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SJ godstågslok litt. E hade sluten forarhytt och lågt axeltryck for att kunna användas vintertid på norra stambanan.
SJ 906 hörde till den forsta leveransen från Motala Verkstad.

Någon stor epidemi som S]'s sjukvagnar behövde användas i utbröt lyckligtvis aldrig, men de vagnar som anskaf
fades 1907 kom ändå till nytta under en lång tjänstgöring. De var bland de ja personvagnar som hade öppen plattform i bara ena änden.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1907?
Statens järnvägar

Vid 50-årsjubileet 1906 hade SJ presenterat
sitt första överhettarlok litt. A, och under 1907
började serieleveranserna från Motala verkstad.
Nästa typ av överhettarlok började också levereras, åttakopplade godstågslok litt. E. Då det
redan från början var klart att de skulle användas
på norra stambanan fick de sluten förarhytt och
lågt axeltryck 12,5 ton. Tekniskt måste de anses
mycket lyckade, och när ånglokens användning
upphörde 1973 behöll man alla E-lok som beredskapsreserv om av någon anledning det skulle
bli omöjligt att fa dieselolja.
Försök med oljeeldning utfördes med det lilla
ångloket 299 litt. Y Wärtan som brukade användas för växling i Stockholms hamnar.
Försöken med eldrift, beskrivna i Spår 2006,
fortsatte och gick nu så bra att man satte in två
elektriska tågsätt i den reguljära lokaltrafiken
Stockholm-Järva (Ulriksdal) . Det ena bestod av
fyra ombyggda personboggivagnar varav två fatt
elektriska motorer från AEG, och det andra var
sju tvåaxliga vagnar dragna av ett tvåaxligt lok
från Westinghouse i Pittsburgh. För att kunna
bygga kraftverk vid eventuell kommande elektrifiering beslöts att inköpa Hammarbyfallet vid
Norasjön och Karseforsen i Lagan.
När man 1892 misstänkte att en stor koleraepidemi skulle bryta ut lät Bergslagsbanan bygga
om fem godsvagnar med tre sängplatser och
vårdarkupe. SJ byggde om en eller två av kupe-

erna i några gamla andraklassvagnar med bredare
dörrar för att kunna ta in bårar, men det var fortfarande så opraktiskt att SJ 1902 istället byggde
om sju vagnar med ändplattformar på liknande
sätt. För att kunna transportera sjuklingar i snälltåg krävdes längre axelavstånd och länkaxlar, så
SJ köpte 1907 åtta nya långa tvåaxliga sjukvagnar
litt. CIO, som hade en sjukkupe med sex löstagbara bårar placerade i två våningar, en sjukkupe
med en bekväm säng och en sittkupe med soffa
som i andraklassvagnarna. Öppen plattform
fanns i ena änden intill bårkupen. De sju gamla
sjukvagnarna slopades omedelbart. Vagnarna
litt. CIO fanns sedan kvar så länge att de blev
ombyggda med boggier och täckt plattform.
En ny godsvagntyp levererades, kylvagnar litt.
H3, med lång vagnskorg för att ge plats för isboxar vid bägge gavlarna och långt axelavstånd
för att de skulle kunna gå i persontåg. Isen kunde
lastas in genom luckor på taket och vissa stationer fick höga islastningsbryggor.
Två typer av stolpvagnar fanns sedan tidigare,
NN-vagnar där väggar saknades och stolparna
var fästade i golvkanten, och N-vagnar där det
fanns en 20 cm hög trävägg runt hela golvet.
NN-vagnar hade fördelen att det var lätt att lasta
eller lossa timmer eller fordon, och att det gick
att sätta på lösa träkolskrov. N-vagnar hade fördelen att man kunde lasta grus, malm eller små
föremål utan risk att ramla av under transport.
SJ försökte nu en kompromiss, där NN-vagnar

De forsta kylvagnarna litt. H3 var
långa for att ge
puus for isboxar på
bägge gavlarna. I
ena änden fanns en
upphöjd bromshytt,
i den andra en stege
for den som skulle
fylla på is genom
takluckorna. ¼ignarna var normalt
vita, men SJ 24854
verkar mörkare och
har en skylt att den
är reserverad mjölkvagn KMS-NST
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Vid forsöken med eldrift blev SJ 1391 och 1393 litt. Co5 utrustade med strömavtagare och elmotorer av AEG. Efter
forsöken användes de en tid for forsök med elektrisk ackumulatordrift, var avställda flera år och utrustades slutligen
1929 med modernare elutrustning av Asea. De användes därefter i lokaltrafik i Skåne långt in på 1950-talet. Bilden från Asea visar litt. SJ 204 X3a!Co1, ursprungligen 1393.

skulle få 50 cm höga plåtväggar fästade med
gångjärn så de kunde fällas inåt mot golvet, och
beställde 100 sådana satser.
Byggandet av Bohusbanan hade kommit så
långt att den öppnats från Uddevalla till GöteMorjärvs station byggdes i vikingastil med träväggar
och med drakhuvuden på taket.

borg Tingstad, men bron över Göra Älv och anslutningen i Göteborg var ännu inte färdiga, så
SJ ordnade en ångbårsförbindelse från Tingstad
till Lilla Bommen.
I Stockholm byggdes en gatubro för Kungsgatan över Centralstationen.
Från Boden hade järnvägen öppnats fram till
Morjärv 1902 och arbetet fortsatte till Lappträsk,
och SJ fick då samtidigt bygga landsväg parallellt
med banan.
Enskilda banor, normalspår

Kjäflinge- Barsebäcks järnväg KjBJ byggdes med
förhoppning att utveckla Barsebäcks hamn och
öppnades i augusti 1907. Man hade räknat med
samtrafik med den 1906 öppnade KjävlingeSjöbo järnväg, men dess intresse var större för
trafik till Landskrona. KjBJ hade till starten köpt
ett litet begagnat ånglok från Limhamnsbanan
och 20 betvagnar som man haft inhyrda från
Vagnfabriken i Arlöv. Egen materiel var beställd
från Arlöv men levererades inte förrän 1908, däribland två ångvagnar med panna och maskineri
från den franska tillverkaren Purrey i Bordeaux.
6

Barsebäcksbanan
beställde två ångvagnar typ Purrey
från Arlöv, levererade 1908. Angpanneutrymmet
bakom forarhytten
hade öppningar
åt sidorna, och
därbakom fanns
resgodsutrymme.

Banan kom hela sin tid att ha svåra ekonomiska
problem och efter några år fick man 1911 samarbete Lund-Trelleborgs järnväg, som 1919 bildade en gemensam förvaltning med banorna till
Landskrona, Sjöbo och Barsebäck. Det hjälpte
inte, utan 1926-27 måste SJ ta hand om både
Barsebäcks- och Sjöbobanorna. Även därefter var
trafiken obetydlig utom under betskörden.
Dalslands järnväg fick en ångvagn, den första
som Arlöv byggt av Purreys typ, och byggde ett

motorvagnsstall med koksupplag i Dals-Ed. Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg fick nästa
ångvagn av samma typ.
Klippan-Östra Ljungby järnväg öppnades,
formellt som en egen bana men var egentligen
bara sista biten av Ängelholm-Klippans järnväg
vars pengar var slut när den 1904 öppnades till
Östra Ljungby.
Den sista delen av Västra Centralbanan Landeryd-Falköping öppnades, ett spår parallellt med

I augusti 1907 sattes D]'s Purreyångvagn i trafik tillsammans med en släpvagn som hade plats for 32 personer. Släpvagnen bestod av en delvis ombyggd tredjeklass personvagn. Infor starten av motorvagnstågen anordnades sex nya
hållplatser, som utmärktes ''genom en på en stolpe anbringad namntavla med signaler for stopp':

7

SJ från Falköping stad till Falköping-Ramen.
Samtidigt öppnade Tidaholmsbanan trafiken på
sträckan Vartofta-Åsarp som övertagits från den
gamla smalspåriga Ulricehamns järnväg.
Bergslagsbanan som hade varit pionjär för lok
med överhettare redan 1905 fick nu sina första
åttakopplade godstågslok typ N3 med överhettare, ungefär som SJ litt. E men med något större
cylindrar och något mindre hjul, så dragkraften
blev något större. Samma loktyp anskaffades senare av fyra andra banor.
Vid denna tid hade man inte slipers impregnerade mot röta, men Göteborg-Borås järnväg
gjorde prover med att borra in impregnerade
pluggar i hålen för rälsspikarna. På många håll
hade skogsägare redan planterat lärkträd, eftersom man från båtbyggare hört att lärk inte drabbades av röta, men ännu var de inte tillräckligt
grova. Tyvärr visade det sig senare att lärkträ var
skört och inte tålde de grova rälsspikarna.
Göteborgs spårvägar öppnade en ny linje till
Långedrag och Saltholmen, som klassades som
järnväg för att man också skulle kunna köra
godståg på den. Samma gällde också för Norra
Lidingöbanan, och ett förbindelsespår mellan
Stockholms spårvägar vid Haga och Hagalunds
station.Brattfors bruk strax väster om Filipstad
hade 1901 byggt en smalspårsbana med 750

