en modern 
tågmässa i anslutning till museiområdet i Gävle 
med en egen projektledare och egen budget. För 
ändamålet tillsattes Banverksprofilen Lars Berg
grund och TAG 150 hade därigenom fatt den vo
lym som krävdes för att bli tillräckligt intressant 
för både bransch och allmänhet, och dessutom 
fanns plötsligt platsen där alla aktörer som ville 
fira jubileet kunde vara med. 

Att komplettera jubileumsboken "Järnvägen 
150 år" med något mer var en ide som föddes hos 
många på samma gång. Museibanornas Riksor
ganisation var först ut och släppte boken "Musei
banor och veterantåg", där även Järnvägsmusei 
vänner presenterade sig, samtidigt med Banver
kets praktverk. På museet hade vi själva funderat 
på att ge ut någonting utifrån våra fina samlingar 
så när Svenska Järnvägsklubben föreslog ett ge
mensamt projekt om en bilderbok så var dörren 
redan öppen. Eftersom Banverket återigen blev 

järnvägsprofilen Roger Lundberg anlitades som kunnig 
och högröstad speaker vid vändskivan utanfor UG]
stallet där motorloken visades med vrålande motorer. 

Museidagen 2005 bjöd på ovanliga inslag på området 
som militärfordon, lastbilar och lingrävare. Foton Jan
Erik Svanberg. 
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inblandat i ett bokprojekt genom oss så kommer 
den grafiskt att ansluta till den första boken även 
om den samtidigt kommer att ingå i Svenska 
Järnvägsklubbens skriftserie. Från museet ingår 
jag själv, Robert Herpai och museivännernas 
ordförande, Rolf Sten i redaktionen för boken 
som kommer att heta "Järnvägen 150 år i bild". 

Sedan var det så det där med stationsmiljön. 
I många år har vi pratat om Hennans station, 
och i och med att det stod klart att Banverket 
skulle köpa tillbaka fastigheterna så fanns de for
mella möjligheterna. Då återstod investeringen 
och dessutom Hennanbornas känslomässiga 
motstånd mot att stationen skulle bort från or
ten samt även besked från Riksantikvarieämbetet 
efter en privat anhållan om att stationen skulle 
byggnadsminnesförklaras. Alla bitar föll på plats 
under hösten och i elfte timmen kunde projek
tet upphandlas. Som byggprojektledare anlitades 
Per-Erik Knapp på Hifab AB och som entrepre
nör för rivning och återuppförande valdes Kjell
bergs Bygg med stöd av Dalarnas Byggnadsvård. 
Därefter följde en kamp mot tiden och elemen
ten. Att riva ett med stadiga mått och dimen
sioner timrat stationshus i hälsingeskogen mitt i 
vintern är inget man kan rekommendera. En stor 
eloge till dem som gjorde det. 

Museets samlingar och personal bidrog också 
med ideer och inspiration till postens frimärks
utgåva "Tuffa tåg". Det var inte bara vårt fel 
att det i stället för de första planerna på fram
tidsfokus blev våra 1: 10-modeller av historiska 
fordon som blev kärnan i häftet som släpptes 
till försäljning i januari 2006. Postens projekt
grupp blev helt enkelt förtjust i det de såg vid 
ett studiebesök på museet mitt under sportlovs
trafiken. 

Samarbete 
Som brukligt skedde en hel del utbyte med an
dra museer och organisationer både inom och 
utanför rikets gränser. Museichefen valdes in i 
styrelsen för det nybildade "Riksförbundet Sve
riges Museer" vars syfte är att fungera som en 
branschorganisation och en gemensam röst för 
museerna i dialog med till exempel regeringen, 
myndigheter och medier. Jag fick också förnyat 
förtroende som sekreterare i vårt internationella 
forum, International Association of Transport 
and Communications Museums (IATM). Års
möte och konferens hölls i juni i finska Lahti. 
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För museet deltog också Katarina Sandberg och 
Christina Engström i konferensen. 

Jag var även värd för ett styrelsemöte med 
IATM i Stockholm och Gävle där framför allt en 
resa med Årgångståget imponerade storligen på 
ytterst vana museirävar. Det årliga utbytet mellan 
de nordiska järnvägsmuseerna avhölls i bitande 
vinterkyla hos kollegorna i Hamar i början på 
mars. Temat för diskussionerna var "ordning och 
reda''. Samma trio som i Lahti representerade 
Sveriges Järnvägsmuseum. Katarina presenterade 
våra erfarenheter av att städa en basutställning 
och Christina gav en levande skildring av vad 
som händer efter det att man tagit emot ett stort 
arkiv, i hennes fall TR-arkivet. 

Det nordiska samarbetet på maskinsidan ma
nifesterades med ett gemensamt besök på den 
stora verkstaden i tyska Meiningen. Sten Holm 
och Thom Olofsson var museets utsända. Sten 
representerade även museet vid museibanor
nas internationella organ Fedecrails konferens i 
Lyon, dit även jag var inbjuden att tala om beva
randeplanen. Det var mycket intressant att möta 
företrädare för det utländska, ideella järnvägs
intresset inte minst på grund av att antikvariska 
frågor uppenbarligen inte är så där väldigt högt 
prioriterade för flertalet av dem. Förhoppnings
vis har vi bidragit till att så ett litet frö. 

På hemmaplan har museet varit externt enga
gerat i Riksantikvarieämbetets stöd till arbets
livsmuseer och i det nutidsorienterade Samdok. 
Mindre framträdanden gjordes av mig vid Musei
föreningen Stockholm-Roslagens Järnvägars 
invigning av den smalspåriga järnvägsbron över 
nya E4 genom Uppsala, då ångloket SRJ 28 även 
officiellt överlämnades, samt vid ett seminarium 
om museibanornas roll i Anten i samband med 
att Anten-Gräfsnäs Järnväg firade 40-årsjubi
leum. 

För att höja blicken från min egen horisont 
så måste naturligtvis hela personalen framhållas 
under ett verksamhetsår. Rätt eller fel så är pro
duktiviteten per medarbetare definitivt mycket 
hög på museet. En enkät som genomfördes med 
all personal på Banverket visade att museet går 
stick i stäv med den övriga verksamheten. Det 
som hos våra kollegor på Banverket upplevs som 
otydliga mål och för långa vägar från beslut till 
handling motsvaras hos oss av för mycket att 
göra och brist på tid eller möjlighet till reflektion. 
Den gemensamma rusningen mot jubileet ärna-



turligtvis en av orsakerna men vi har ju också en 
historia av uppbyggnad och regelbunden föränd
ring som hela tiden skapar nya förutsättningar. 
Stimulerande för många men det kan också vara 
slitsamt. Integreringen av museiverksamheterna 
inom Banverket och konsolidering av resurserna 
föranledde en nödvändig omorganisation som 
sjösattes vid årsskiftet. Utifrån den nya organi
sationen såg därför personalsituationen ut på 
följande sätt vid årets slut: 

Museichef 
Robert Sjöö 

Verksamhetsstöd 
Thomas Bjercner 

Göran Jäderholm 

Lars Olov Karlsson 

(fr.o.m. 06-01 ) 

Gunilla Lundberg 

Publik verksamhet Gävle 
Mia Lundstedt 

Olle Andersson 

Stefan Nilsson 

Claes Zachrisson 

Peter Iller 

Helena Lutz 

Anders Larsson 

Anna Nygren 

Boel Nylöv 

Birgitta Pedersen 

Annelie Wahlström 

Tanya Åsbacka 

Lennart Bergner 

HenrikSjöö 

Lars Lunden 

administration och ekonomi, 

Ängelholm (fr.o.m. 06-01) 

administration, ekonomi och IT 

intendent och järnvägshiscoriker, 50% 

marknad och specialarrangemang 

gruppchef (fr.o.m. 06-01) 

reception och butik 

assistent 

teknik och fastighet 

timanställd, reception 

och teaterguidning 

timanställd, reception 

timanställd, minitåg 

praktikant (april-december) 

Publik verksamhet Ängelholm 
Mai Kurd ve gruppchef (fr.o.m. 06-01) 

Ursula Gey Lindgren reception och butik, 75% 

Michael Andreasson teknik, 50% 

Thomas Lindberg teknik (juli-september) 

Anders Lindberg timanställd, teknik 

Alicija Karlsson 

Mia Kurdve Nelson 

Björn Strand 

Lena Strömberg 

Tefik Zeneli 

timanställd, reception 

Samlingar och dokumentation 
Katarina Sandberg gruppchef (fr.o.m. 06-01) 