mm spårvidd till Geijersdals station på Bergslagsbanan, och banan hade blivit längre än man hoppats genom svårigheter där marken bara var lös
sand. BJ öppnade nu en ny station Brattforshyttan betydligt närmare bruket.
Nora Bergslags järnväg hade fullföljt sitt arbete att bygga om eller ersätta smalspårsbanorna
med spårvidd 802 mm som tillhört den gamla
konkurrenten Bredsjö-Degerfors järnväg som
man hade köpt. Sträckan Striberg-Bredsjö hade
byggts om till normalspår, Dalkarlsberg-Degerfors lagts ned och ersatts av Bofors-Valåsen och
Högberg-Degerfors bruk. Av smalspåret behölls
Dalkarlsberg-Vikersvik då den hade så brant och
krokig sträckning att den inte kunde breddas
utan skulle behövt en helt ny sträckning. Vikersvik-Rödberg och Grängen-Sågheden-Rössberg
behölls tills vidare då man hade lovat gruvbolagen förbindelse "för evärdelig tid". Smalspårets
lok och vagnar såldes framför allt till Voxna-Lobonäs järnväg som just därför höll på att byggas
med den spårvidden, men en del gick också till
Säfsnäsbanan, Fredmundsbergs gruva, Skyllbergs
bruk och Guldsmedshyttan-Gullblanka.
Västeråsbanans sista delsträcka Björbo-Vansbro öppnades, och Vansbro station blev kraftigt
utbyggd. Från Falun levererades fyra tanklok
med axelanordning 1C 1, som på normalspår

Västeråsbanan köpte fyra tanklok litt. Qfor lokaltågen, .från 1910 kallade litt. Y De fick överhettare i början av
1920-talet, och slutligen hade SWB .fjorton lok av typen.
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UGJ 22 var ett av de sista loken som byggdes utan överhettare, då Maskinfabriken Falun inte fatt licens från Wilhelm Schmidt. Istället hade det högt ångtryck, 16 bar.

tidigare bara fanns på Norra Södermanlands
järnväg. Det kom att bli en vanlig och omtyckt
loktyp på SWB, användbar för växling, lokaltåg
och lätta godståg då den kunde köras lika bra i
bägge riktningarna utan att vändas.
Mellersta Södermanlands järnväg öppnades
från Stålboga till Malmköping och vidare till
Skebokvarn
Uppsala-Gävle järnväg fick tre stora snälltågslok levererade från Vagn- och Maskinfabriken
Falun, som inte hade licens att bygga lok med
Schmidts överhettare så som Nohab hade. Lyckligtvis avstod UGJ från VMF andra ideer om
Pielocköverhettare och Lentzventiler, och lät loken fa kompoundmaskin med högt ångtryck. De
ansågs vara mycket vackra lok, och tjänstgjorde
till något år efter förstatligandet.
Orsa-Härjedalens järnväg var fortfarande under byggnad trots ekonomiska problem, men
skulle bli färdig 1908.
Ystad hade livliga sjöförbindelser både till Tyskland och Bornholm, men fick alltmer konkurrens
från Trelleborg och Simrishamn. Malmö-Ystads
järnväg som sedan några år hade skaffat kraftigare ånglok från Amerika ökade snälltågstrafiken
och köpte nu två stora moderna lok från Hanomag i Hannover varav det första levererades på
sommaren, MYJ 34 Näsbyholm. Det hade samma hjulställning 2B 1-3 som SJ året före levererade snälltågslok litt. A och kan räknas som en
obetydligt förminskad version av preussiska S7.
Banans djärve maskiningenjör Dan Olsson lät
loket fa överhettare som A-loket och dessutom i

stället för de traditionella glidande plana eller cylindriska sliderna ett nytt ventilsystem typ Lentz
som första gången hade visats på utställningen
i Milano 1906. Ovanpå varje cylinder satt fyra
ventiler, två inlopp och två utlopp, och de styrdes
av en kamstång. Varje ventilskaft hade en fjäder
för att stänga ventilen och liten rulle mot kamstången för att öppna den. Det blev dock alldeles
för många smådelar, och för att inte fjädern och
rullen skulle bli överbelastade måste ventilen göras lätt och tunnväggig, och då var det svårt att
fa den att hålla tätt. Ännu större problem var att
loken också fick Pielocks överhettare. De goda
resultaten med Schmidts överhettare där ångan
överhettades i ångrör som var inlagda inuti rökrören i pannan hade gjort att många andra uppfinnare försökte hitta på och patentera alternativ.
Pielock ledde ångan genom en låda kring en bit
av rökrören mitt i vattnet i pannan, och räknade
med att rökrören på den biten skulle bli så varma,
cirka 400 grader C, att ångan blev överhettad.
Fördelen skulle vara att man inte krävde de komplicerade överhettarrören som hos Schmidt, och
att alla rökrör kunde ha samma diameter så att
även äldre lok lätt skulle kunna byggas om med
Pielocköverhettare. Vad man inte hade förstått
var att om temperaturen var så hög och varierande längs rökrören kunde de inte hålla sig raka
och inte hålla tätt vid lådans gavlar. Näsbyholm
och det året efter levererade MYJ 3 5 Svedala
blev sådana dyra fiaskon att Dan Olsson 1910
måste avgå. Loken skrotades och lämnades som
delbetalning för två lok av SJ beprövade tanklok
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litt. S. Vagn- och Maskinfabriken i Falun hade
också fatt licens att utrusta lok med Lentzventiler
och Pielocköverhettare, och hann bygga tre nya
lok och bygga om två gamla innan man upptäckte problemen. Qärnvägsteknik 1961:8 och
1963:5) MYJ satsade också liksom många andra
banor på att förstärka äldre broar och sätta mekaniska vägbommar vid vägkorsningarna i stället
för handmanövrerade grindar.

Smalspår
Ruda-Oskarshamns järnväg öppnades, ett led
i konkurrenen mellan hamnarna Oskarshamn,
Kalmar och Mönsterås att nå sågverken i inre
Småland. Nässjö-Oskarshamns järnväg utvidgade därför stationen i Oskarshamn och byggde ett
omlastningsskjul för gods från smalspåret. Planer
fanns att bygga en sidobana från Skorpetorp till
Emsfors pappersbruk.
Mellersta Östergötlands järnväg öppnade
den spårvägsliknande sidobanan Klockrike-Bo-
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rensberg med en elektrisk motorvagn byggd av
Asea, och arbetade med bygget av en bana Linköping-Ringstorp. K.lockrikebanan var först i
Sverige med växelströmsdrift, 5000 V 25 Hz.
Borensberg hade dittills kallats Husbyfjöl men
det ansågs olämpligt som stationsnamn. En rad
av anslutande banor var planerade, som från Maspelösa norr om Roxen till Skärblacka på Norra
Östergötlands järnväg och från Ringstorp förbi
Söderköping till Slätbaken.
Västergötland-Göteborgs järnväg arbetade
med planer för en bana Skara-TimmersdalaMariestad-Gullspång och Gårdsjö, och den blev
så småningom byggd utom delen TimmersdalaMariestad.

Med början 1907 fick NN3-vagrzarna 50 cm plåtväggar med gångjärn.

Michael Bailey

Om William Lloyd
För ungefär ett år sedan fick vi på Sveriges Järnvägsmuseum en förfrågan från den engelske
järnvägsforskaren Michel Bailey om William
Lloyds aktiviteter i Sverige innan de första stambanorna byggdes. Vi letade i minnesskrifter och
på annat håll, men kunde inte finna några som
helst uppgifter om denne William Lloyd och
hans uppdrag i Sverige.
Michael Bailey ordnade då så vi fick kopior av
Lloyds egen dagboksberättelse, och det är den
vi här får ett utdrag ur. På arkivet till Institution of Civil Engineers, där originalet till dagboken finns, ska också finnas några målningar
och kartor som Lloyd gjort i Sverige, men inga
av dem kunde uppbringas just nu. Möjligen får
vi återkomma i en kommande utgåva av Spår.
Porträttet av Lloyd har välvilligt lånats ut av institutet.
Personuppgifterna om William Lloyd kommer från Michael Bailey och är en (eventuellt
ett utdrag ur en) översättning av hans uppslagsord "William Lloyd" i Biographical Dictionary
of Civil Engineers, 2, som under 2007 kommer
att ges ut av Thomas Telford Ltd, London för
the Institution of Civil Engineers.
Är det någon av Spårs läsare som har stött på
William Lloyd i något sammanhang är vi, och
vår vän Bailey, tacksamma för all hjälp i ämnet.
Hör i så fall av er till Spårs redaktion eller till
Sveriges Järnvägsmuseum.

Lars Olov Karlsson
Civilingenjör William Lloyd föddes i Newington
söder om London den 12 oktober 1822. Närmare upplysningar om hans familj saknas men
hans dödsruna berättar att han gick i en skola
i Islington som drevs av en presbyteriansk präst
och en tid studerade kemi för professor Ritchie
vid London University. Han praktiserade en kort
tid på verkstäder i Battersea och Pimlico som
underhöll och tillverkade ångbåtar. Från 1838
var han i fyra år elev åt Joseph Gibbs, som han
biträdde vid ett antal projekt. Dit hörde bygget
av London & Croydon Railway, rekognoscering
av en järnvägslinje från London till York, installation av maskiner och pumpar för att torrlägga

Haarlem Meer i Holland, försök med vattenjetdrift av båtar samt montering av Gibbs grov- och
finsågningsmaskiner. Efter lärlingstidens utgång
1842 genomförde han för Gibbs räkning en
studie om en järnverksanläggning i nordfranska
Marquise med anslutande järnväg till hamnen i
Ambleteuse norr om Boulogne.
Lloyd blev sedan kontrollerande ingenjör på
avsnittet St Denis-Pontoise på bygget av den
franska "nordbanan". År 1843 sysslade han med
järnvägsrekognoscering i Wiltshire och Dorset.
Året därpå trädde han i tjänst hos Francis Giles
och sysslade med att iordningställa ritningar och
profiler för åtskilliga av dennes projekt, däribland
en tidig tunnelbana i London. Under "panikåret"
1845 genomförde han ett flertal rekognosceringar och gjorde upp ritningar för järnvägslinjer i
olika delar av landet.
Lloyd engagerades 1846 av Robert Stephenson
för utstakning av North Kent Railway och utsågs
sedan till kontrollant vid anläggningen. Vid Stephensons avsked som konsult vid South Eastern
Railway på hösten 1847 valde Lloyd emellertid
att lämna bygget innan det var klart. Stephensen utsåg honom då till kontrollant vid avsnittet
Churnet Valley på North Staffordshire Railway,
vilket han var i två år. Han var sedan baserad i
fem år på Stephensons kontor i Westminster där
han gjorde linje- och konstruktionsritningar åt
Stephenson, George P. Bidder och George Robert Stephenson. Till projekten hörde Victoria
Bridge över St Lawrencefloden och Benhabron
över Nilen. Han utförde också mycket fältarbete,
bland annat järnvägsrekognosceringar och torrläggningsarbeten, samt biträdde vid järnvägsprojektet Chester & Holyhead.
År 1853 engagerades Stephensons firma av
den svenska regeringen för rekognoscering av ett
landsomfattande järnvägsnät. Bidder utsåg Lloyd
till att utföra arbetet, och denne tillbringade åtskilliga månader med att rekognoscera landet
från Gävle i norr till Malmö i söder. De svenska
myndigheterna övertog sedan ett tidigare, privat
järnvägsprojekt och fullföljde uppbygger av ett
nationellt järnvägsnät, i stort sett efter Lloyds rekommendationer.
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År 1854 inledde Lloyd ett långvarigt engagemang med Syd- och Mellanamerika. Regeringen i Chile och dess finansiella ombud, handelsbanken Baring Brothers, bad Stephenson
utse en byggchef för den föreslagna Valparaiso
& Santiago Railway. Lloyd fick uppdraget och
byggde efter rekognoscering linjens första del
genom direkt kontrakt. Städerna låg visserligen
bara 5 5 miles från varandra men terrängen var
svår och steg till 800 m höjd så linjen blev 116
miles. Finansiella problem hotade att avbryta
anläggningen men 1861 tillhandahöll den nordamerikanske entreprenören Henry Meiggs kapital till linjens fullbordan 1864. Därefter återvände Lloyd till England och skrev en rapport
om järnvägen till Institution of Civil Engineers,
för vilken han tilldelades Telfordmedaljen i guld
och en penningsumma.
Under tiden i Chile bistod Lloyd regeringen
vid flera andra järnvägsprojekt. Han rekognoscerade och byggde den första järnvägen i Coquimboprovinsen och undersökte två andra viktiga
och besvärliga vägar, från hamnen Caldera till
Charnarcillo, en 100 miles linje som steg till närmare 1 500 m, och en 180 miles linje från hamnen Talchano till Chillian. Den förra byggdes sedermera av en nordamerikansk entreprenör och
den senare av en av Lloyds tidigare biträden på
Santiagolinjen. Han utförde också okulärbesiktningar för sträckningar mellan Iqueque och La
Noria i Tarapacaprovinsen och från Carrizal Bajo
i Atacamaprovinsen. Dessutom byggde han en
spårväg i Valparaiso samt ritade och byggde en
saluhall och protestantisk kyrka åt staden. Han
konsulterades likaså, tillsammans med Thomas
C. Clarke, om stadens vattenförsörjning som
skulle vara en kanal men inte blev av. Före sin
återresa till England 1864 konsulterades han av
den peruanska regeringen om järnvägslinjer från
Lima samt mellan Pisco och lca i lcaprovinsen.
Senare samma år utsågs Lloyd till kontrollant
för den Londonbaserade lmperial Mexican Railway, som försökte bygga en 2 546 miles lång linje
med svåra stigningar mellan hamnen Vera Cruz
vid Mexikanska golfen och Mexico City, som
steg till 2 200 m höjd. En sidolinje om 30 miles
behövdes också. Det allmänt laglösa landet var
mycket riskfyllt - Lloyds företrädare, som hade
byggt 20 miles inåt land från Vera Cruz, hade
skjutits ihjäl av rövare. I James Samuels dödsruna
hävdas att också denne var byggchef, men det
12

verkar troligare att Lloyd hade det yttersta ansvaret för bygget och att Samuel stod för en del
av linjen. I maj 1867 hade Lloyd lett bygget av
och öppnat för trafik 90 miles, medan ytterligare
150 miles var spårlagt men inte öppnat och 35
miles återstod att bygga. Den allt svårare politiska situation som föregick revolutionen samma
år fick emellertid bolaget i London att dra in finansieringen och Lloyd återvände till England.
Arbetet återupptogs emellertid senare under året,
med Samuel och senare W Cross Buchanan som
ledare för färdigställandet.
Lloyd blev sedan allmän ingenjörskonsult med
kontor på Dartmouth Street i Westminster. Han
ritade först ett "brandsäkert" nytt tullhus i Valparaiso. Han avböjde ett anbud att bli trafikchef för
Great Indian Peninsula Railway, vilket troligen
var ett förslag från hans tidigare kollega George
Berkley, teknisk konsult vid järnvägen.
Lloyd blev 1868 teknisk konsult vid peruanska statsjärnvägen men tycks bara ha tjänstgjort
i två år. Hans efterträdare var Edward Woods.
År 1871 tillbringade Lloyd flera månader i Argentina med att rekognoscera en 350 miles linje
mellan Cordoba och Tucuman samt en 200
miles linje mellan Cordoba och Rosario. Ingendera byggdes emellertid då och han återvände till
England. 1872-73 for han tillsammans med Oswald Younghusband till Guatemala för att rekog-

noscera en 90 miles bana mellan Guatemala City
och San Jose. Han tillbringade två år i Brasilien,
1873-1875, med att utföra mycket vidsträckta
rekognoseringar, inledningsvis med ett ambitiöst
järnvägsprojekt om 1 000 miles genom tät skog
for att öppna regionen Matto Grosso i landets
västligaste del, från hamnen Paranagua till Curitiba. Under ett antal månader rekognoscerade och
kartlade han så själva regionen Matto Grosso.
Lloyd återvände till England och återupptog
sin konsultverksamhet fram till 1880. Han hade
upprätthållit sina förbindelser med Chile och
bildade samma år, tillsammans med kompanjoner, Valparaiso Drainage Company. År 1881
återkom han till denna stad för närmare två år
och utförde undersökningar och förberedelser
för torrläggningen, som han sedan ledde. Under
tiden i Chile konsulterades han av den chilenska
marinen om en torrdocka i Talcuhuano i landets
södra del.
Tillbaka i Westminster blev Lloyd alltmer engagerad i affärer och styrelseordförande i Beaumont Tunnelling Company och i Anglo-Mexican Mining Company. Han blev även ordforan-

de i Whitehall Club. År 1883 rekognoscerade
han järnvägar i Italien från Avellino över Appeninerna till Foggia, samt en förbindelse söderut
till Giovi. 1887-88 lämnade han kontoret för sin
sista längre utflykt, denna gång till USA. Han
rapporterade om en övergiven guldgruva i Kalifornien och en silvergruva i Arizona.
Lloyd levde sjutton år som pensionär, varunder
han skrev sin självbiografi, "A Railway Pioneer".
Han uppskattade att han hade byggt 500 miles
järnväg och rekognoscerat 2 000 miles under sin
yrkesbana. Han var en fulländad akvarellist och
fotograf och illustrerade ymnigt sina utförliga
anteckningar och dagböcker från upplevelserna i
utlandet. Han valdes 1854 till MICE, med stöd
från G .P. Bidder samt från George Robert Stephenson, Joseph Gibbs, Samuel Morron Peto och
Thomas Brassey. Lloyd och hans hustru Emily
hade tre döttrar varav en född i Chile, men en
dog som barn. Efter en kort sjukdom dog han i
sitt hem i London den 24 juni 1905.
Översättning Gunnar Sandin