Christina Engström arkiv och bibliotek, 75% 

Robert Herpai 

Arvid Högberg 

Elisabet Kronhöffer 

Peter Hultberg 

Christer Månsson 

Bertil Pettersson 

Catharina Wallin 

Hans Karlsson-Nyhlen 

Trafik 
Sten Holm 

Kenneth Landgren 

Mattias Smedberg 

Martin Öhlin 

Renovering 
Thom Olofsson 

Rolf Jansson 

Stefan Karlsson 

arkiv och bibliotek 

föremålsregistrering, Ängelholm, 50% 

föremålsregistrering, Gävle, 50% 

projektanställd, föremålsregistrering, 

Ängelholm 

inlån, bibliotek, Ängelholm, 20% 

timanställd, föremålsregistrering, Gävle 

anställd av Järnvägsmusei vänner 

gruppchef (fr.o.m. 06-01) 

fordon och trafik, 75% 

projektanställd, verkstad och underhåll 

timanställd, fordon och trafik 

gruppchef (fr.o.m. 06-01) 

teknik 

köpt tjänst, snickerier 

Trafik- och renoveringsgrupperna kan synas små 
men här kommer ni alla museivänner in i bilden. 
Främst i raden är ordföranden, Rolf Sten, som 
lägger motsvarande minst en halvtidstjänst på att 
hjälpa museet direkt eller genom vänföreningen. 
Vi har en torsdagsgrupp som regelbundet hjäl
per till med framför allt renoveringar. Verksam
heten i Herrljunga intresserar ett tiotal personer 
när det är arbetshelg och sedan har vi alla som i 
tid och otid hjälper oss med trafikinsatser. För 
att inte tala om engagemanget i museidagen. 
Jag törs inte längre nämna er alla men utan det 
ideella engagemanget så skulle vi inte kunna ge
nomföra de stora arrangemangen. Jag tror också 
att vi inte längre skulle vara lika intressanta för 
omvärlden. Vi börjar kanske hitta formerna för 
hur museiverksamhet överhuvudtaget borde 
bedrivas i framtiden med en blandning av den 
garanti, trygghet och antikvariska kunskap som 
en offentligt finansierad och uppdragsstyrd in
stitution utgör och det frivilliga inslaget som 
tillför själ och hjärta men också en sakkunskap 
som man faktiskt inte klarar att upprätthålla 
med rimliga medel med enbart anställd perso
nal. Tack alla fantastiska människor för ännu ett 
härligt verksamhetsår. 
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Arets sista 
trafikinsats 
gjordes i Ang
elholm med ett 
Luciatåg. Foto 
Ursula Gey 
Lindgren. 

Rivningen har 
börjat i Hen
nan. Det rejäla 
timmerhuset 
skall plockas 
ned stock for 
stock for att 
återuppforas på 
museiområdet 
i Gävle. Foto 
Christina Eng
ström. 



Henrik Reuterdahl projektledare for ju
bileumsdagarna, TAG 150, forberedde sig 
genom att även hål/,a i trådarna for årets 
museidag. Det har blivit många telefon
samtal for Henrik som har haft sin bas i 
Jönköping. Foto Robert Sjöö. 

Tillsammans är vi enade. Under 2005 
sammanfordes museiverksamheten vid 
Banverket till en gemensam enhet. Större 
delen av personalen vid Sveriges Järnvägs
museum står sam/,ad utanfor tunnelbygget 
genom Hal/,andsås. Foto Bertil Pettersson. 
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Stickspår 

Piratens varp och väft 
Om Fritiof Nilsson Piraten som järnvägsskild
rare skrev jag i Spår 1995, kompletterat med ett 
Stickspår året därpå. Jag lyfte i Piratens romaner 
och noveller fram sådant som handlade om tåg 
och järnväg och gav textförklaringar, exeges om 
man så vill. 

Jag skrev naturligtvis för järnvägsvänner men 
också med tanke på personer som primärt är 
Piratenbeundrare. Sådana finns det många, Pi
ratensällskapet är det största av sin sort. Det har 
inrättat ett museum i den dubbla banvaktsstugan 
mittemot platsen för Vollsjös rivna stationshus 
och det utger sedan 1983 en årsbok. Dess förra 
redaktör var Helmer Lång, den nuvarande heter 
Magnus Öhrn. 

Årsboken brukar innehålla någon "ny'' text av 
Piraten. Det handlar om sådant som ursprung
ligen publicerats i udda sammanhang, kanske 
lättviktiga brödskriverier som likväl komplet
terar bilden av författaren. Men det har också 
gällt opublicerat material ur författarverkstaden: 
utkast, noteringar som inte blev mer än så på 
grund av Nilssons kombination av indolens och 
självkritik. 

Ett och annat handlar om tåg. Här ska främst 
uppmärksammas berättelsen "Pikku Matti - ett 
rättsfall" som återgavs i sällskapets årsbok 2002, 
vilken hade titeln Saga väves på sanningens varp. 
Den berättades i radio av författaren själv och 
han har inte lämnat någon skriftlig version efter 
sej, varför texten är transskriberad. 

Den väsentliga exegesen är redan utförd genom 
en utredning av Magnus Öhrn i samma årsbok, 
"Verklighetens Pikku Matti". Den ska här bara 
kompletteras med några tågaspekter. 

Öhrn belägger hur berättelsens huvudperson 
är starkt inspirerad av en gammal studie- och 
rumlarkamrat till Piraten, komminister Ramse
lius, och något som hände denne kring 1920. R:s 
första tjänst var i Överkalix (dit han, efter vad 
han berättar i sina memoarer, hade kommit via 
det 1914-1919 persontrafikerade hamnspåret 
Räktjärv-Räktjärvsänden och en avslutande båt
färd). Han hamnade sen i Arvidsjaur och sökte 
sej vidare till Nordingrå. Första steget i den pro-
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cessen var att provpredika. Vid ankomsten till 
närmaste stationen Sollefteå var R. påtagligt be
rusad och störde bland annat arbetarna i "verk
tygshuset". Händelsen blev uppmärksammad 
och låg naturligtvis R. i fatet, men efter många 
om och men fick han sin komministertjänst. 

Piraten låter sin Pikku Matti anträda den långa 
färden söderut med en 22-milsfärd i ackja efter 
ren. Det stämmer dåligt med sträckan Arvids
jaur-J örn - banan mätte 75 kilometer när den 
öppnades 1928 - och detta var trakter där man 
före järnvägens ankomst normalt färdades efter 
häst. Vi får minnas att det handlade om en munt
lig berättelse. I sina skrivna brukade författaren 
vårda sej om att fa sina byggstenar sannolika. 

Äntligen kom de fram till järnvägsstationen där 

snälltåget, som det kallades, skulle utgå söderut. Det 

var ett tåg som bestod av en enda lång boggivagn, 

som i främre delen var inredd som en godsfinka och 

som bara hade en ingång till de båda kupeerna. 

Det står "utgå", inte "avgå", och det kan tyda 
på att Piraten hade Boden i tankarna. Det fanns 
visserligen tåg som startade i J örn men de kom 
aldrig så långt som till Långsele. 

De godståg som utgick från Jörn bestod för
stås främst av ett växlande antal godsvagnar men 
medförde också en personvagn med plats för 
konduktör/ packmästare och ett mindre antal 
passagerare. Mest personer som skulle ett eller 
ett par stationshåll eller sådana som beledsagade 
sitt gods. Något snälltåg var det minst av allt och 
kallades heller aldrig så, vilket Piraten rimligen 
visste från sin barndom. Att tåget bestod av en 
enda vagn är teoretiskt tänkbart, det kunde ju 
hända att det inte fanns något gods att frakta den 
dagen, men det är som sagt bara teoretiskt. 

År 1901 skaffade SJ några CFo-vagnar, det vill 
säga boggivagnar med resgods- och tredjeklass
avdelning - men de hade fyra kupeer. 1906 kom 
typen CF4b som faktiskt primärt var avsedd för 
femte och sjätte distriktet, det vill säga Norrland, 
och den hade verkligen två kupeer med gemen
sam ingång - men inga boggier utan var en länk
axelvagn. 