William Lloyd

Järnvägsrekognoscering i Sverige 1853
Efter att ha mottagit dessa specifika instruktioner, tillsammans med en karta över Sverige, lämnade jag samma kväll London med posttåget till
Hull där jag nästa morgon, före soluppgången,
gick ombord på ångaren Scandinavian och gick
genast till sängs. Vi seglade snart ut ur Humber,
och efter att ett par dagar ha upplevt Nordsjöns
lekfullhet siktade vi så småningom norra kusten
av Danmark, där vraket låg efter ett nyss strandat
skepp. Vi korsade Kattegatt och kom in i Göteborgs hamn.
Jag kunde ju ingen svenska och behövde därför
en tolk, och jag fann en i en ung engelsk herre
som var son till en köpman i staden, mr Seaton.
Jag engagerade honom, och han blev sedermera
en duktig ingenjör. Tillsammans med honom
utforskade jag staden med dess grannskap, vilket
var väl värt besväret. Det var märkligt att kunna
läsa tidningen nästan vid midnatt. Det var egendomligt att golvet i vårt hotellrum var bestrött

med gröna barr i stället för mattor, och vi förvånades över att man kunde köpa hummer och
smultron for en spottstyver.
Vid denna tid hade en kort järnväg av greve
Rosen (amiral i svenska flottan) påbörjats från
Örebro mot Västerås, och meningen var att förlänga den till Göteborg på ena hållet och åt Stockholm på det andra, och därmed åstadkomma en
förbindelse tvärs över landet via Falköping.
En andra linje skulle rekognosceras från den
staden söderut, via Jönköping till Lund och
Malmö mittemot Köpenhamn, med en sidolinje till Kristianstad, och förutom dessa linjer
från Stockholm föreslogs en annan linje via
Uppsala till Gävle vid Bottenhavet och till Falun i det norra gruvdistriktet, totalt 700 miles
rekognoscering som måste göras innan vintern
började, eftersom det sedan skulle vara omöjligt. Eftersom vintern väntades i början av december måste rekognoseringarna alltså fullgöras
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på fem månader, och följaktligen måste vi så
snart som möjligt ta oss till Örebro på ångare
via kanaler och sjöar.
Denna del av resan var högst angenäm. Ångaren, som fördes av en marinofficer, var bekväm
och sceneriet vid floden var mycket attraktivt på
den cirka 50 miles långa resan fram till fallen i
Trollhättan. Där gick vi i land medan ångaren
klättrade uppför en lång slusstrappa till Vänerns
nivå vid fallens hjässa. Passagerarna nådde samtidigt samma plats på en stig utmed stranden och
hade därmed full utsikt över vattenfallet.
Vänern är en förnämlig vattenyta, cirka 90
miles lång och 30 miles bred, som vi överfor i
dess helhet till en i barrskog belägen by vid namn
Hult, där vi landsteg och skaffade en vagn för
resan till Örebro. Det var en ofjädrad, avlång
låda på fyra hjul som drogs av två hästar, och den
eländiga vägen var bara en skogsstig. Dessutom
körde kusken våldsamt efter att ha stärkt sig med
ett rejält stop brännvin före starten. Till slut kom
vi likväl till Örebro och fann greve Rosen. Tillsammans med honom och hans förtjusande familj tillbringade vi några dagar med att förbereda
oss för arbetet.
Från Örebro fortsatte vi resan på ångare utmed
sjön Mälaren och tog oss till Stockholm, där vi
efter ankomsten snabbt blev livligt sysselsatta
med att skaffa en tillräcklig stab av ingenjörssoldater. Jag hade snart trettio av vilka alla med
ett undantag (en major i ingenjörstrupperna) var
baroner eller grevar. De visade sig emellertid vara
utmärkta karlar som i alla avseenden fullgjorde
sina plikter utmärkt och samvetsgrant.
Efter att sålunda ha ordnat saken beträffande
linjen från Göteborg till huvudstaden behövde
jag inspektera landet söderut, och för denna rekognoscering om 400 miles köptes en vagn, för
att vi inte skulle behöva förlita oss på lokala fordon. Vi beslöt att skynda oss till Malmö och vid
behov ta oss fram till fots.
Vi begav oss sålunda till Västerås, där en vänlig
och trevlig biskop bjöd på te och presenterade
oss för landshövdingen, samt fortsatte nästa dag
resan till Örebro där jag inrättade ett kontor och
inledde arbetet. Därifrån fram till närheten av
Falköping måste vi gå till fots eftersom vägen låg
ett stycke borta, men skogsvägarna var nog så behagliga med skogsomgivna sjöar och en mängd
vilda smultron och hallon överallt. I Falköping
- som då föreföll torftigt - tycktes svåra hinder
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torna upp sig för vår färd, för kolera hade brutit
ut på vissa platser och karantäner upprättats i alla
större städer som vi skulle passera genom, samt
mycket stränga åtgärder vidtagits för att förhindra smitta.
De första svårigheterna mötte vi vid ankomsten till nästa stad, Jönköping, där vi hejdades
och en man satte sig upp intill vår kusk för att
föra oss till hälsovårdsnämnden, men vi sade åt
kusten att köra oss till närmsta hotell där vi steg
av. Eftersom vi beblandat oss med folket tycktes
man mena att vi hade begått alla tänkbara missdåd och att läget var ohjälpligt, så vi lämnades i
fred.
Jönköping verkade vara en blomstrande plats,
förtjusande belägen vid sydänden av Vättern, ett
84 miles långt vatten som stod i förbindelse med
både Nordsjön och Östersjön. Dess viktigaste
industri var tändstickor för vilka den omgivande
barrskogen tillhandahöll råvara.
Strax efter att ha lämnat Jönköping passerade
vi de förnämliga järnfyndigheterna i Taberg,
där malmen bröts i ett 300 fot högt dagbrott
mitt ute i barrskogen. Sedan såg vi under flera
dagar inget annat än barrskog och övernattade
i gästgivargårdar där logit var uselt och kosten
ännu sämre, och där ingen tycktes välkomna
oss eller beklaga vår avresa, men då och då passerade vi på vägen en förtjusande skogssjö eller
avsides belägen glänta med en klunga enkla stugor, med en träkyrka och en liten klockstapel.
Sådana var omgivningarna nästan hela vägen
fram till universitetsstaden Lund, där vi möttes
av soldater som hejdade vår vagn och höll oss
kvar en stund tills deras befälhavare anländer.
Vi förklarade syftet med vår resa och han steg
utan dröjsmål upp i vår vagn och förde oss till
borgmästaren samt presenterade oss högst vänligt för denne.
Från det lugna och stilla Lund är det kort väg
till den livliga hamnstaden Malmö, där vi möttes
med yttersta artighet och vänlighet av alla från
landshövding Troil och nedåt. Vi stannade där
några dagar, men brev nådde mig som krävde
min närvaro i Kristiania, och frågan uppstod hur
jag skulle komma till den staden, för vid meddelandet om koleran inställdes all ångbåtstrafik
norrut och en landresa ditupp var det inte fråga
om, så jag rådfrågade landshövdingen som bara
kunde råda mig att hyra en båt, resa över till Köpenhamn och betala båtkarlarna för deras karan-
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tänsvistelse vid återkomsten, men detta föreföll
både kostsamt och besvärligt, och efter någon
dag fann vi en väg ut ur problemen. Under tiden
inspekterade vi den flitigt arbetande staden omkring oss - hamnen (i vars inlopp låg en korvett),
dockan, kyrkorna, en stor cigarrfabrik (med
3 000 kvinnliga arbetare) och fängelset, på vilket
två mördare inväntade halshuggning med svärd,
Sveriges dåvarande avrättningsform.
Till slut bevekade vi några fiskare att smuggla
oss ut ur hamnen nattetid och föra över oss till
Danmark, omkring nitton miles resa över Sundet, vilken företogs en mörk och stormig natt i
en odäckad båt. Vi landsteg omkring klockan
4 f.m. på en plats vid namn Bellevue sju miles
från Köpenhamn, där man ilsket vägrade att ta
emot oss på ett litet hotell vid stranden, men i
en stuga i närheten där det lyste i fönstret hit-

tade vi en hedervärd dansk som åtog sig att finna
en resmöjlighet vilket han genast grep sig an.
Vi fick underhålla hans sängliggande hustru till
hans återkomst, varefter vi snart var på väg till
den intressanta staden Köpenhamn. Vid ankomsten gick vi genast till sängs men stördes nästan
genast av ett besök från polisen som krävde att
fa se våra pass. Eftersom vi saknade sådana dokument togs vi genast med till polisstationen.
Vi hade ju de bästa rekommendationsbrev och
släpptes därför genast fria i staden som hölls i
hårt grepp av en dödlig epidemi, där alla nöjesinrättningar var stängda, där människor faktiskt
föll döda ner på gatan och trottoarerna vittnade
om sorg, eftersom de beströks med tjära som en
sanitär åtgärd.
Detta polistillstånd att stanna i en stad som
invånarna (de som kunde) flydde från utnyttjade
15

vi till att besöka Thorvaldsens skulpturmuseum,
Vor Frues kirke, kungliga slottet och många av
ortens andra sevärdheter. Under besöket gjorde vi
många intressanta bekantskaper såsom Stephens,
översättaren av "Fritiofs saga'', och dr Hanover i
vars sällskap jag besökte några av de värst kolerasmittade ställena. Som illustration av tillståndet
kan jag nämna att en engelsk dam som vi besökte
berättade, att hennes kusk som på förmiddagen
varit där för att få besked om hennes eftermiddagstur just hade meddelats vara död.
Några dagar senare hörde vi att en ångare
skulle avsegla från Helsingör mot Göteborg, och
vi begav oss därför dit dagen före avresan för
att kunna se borgen som blivit berömd genom
Shakespeare. Nästa dag steg vi så ombord på s/s
Hamlet som på nordgående snart mötte sitt systerfartyg, si s Ofelia.
Vid ankomsten till Göteborg fann vi vår väg
norrut spärrad av karantänsbestämmelser och
tvingades uppskjuta resan till Kristiania, varför vi
beslöt att återvända kanalvägen till Stockholm,
en behaglig resa som tog två eller tre dagar.
Efter att ha skaffat tillräckligt logi för mina
måna medhjälpare fortsatte vi med att göra upp
ritningar etc., varefter vi fortsatte med ångbåt till
Gävle och undersökte landet därifrån till Falun.
På vägen till den platsen inbjöd oss några riksdagsmän till en bankett ute i skogen.
Efter denna inspektion återvände vi till
Stockholm via Uppsala, Sveriges Oxford, en
stad jag redan hade besökt som landshövdingens gäst och gjort bekantskap med många av
professorerna och traktens sevärdheter såsom
Linnes trädgård och de väldiga gravhögarna efter de skandinaviska gudarna Tor, Oden, Freja
etc., men vid detta andra besök fick vi på grund
av koleran inte lämna vår vagn, och på ett annat ställe var det bara genom mutor som vi
undslapp att rökas.
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Jag företog nu en ny resa till Göteborg för att
träffa min hustru, som ensam hade vågat sig dit
från London för att stanna hos mig i Stockholm
tills mitt arbete var klart. Där stannade vi sedan
och fick många vänner bland de vänliga svenskarna till slutet av oktober, när ritningarna var klara och överlämnade till den dåvarande brittiska
konsuln major Pringle, färdiga att presentera för
riksdagen.
Till de framstående personligheter som detta
engagemang förde mig i kontakt med hörde
kung Bernadotte, Napoleon I:s berömda general, den ende av hans kungar som fått behålla sin
krona, samt den förnämlige och tappre amiralen sir Edmund Lyons (senare lord Lyons), som
jag tog avsked av när han avreste för att nästa
år överta kommandot av Svartahavsflottan, varunder han efter vad som sägs utmärkte sig genom att tysta det enda batteriet på Sevastopols
sjöfront. Greve Rosen, upphovsmannen till sitt
lands järnvägar, förtjänar mitt tacksamma erkännande för sin vänlighet liksom många andra av
huvudstadens framträdande män, som torde bevaras i stolt minne av sina landsmän.
Till slut for vi hemåt på den sista ångaren som
avgick från Stockholm till Li.ibeck. Kylan blev nu
intensiv och sjöfarten började hindras av is. Därifrån nådde vi Hamburg, en vacker och välmående stad, där vi efter några dagar korsade Elbe
i en omnibuss på en färja - tillsammans med ett
dussin tyskar, alla rökande pipa - bland isflak
till Harburg och vidare på järnväg via Hannover
till Köln, där vi besökte katedralen och fortsatte
hemåt via Bryssel och Paris.
Det skulle ha varit angenämt att få delta i utförandet av dessa järnvägar, men den svenskaregeringen beslöt att själv bygga dem och har sedan
gjort så, efter att ha ersatt det engelska konsortiet
för dess kostnad för ritningarna, som man nog i
allmänhet har följt.
Översättning Gunnar Sandin

Erik Sundström

Järnvägen och den tidiga eltekniken
När man hade lyckats bygga elektriska motorer dröjde det inte länge tills de första elektriska
loken prövades 1879, och några år senare kom
elektriska spårvagnar. Sedan dröjde det trettio år
tills man kunde bygga riktiga elektriska huvudbanor. Varför dröjde det så länge? Svaret är att
järnvägen hade så speciella krav att det behövdes
många uppfinnares arbete för att anpassa kraftverk, matarlinjer och motorer.
De första loken och spårvagnarna hade likströmsmotorer av serietyp med spänning 220
volt, senare höjt till 750 volt när man kunnat
göra bättre isolering på koppartrådarna i motorn.
Det var stora strömstyrkor som måste hanteras,
450 ampere för 100 kilowatt, och det gjorde att
man behövde grova kontakdedningar och inte
kunde köra mer än några kilometer från ström-

källan. Likströmsseriemotorn med kommutator
som ledde strömmen genom rätt rotorlindningar
hade fördelen av hög dragkraft från starten upp
till höga varvtal, och användes tidigt vid industribanor, i Sverige först vid Boxholms bruk
1890. De första ånglinjerna som elektrifierades
var B&O-tunneln i Baltimore och Djursholmsbanan, bägge 1895. Dragkraften kunde regleras
dels genom seriekoppling av motstånd som gav
en mjuk start men energiförlust, dels genom att
man kunde koppla motorer så att de delade på
spänningen.
För att överföra energin från avlägsna kraftverk
använde man på initiativ av Westinghouse växelström, så att man med hjälp av transformatorer
kunde ha hög spänning och låg strömstyrka i
ledningarna, och producerade likströmmen i ro-

De forsta svenska järnvägselektrijieringarna skedde med likström som genererades i egna elverk. Helsingborg-RååRamlösa järnväg fick 1906 eldrift samtidigt med normalspår. För persontrafiken skaffades fyra motorvagnar och ett
antal släpvagnar - tillställningar i Ramlösa brunnspark kunde leda till stora trafiktoppar. I nätets mittpunkt vid
Triangeln byggdes den kraftstation som skymtar i bakgrunden. Vattentornet innehöll kylmedium for generatorerna
som drevs med gas. Gasen skulle enligt ursprungliga planer alstras ur torv, men man fick inte tekniken att fangera
utan övergick till antracit som bränsle tills man 1921 kopplade in sig på Sydkrafts nät. Samling Helsingborgstrafikens museiforening.
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terande omformare som placerades intill spåret.
Det blev i USA närmast en tävling mellan Edison
som förespråkade likström med pålitliga, billiga
motorer och Westinghouse som ville utveckla
växelström för användning även i industrin. Vid
enfas växelström hade man först bara asynkronmotorer av induktionstyp, som var enkla och
säkra men inte kunde starta själv. Med en extra
startlindning och kondensator gick det snart att
starta, men dragkraften vid start var inte mer än
en fjärdedel av vad man hade vid fullt varvtal.
När Westinghouse trots det började bli populär
konstruerade Edison den elektriska stolen, egentligen för att visa hur otäckt farlig växelströmmen
var men snart anpassad för dödsstraff
Nikola Tesla var en uppfinnare som helst ville
syssla med trådlös överföring inte bara av signaler
utan även elkraft, men också samarbetade med
Westinghouse och konstruerade tvåfasmotorn
där hjälplindningen fick ström från den andra
fasen, och då blev startdragkraften bättre, men
det krävdes flera ledningar. Trefasmotorn var se18
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dan en del av bakgrunden till Aseas industriella
framgång. Den gav full startdragkraft upp till en
viss hastighet och kunde sedan inte gå snabbare,
och den krävde mycket komplicerade ledningssystem. Trots det användes den redan 1899 för
en bana i Schweiz, där de långa tunnlarna annars
gav problem med röken från ånglok. De omtalade försöken vid Zossen i Preussen 1901-03 där
man provade eldriftens lämplighet vid mycket
höga hastigheter använde också trefas. Asynkronmotorer kan inte komma upp i varvtal högre än
vad som bestäms av växelströmsfrekvensen, en
fördel då motorn inte kan rusa om hjulen slirar
och en nackdel om man vill köra extra snabbt.
Att köra en seriemotor med växelström var
då omöjligt, eftersom delar av rotorlindningen
blev kortslutna varje gång kolborstarna passerade
över gränsen mellan två sektorer på kommutatorn, och då fick farliga, plötsliga strömstötar.
En förbättrad motor kom 1905 då man i seriemotorn monterade särskilda kompensationslindningar som motverkade kortslutningen vid

kolborstarnas passage, och därigenom kunde
köra enfasmotorer nästan lika bra som vid likström, även om motorn blev något dyrare genom
att den måste byggas av tunna plåtar. För att fa
det att fungera var man tvungen att välja låga
frekvenser, inte 50-60 Hz som i vanliga industrinät, utan hellre omkring 15 Hz. Sådana motorer
provades vid SJ:s eldriftprov 1905-1907 liksom
i USA och Schweiz. Man fick bra dragkraft,
men genom den låga frekvensen en mycket tung
transformator. Anpassning av dragkraften gjordes genom omkoppling på transformatorns lågspänningssida, vilket gav sådana gnistor att man
kunde se loken på långt håll i nattmörker.
Andra system som prövades var växelström i
ledningarna och på loket en roterande omformare till likström för motorerna, vilket gav bra
dragkraft men blev tungt och dyrt. Vid ungerska
järnvägarna provades en omformare från enfas
50 Hz till trefas och motorer omkopplingsbara
till tre olika varvtal. Det gav bra effekt och passade i elnätet, men gjorde det omöjligt att köra
längre sträckor vid andra varvtal och alltså svårt
att hålla tidtabellen.
Resultaten av SJ-proven var att man började
planera elektrifiering av många banor och köpte
flera vattenfall i Mellansverige, och det ledde
till bildande av statliga Vattenfallsstyrelsen som