Pikku Matti märker vid ankomsten till bytes
stationen att polisen väntar på perrongsidan var
för han kliver av på motsatt sida. Eftersom båda 
de nämnda vagnarna hade öppen ändplattform 
var tilltaget inte särskilt realistiskt, men i fiktion 
är allting möjligt och hjälten når järnvägsverksta
den där han blir vän med arbetarna, friskar upp 
sina gamla smidesfärdigheter och jobbar sej nyk
ter. Verklighetens motsvarighet till bytesstationen 
är förstås Långsele och där fanns i anslutning till 
lokstationen en verkstad just från 1919. Den låg 
emellertid på samma sida som perrongen, vilket 
också var fallet med lokstall och verktygshus på 
ändstationen Sollefteå. 

Nordingrå, berättelsens Norrströmma, har ju 
aldrig haft järnväg. 

I Piratensällskapets årsbok 1999 återges berättel
sen "Resa till ensam cell" vars ursprungliga ver
sion enligt Öhrn är muntlig även den. Den tåg
resa Malmö-Göteborg som där skildras är ännu 
mindre sannolik: berättaren öppnar fönstret, 
somnar och vaknar "täckt av en driva som räckte 
mig till hakan" utan att kupegrannen ingriper. 

Följande år omtrycktes novellen "Förståelse". 
Den var ursprungligen beställd av jultidningen 
Dopparedagen, utgiven till förmån för Svenska 
järnvägsmännens vilohemsförening, och lämp
ligt nog tilldrar sej berättelsen delvis i en tåg
kupe. Åter (se Spår 1995) befinner vi oss på ett 
nattåg från Stockholm till en ort som starkt på
minner om Tranås. Piraten låter tåget nå dit en 
timme snabbare än i verkligheten, men "Hickan 
med kaffe och läskedrycker" som går runt efter 
konduktören är autentisk. "Smörgåsar, te m.m. 
serveras i kupeerna å sträckan Stockholm-Katri
neholm", meddelar Sveriges Kommunikationer. 

I samma årsskrift redovisades också några ro
manprojekt, bland annat "Boken om Boel". 

De djävligaste va när en skulle gå på huset! Först 

fick man springa så långt som härifrån bort till den 

södra skärningen o köpa biljett! 0 sen så långt som 
härifrån o ut till vattentornet innan en kom till 

själva apoteket. 

Vollsjö/Tosterups stationsområde som alltings 
mått! 

På väggen på stationshusets dass stod detta, skuret 
med kniv: 

Död & djävlar, eld och bränder, 

sorg och gråt och gnissla tänder, 
attentat av alla arter 

läsen det hos herr Nick Carter. 

Men då har vi nog bytt bana. Stationsdassen på 
Ystad-Eslövs järnväg var murade med svårkarvat 
tegel. 

Slutligen. Likaså ur den tillärnade "Boken om 
Boel", men inte tryckt i årsboken, finns anteck
ningen: "I Ystad såg jag växelloket 'Trollhoppan': 
litet, m. snedställda cylindrar och smäckra vev
stakar; en blank mässingskupol på ryggen." 

Jag lät Magnus Öhrns fråga gå vidare till den 
eminente kännaren av svensk järnvägshistoria i 
allmänhet och skånsk dito i synnerhet, Yngve 
Holmgren, och vi fick ett vänligt och sakkun
nigt svar: 

[Det är] ett lok som omedelbart framträder som 
trolig förebild, eller minnesbild eller vad man 
skall säga, nämligen det lilla YEJ nr 7 "Gustaf", 
miniloket (IA) från Motala Verkstad 1881 [ ... ] 
Tidsmässigt stämmer det också: "Gustaf" slopa
des och såldes som skrot 1914. - Cylindrarna lu
tade visserligen inte men väl de överliggande slid
skåpen, och alla de smäckra detaljerna var helt 
åskådliga på "Gustaf" jämfört med alla dåtida 
övriga YEJ-lok. Den blanka "kupolen" ändrades 
vid ett pannbyte 1896 och byttes mot två lägre 
kåpor, men det detaljen kan vara ett minnesfel. 

Som sagt: saga väves på sanningens varp. 

Referenser 
Fritiof Nilsson Piraten-sällskapets årsbok 1999, 

2000, 2002. 
Yngve Holmgren, "Det lilla YEJ-loket GUS-

TAF", ÖS]-bladet 1/1981. 
Malte Ljunggren, Sveriges lokstationer, 1993. 
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Rolf Sten, Mellan Härnösand och Sollefteå, 
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