byggde ut Trollhättan och Älvkarleby, men
SJ:s första elektrifiering var Kiruna-Riksgränsen
1914 med 15 Hz ström från Porjus kraftstation.
Snart valde man istället 16, 7 Hz som kunde fas
med roterande omformare från det vanliga 50
Hz-nätet.
Andra elektrifieringar var Klockrike-Borensberg 1908 med 15 Hz och NK.lJ 1921 med 25
Hz för att fa lättare och billigare transformatorer.
Saltsjöbanan elektrifierades 1913 med likström,
då trafiken var spårvägsliknande, och Lund-Bjärred 1916 med 15 Hz.
På 1960-talet blev nya halvledarkomponenter
tillgängliga, och SJ köpte först Rb-loken med
spänningsreglering på växelströmssidan, kisellikriktare och likströmsmotorer. Därefter kom Rcloken med fast växelspänning och tyristorstyrda
likströmspulser. Härigenom kunde man fa likströmsseriemotorns goda startdragkraft.
Lok anpassade till flera olika elektrifieringar
konstruerades på kontinenten på 1950-talet
då franska järnvägarna som ursprungligen haft
1500 V likström valde 15 kV 50 Hz växelström
för sina nya banor, och dessutom ville ha samtrafik med belgiska banor med 3000 V, holländska
med 1500 V och tyska med 15 kV 16, 7 Hz. För
Sveriges del blev detta aktuellt när Öresundsbanan Malmö-Köpenhamn öppnades.

EG var den forsta typen av flerströms godstågs/ok som trafikerade Öresundsforbindefsen när denna hade öppnats år
2000. På bilden ser vi den forsta individen i serien, 3101. Att Öresundsbanan var ny när bilden togs av Anders
Lundquist 31 maj 2001 {strax sydväst om Fosieby) .framgår av den växtlighets.fria skärningen.
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Sven Gunnar Jonsson

Minnen av trafiken på Norr
Bland mina första minnen av järnvägen är bangården och växlingen. Ett av de tidigaste är också
när jag vågade närma mig ett avställt ånglok. Jag
kunde inte avgöra om det stod 1 eller 7 på skorstenen. Detta måste ha varit något år före 1930.
Järnvägen var i detta fall Norra Södermanlands järnväg, NrSlJ, med lokstallar och bangård
på stadsdelen Norr i Eskilstuna. Min barndom
kom mycket att röra sig kring detta område.
Från bostaden löpte en rak linje i Törnerosgatans
förlängning till lastkajen, där det närmaste spån
grenslades av en fast bockkran, "hissen", som
säkert ägdes av "Lutens" (Luth & Rosens verkstäder). Här lastade företaget sina produkter och
lossade material för tillverkningen. Järnvägen
hade ett stort område kring lastkajen. Personalen
hade utrymme för sina travar av slipersved, och
området disponerades i olika omgångar av flera
företag. Kolimporten hade balkupplag, "Lutens"
långa rader med plåtband (ringarna) för kamrörstillverkningen, El- eller Televerket kabelrullar
(rullarna) och sist men inte minst skrotbolaget

("Skrotens") som hade vuxit ur sitt område. "Lutens" lastade ofta kamrör och använde då hissen.
Kranen var helt mekanisk och jag kunde få hjälpa
till med att veva. Också Skrotbolaget utnyttjade
hissen och samma sak hände då. (Skulle detta gå
för sig idag?) Hissen lyfte 5 ton. När området
kring kajen började bebyggas flyttades den till
"Lutens" gjuteriområde och nya spår lades ut.
När man stod vid lastkajen och blickade västerut, mot godsmagasinet, kunde man få se en
rolig syn, en man som ideligen vaggade av och
an. Han vevade upp eller ned bomarna vid
landsvägsövergångarna. Två av dessa, Sundbyvägen och Klostergatan, hanterades från samma
vevställ, en vev för ena och en för andra armen,
därav den vaggande rörelsen. Så fanns ett vevställ för Kjulavägen. Om nu ett tåg nalkades
från Södra stationen var alla bommarna fällda.
Övergången vid Klostergatan var långt borta och
markerades med en ringklocka när tåget passerade. Kjulavägen fick bedömas och Sundbyvägen
kunde man se.

Detta är ingen nordamerikansk prärie utan norra utkanten av Eskilstuna på hösten 1895 då Norra Södermanlands
järnväg öppnade sin sträcka till Eskilstuna Norra. Stationshuset är som synes inte helt färdigbyggt medan däremot
avträdet verkar klart. Märk skorstensmuraren {?) på taket och timmermannen längst till vänster.
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Till de lok som forekom på Eskilstuna norra hörde NrSlj 7 (fore detta OFW] 6A, Munktells 23/1889), av lokpersonalen kallat ''Hoppen'~ Loket reserverades for järnvägsmuseum efter slopningen 1932 men skrotades foijande år.
Bilden är från Marie.fred

Om "Snälla Karlsson" skötte vevningen fick
jag gärna hjälpa till. På vevstället fanns en visare
som markerade när bommarna var uppe eller
nere och dessutom en text som förklarade att
det bara fick vevas ett varv per sekund. Hela den
här anordningen var mekanisk och vevrörelsen
överfördes till bommarna via ståltrådar och linjespännare. Det kändes hemlighetsfullt när vikterna på linjespännarna rörde sig till synes utan
anledning.
Lokstallet fick jag tillträde till vid unga år. Jag
kom på god fot mer personalen och var till glädje
för stallvakten som var ensam på kvällarna. I stallet fanns en liten ångpanna av Adas tillverkning
som under den kalla årstiden levererade värmeånga till vagnarna som skulle gå till Södertälje
och till ett duschhus på baksidan av lokstallet.
På ett spår i stallet fanns emellanåt en eller två
av de gamla bolagsmaskinerna uppställda, troligen som reserv. Lokstallet var ett rundstall med
tillhörande vändskiva av Munktells fabrikat. Hur
många portar det var kommer jag inte ihåg. Innanför den första porten stod ibland en motorvagn. Där var också sandförråd och reservdelar.
Sedan kom det egentliga lokstallet. Vidare fanns
det spår till verkstaden.
Som nyfiken ung pojke uppsnappade jag vad
som sades. En farbror hade hand om oljeförrå-

det, och han talade vid ett tillfälle om för någon
att de hade fatt en ny oljeblandning: "Di kallar
den för gris."
Efter 1931, när SJ tagit över NrSlJ, avställdes
bolagsmaskinerna. De ställdes upp på ett område
som gubbarna kallade "vischan". Där var flera
spår som var tvärt avkapade vid en plan framför
en byggnad som troligen varit vagnhall och sedermera blev Molins bussgarage. Bland avställda lok
fanns nr 7, byggt vid Munktells i Eskilstuna. En
del av maskinerna hade vakuumsugare. Vischan
var också uppställningsplats för vagnar. En gång
stod där en underlig motorvagn. Farbror Jansson
kallade den "Zeppelinarn". Vad jag förstå bestod
drivkraften av en bilmotor på vardera sidan. Det
fanns för övrigt en motorvagn (Deva) som laddade batteriet på ett spår bredvid lokstallet.
När SJ började sköta trafiken kom andra lok.
Det var J, Sa, E och Kd. Personalen hade namn
på maskinerna: "Hoppen" nr 7, "Tysken" nr 9
och Kd-loket "Charlotta''. Någon gång syntes
även "Malmköpingsmaskinen" från före detta
Mellersta Södermanlands järnväg. På helgerna
drogs tågen av B-lok men sådana syntes, såvitt
jag minns, aldrig på Norr. De gick inte att vända
där och de hade väl också för högt axeltryck.
Farbror Jansson var lokeldare. Familjen bodde
mitt över gatan från oss. Hans pojke och jag fick
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Norra Södermanlands järnvägs bro över Eskilstunaån. Loket med sitt lätta tågsätt är nr 7, ''Hoppen'~ Den imponerande industribyggnaden ovanför tåget tillhör Eskilstuna järnmanufakturaktiebolag.

ibland följa med till lokstallet när han skulle börja tjänstgöra. Maskinen skulle smörjas, och sedan
minns jag hur han räknade hur många varv han
vevade på handbromsen. Höjdpunkten var ändå
när jag fick sköta ventilen till ångbromsen.
Under hela ånglokstiden hade jag tillträde till
lokstallet och jag missbrukade aldrig förtroendet.
Till sist stod bara ett lok kvar på vischan, ett
mindre tanklok. Tyvärr vet jag inget om tillverkaren eller maskinens nummer. Det var vänsterkört, reglerades med skruv samt var utrustat med
luftpump (Knorr) på vänster sida av sotskåpet.
Däremot minns jag något synnerligen intressant. I hytten hängde en läderväska innehållande
några plåtdosor. Jag och en kamrat lyckades
med en spik öppna en dosa. Den innehöll ett
svart pulver och två konstiga knoppar. Det var
en knalldosa, och den gången var turen på vår
sida eftersom ingen olycka skedde. På området
hanterades också uttjänta slipers som klövs i en
stor huggmaskin.
Godskunderna var många och växlingsarbetet
betydande. Tidigare har nämnts "Snälla Karlsson". Naturligtvis fanns också "Elaka Karlsson".
Emellanåt hände att man växlade med så kallad
skjuts. Då drog föraren på for fullt, och "Elaka
Karlsson" som stod vid sotskåpet skrattade och
sjöng for full hals. Vid ett sådant tillfälle fick jag
också se den mest praktfulla rökring stiga mot
skyn. "Elaka Karlsson" motade bort oss ungar,
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därav namnet, men blev sedermera omvärderad
när vi förstod att han bara ville oss väl.
Med början vid lastkajen delade spåren ut sig.
Spåret närmast fortsatte in till Kolimporten. Ett
gick ut till "Lutens" gjuteri och ett till en liten
lastkaj for hästskjutsar som lastade latrinkärl i
särskilda vagnar for vidare transport till pudrettfabriken i Brottsta. Spåret fortsatte en bit nedanför Kapellbacken till en lastplats vars funktion
jag inte känner till. På en hög stenkaj fanns en
träkonstruktion liknande ett lutande tak mitt
över spåret. Man måste ha tippat något i vagnarna nedanför. En vagn som var märkt NrSlJ stod
länge kvar. Ett spår alldeles intill Skrotbolaget
fortsatte via en vändskiva i Törnerosgatan till
"Lutens" (före detta Söderbloms), och via ytterligare en vändskiva direkt in i verkstaden. Söderbloms hade tillverkat motorlok och andra produkter som tidigare måste ha jämnat företaget
denna väg. Jag har inget minne av någon trafik
och vändskivan vid bangården var redan borta.
Spåret i gatan revs upp 1947.
Vid lastkajen hanterades mycket gods. Förutom
"Lutens" var Skrotbolaget en stor kund. Vidare
"Separatorn", som också drog en oljeledning direkt från spåret. Mera spektakulära transporter
förekom också. Någon gång om året kom ett ambulerande tivoli. Då lastades karuseller, radiobilar
och annan utrustning samt vid några tillfällen
motorcyklar och en liten bil som tillhörde artist-

gruppen Dödsryttarna. Personbilar kom också på
vagn och kördes sedan till Alvenius bilfirma. På
vårsidan kom Asfaltbolaget med sitt transportabla
asfaltverk, med tillhörande väl tar och väghyvlar. På
ett spår uppställdes några vagnar med beckkokare
som var i drift hela säsongen - ett exempel på hur
man på den tiden kunde utnyttja järnvägen.
Bangården fortsatte mot Bolinder-Munktell
förbi norra stationshuset, som då var bostad
lokmästaren men sedan blev privatbostad. Men
före detta fanns ytterligare ett spår till Murbruksfabriken, som mottog osläckt kalk. BolinderMunktell hade först anslutning till gjuteriet. Där
fanns även en vagnvåg. Sedan till verkstäderna på
tre ställen. På gjuteriområdet fanns ett litet tvåaxligt motorlok, "Myran", som måste ha varit ett
hemmabygge. Motorn var troligen en tändkulemotor av samma typ som satt i traktorerna. Loket hamnade till slut hos Skrotbolaget, sorgligt
nog. Efter samma spår som gick till verkstäderna
fanns en lastkaj vid ett område som utnyttjades
till hästmarknad. Även Lantmännens silo hade
anslutning. Bolinder-Munktell var den största
godskunden, liksom den sista.
I godsmagasinet stod en motordressin av udda
typ. Motorn satt i ramen som på en motorcykel.
Magasinet övertogs av Televerket men brann ned
1940.
Jag fick följa med farbror Jansson då han på
skottkärra körde hem slipersved från travarna.

Det fanns två kvaliteter av vilka bangårdsslipers
var billigast. Strax intill Kapellbacken hade personalen sina odlingslotter, farbror Jansson ett
potatisland och "Elaka Karlsson" en stor hallonodling som vi givetvis smakade på.
Ett nöje var när ]-loken kom tillbaka efter
linjetjänst och stannade strax innan kolgården.
Eldaren gick ut på gångbordet och öppnade en
kran som sprutade ånga. Varför detta gjordes vet
jag inte men ett stort ångmoln blev det.
En kväll då jag och stallvakten stod vid vändskivan kunde vi höra hur ett J-lok kämpade med
ett godståg i "långa backarna''. Det gick allt saktare och så blev det stopp. Flera försök gjordes,
ett par ångslag och så slirning. På ångtrycket var
det inget fel för det var hela tiden rusånga. Så
ringde telefonen i lokstallet. Stallvakten rusade
in och kom fort ut och meddelade: "Di kommer
tillbaka med godståget så vi måste gå upp med
en maskin till påskjutning." Därefter gick allt i
rask takt. Jag kommer ihåg att det var iväg med
Sa-lok. (Sista stigningen i "långa backarna'' var
17 promille direkt efter en kurva.)
En urspårning inträffade på bangården. Man
hävdade att en växel inte ville sluta. En vagn
rände in i Kapellbacken och några var på väg
in i Skrotbolaget, vilket somliga tyckte var rätt
ställe.
En episod jag minns är när en buss körde in
i en av bommarna vid Sundbyvägen. En skarp

VARNING.

DE ELEKTRISKA LEDNINGARNA FÖR BANDRIFTEN ÄRO LIVSFARLIGA, varnar skylten på sidotanken. Efter
elektrifieringen av fore detta NrSl] 1933 fanns ingen större användningfor lok 4 utan det skrotades samma år. Nybergska samlingen, Sveriges järnvägsmuseum.
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knall hördes och ljudet av krossat glas och den
avkörda bommen som rullade iväg. Ingen större
olycka hände, för motorvagnen som var på ingående lyckades stanna. Den andra bommen blev
obrukbar och fick stöttas ipp. Busschaufförens
kommentar: "Ja hade sola i ögera."
En underlig uppställning av sovvagnar på bangården förvånade oss barn. Vid varje vagnstoalett
ställdes ett latrinkärl så att allt var väl förberett.
En kamrat till mig frågade vart det här tågetskulle gå. "Till Sypap" blev svaret, vilket inte gjorde
oss klokare.
Det fanns utmed Kapellbacken en gångväg
som korsade bangården och gick vidare till Östergatan. En ung man som tydligen ansåg sig bestäma över hela järnvägen motade såväl oss som
vuxna. Han fick förstås heta Tok.fan. Snett över
spåren vid detta område låg en jordkällare som
tillhörde stationshuset.
År 1936 var det slut med härligheten då banan
mot Södertälje blev elektrifierad. Familjen Jansson
flyttade till Stockholm. Kvar blev förarna. En av
dem bodde i närheten av oss. På dörrskylten stod
namnet och ett ånglok ingraverat. Som väl var blev

inte allt hopplöst förlorat. TGOJ tog förstås över
trafiken med ånglok. Några mycket tunga transporter förekom. En stor transformator som överfördes till landsvägsfordon och vidare till sekundärstationen. En hel transformatorstation ställdes
upp invid Kapellbacken på ett särskilt spår.
Bangården minskades ned, trafiken sköttes sista tiden med diesellok och upphörde helt 1979.
Numera [2004] är spåren upprivna bortsett från
några inom före detta "Lutens" gjuteriområde.
Rester av kajen vid latrinspåret kan skönjas. Banvallen mellan Sundbyvägen och Djurgårdsvägen
är cykel- och gångväg. Annars finns inte mycket
som minner om det som varit. Sista trafiken på
spåren var när jag och en kamrat åkte trampdressin den 15 maj 1981.
Kanske femtio år efter ånglokstiden träffade
jag en gammal man. Jag fick en känsla av att jag
sett honom förut. Det visade sig att han varit lokförare på linjen Åkers styckebruk-Strängnäs. När
vi började tala om järnvägen på Norr sken han
upp. "Det var ju när vi eldade med kol, att nån
kan komma ihåg!" Vi samtalade en lång stund
till gemensam glädje. Han var nu nittio år.

Eskilstuna 1907 Norra station i bebyggelsens utkant (nr 4 b) men spåret fortsätter bland annat till BolinderMunktells verkstad (nr 2 7). Karta ur Nordisk Familjeboks andra upplaga ("Ugglans '').
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Anteckningar om säregna förhållanden
vid huvudverkstäderna 1939-1945
Vid början av andra världskriget var statens järnvägars rullande materiel i allmänhet i gott stånd.
Omfattande modernisering av verkstäderna åren
närmast före kriget hade börjat giva resultat.
Underhållet, särskilt av dragande fordon, måste
emellertid inriktas på mötandet av de ökade påfrestningar järnvägarna hade att motse efter hand
som kriget och den därav framkallade kristiden
fortskred. Verkstäderna produktion ökades därför i första hand genom övertidsarbete och omflyttning av personal från mindre väsentliga till
mera väsentliga uppgifter.

Ånglok
Ifråga on krigsberedskapen direkt berörande
förhållanden . kan nämnas, att ett stort antal
genom elektrifieringen frigjorda ånglok uppreparerades och vid krigets början kunde tagas i
bruk.
Den stränga vintern 1939/1940 förde med
sig en del bevärligheter för ångdriften i övre
Norrland. Bland annat inträffade svårartade cylindersprängningar och sönderfrysningar. Vid
avhjälpandet av dessa skador var svetsning till
ovärderlig hjälp. Komplicerade cylinderskador
kunde i många fall repareras utan nedtagning

av cylindrarna. Svetsning kom för övrigt till användning vid en mångfald andra reparationer
av ånglok.
Mot slutet av år 1940 syntes det icke möjligt
att med säkerhet fa eldstadsplåtar av koppar för
ångloken. Man måste därför gå in för eldstäder
av stål. Sådana hade ju använts vid statens järnvägar under det tidigare världskriget, men erfarenheterna voro icke de bästa. Det var särskilt svårt
att fa god tätning vid tub infästningarna. Tuberna
vore på vanligt sätt inpressade och övernitade i
tubhålen, varvid en kopparring inlagts mellan tuben och tubplåten. Denna infästning var
mycket dålig och besvärliga tubläckor inträffade
ofta. Sedan dess har emellertid svetstekniken nått
än allt högre utveckling och man gick nu utan vidare in för att svetsa fast tuberna i tubplåten. Vid
verkstaden i Örebro utexperimenterades en metod härför och denna har därefter använts med
gott resultat. Ståleldstäderna utfördes av 10 mm
ångpanneplåt och svetsades samman elektriskt,
vilket i flera avseenden är fördelaktigare än tidigare använt nitat utförande.
Mot slutet av kriget blevo möjligheterna att fa
kopparplåtar bättre och anskaffningen av ståleldstäder kunde inställas tills vidare. Sammanlagt

I järnvägsmuseets
arkiv finns en
mängd intressanta
rapporter. Vem
som skrivit denna
är obekant, men
vederbörande har
haft en ledande
ställning i S]'s
verkstadsorganisation. Aven museets
bildarkiv är som
bekant mycket rikhaltigt. ½ tycker
att i detta sammanhang bilderna
talar for sig själva,
utan vidhängande
texter.
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hade dock anskaffats ett 40-tal ståleldstäder, som
insatts i lok av olika typer.
För att minska förbrukningen av eldstadskoppar har dessutom elektrisk svetsning av koppar
kommit till användning dels för påläggning och
ifyllning av brickor, dels för inskarvning av större
stycken. Inskarvningen har i allmänhet givit det
bästa resultatet.
Övergång från koleldning till eldning med ved
och torv fordrade verkstädernas medverkan för
ombyggnad av lek och tendrar ävensom för utrustning av stationerna med kranar och lådor för
bränslets utlämning. Dessa arbeten, som måste
utföras på mycket kort tid, medförde avsevärd
utökning av verkstädernas förut starkt utvidgade
arbetsprogram. Verkstäderna måste för övrigt
ofta träda emellan med tillverkning av effekter,
som icke inom rimlig tid kunde upphandlas i
allmänna marknaden till följd av de alltmer stegrade leveranstiderna.
I början av år 1942 erhöllo verkstäderna ett
ovanligt uppdrag, nämligen att ombygga tjugo
utrangerade T-lok till 1525 mm spårvidd och
ombesörja lokens iståndsättning. Arbetet var
mycket brådskande och den uppgjorda arbetsplanen tog sikte på att leveransen skulle fullbordas före 1942 års utgång, vilket också blev fallet.
Samtliga lok voro levererade i slutet av september, sju månader efter arbetenas påbörjande.
Verkstadstiden kunde i regel begränsas till 27
dagar per lok.
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Elektrolok
Underhållet av elektroloken erbjöd i början av
krigstiden ej några svårigheter. De stränga vintrarna i början av 1940-talet i förening med lokens intensiva utnyttjande medförde emellertid
svårartade överslag i motorerna och varmgångar
av blindaxel- och motorlager av dittills okänd
omfattning. På eftervintern 1941 var situationen besvärlig och tillströmningen av skadade lok
mycket stor. Tidvis voro verkstäderna sysselsatta
till gränsen av sin förmåga. Svårigheterna kunde
emellertid bemästras genom forcering av arbetet i
verkstäderna och bättre anpassning av lokdriften.
Tillgången på isolationsmateriel och lacker for
underhåll av elektriska motorer och apparater
blev efter hand knappare, men vad som oundgängligen erfordrades kunde, om än med svårighet, anskaffas. Det är dock anledning påpeka
nödvändigheten av att ha betryggande lager av
dylik materiel for elektroloken.
Det var dock icke enbart den stränga kölden,
som förorsakade svårigheter. Lokens motorer
fordra för en störningsfri gång kolborstar av god
kvalitet. De från början icke särdeles rikliga lagren
av prima motorkol förbrukades efter hand ganska snabbt ooh kunde under inträdd avspärrning
västerifrån icke förnyas i erforderlig utsträckning.
Kolborstar av sämre kvalitet måste därför tillgripas med åtföljande allvarliga driftstörningar och
ökat arbete med skötsel och underhåll av motorerna. Möjligheterna att anskaffa kolborstar

av prima kvalitet förbättrades
visserligen något mot slutet av
kriget, men det inträffade bör
inskärpa vikten av att betryggande tillgång på kolborstar av
prima kvalitet finnes.
D-loken kunna ju förändras
från snälltågs- till godstågslok
och omvänt genom omskiftning av kuggväxlarna. Tidigare
utbyttes därvid hela blindaxeln
med vevskivor och kuggringar.
Detta var ett tidsödande arbete, enär anpassning av lagren
måste göras. För att på kort tid
kunna utföra omväxling av ett
stort antal lok, har man under
kriget begränsat utbytet till att
omfatta endast själva kuggringarna, som äro lätt krympta på
vevskivorna. Härigenom sparas
tid och bortfaller reservhållning
av de dyrbara blindaxlarna. Enligt arbetsplanen kan från en
verkstad utgå ett omväxlat lok var tredje timme
eller åtta lok per dygn vid tre skift.
För tvättning av motorerna i samband med
verkstadsbehandlingen erfordras bensin, och
verkstäderna förbruka ansenliga kvantiteter därav. Tillgången inom landet var ju under krigstiden mycket knapp. Som ett tecken på situationens allvar kan nämnas, att planer utarbetades för
att återvinna den vid tvättningen uppkommande
bensingasen. Anordningar härför behövde dock
ej tillgripas, då behövliga mängder bensin kunde
ställas till förfogande. En återvinning ställer sig
icke heller lönande vid någorlunda normala bensmpns.
Personvagnar

Personvagnsparken hade vid krigets början genomgått det några år tidigare införda, förbättrade
arbetssystemet för storrevision. Underhållsstandarden var därför god, vilket var en fördel i det inträdda läget. En kännbar förämring av tillgången
på viktiga förnödenheter för vagnsunderhållet inträdde nämligen ganska snart. Kravet på största
möjliga sparsamhet framtvingade förenkling av
underhållet, framförallt ifråga om vagnarnas inredning, självfallet utan eftersättande av något
som rörde vagnarnas trafiksäkerhet.

/

Besparingsåtärderna inriktades främst på arbetena med omklädsel av stoppade detaljer samt polering och målning. Den starkt minskade tillgången på textilvaror tillät icke utbyte av klädseltyger
och dylikt i vanlig ordning; man fick nöja sig med
att tvätta och laga de gamla tygerna. Tillgången
på viktiga råvaror för målningen var även mycket
begränsad, och man fick därför i stor utsträckning
endast påbättra målning och polering.
Vidare utsträcktes tiden mellan storrevisionerna för flertalet personvagnar från tre till fyra år.
Till belysande av förhållandena kan nämnas,
att personvagnsrörelsen ökades från 678 miljoner vagnaxelkilometer år 1939 till 955 miljoner
år 1944 eller med 41 procent. Häremot kan ställas en minskning av den för personvagnsarbetena använda personalen med 13 procent. Den
friställda personalen användes givetvis för andra
ändamål, i förekommande fall efter erforderlig
omskolning.
Godsvagnar

Ifråga om underhållet av godsvagnar medförde
den mycket kraftiga stegringen av godsvagnsrörelsen under kriget en betydande ökning av
verkstädernas arbete, särskilt vad gäller tillfälliga
reparationer. Till följd av materialbrist måste
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även här vissa inskränkningar vidtagas. Sålunda
fastställdes perioden för större revision till nio
i stället för tidigare sex år. Moderniseringen av
äldre godsvagnar inskränktes och målning av
vagnarna ersattes i stor utsträckning med påbättring av den gamla målningen.
För att vidmakthålla vagnarnas trafiksäkerhet skärptes å andra sidan undersökningarna av
löpverk och fjädrar. Äldre vagnsaxlar undersökas
sålunda numera regelbundet beträffande förekomst av navsätesbräckor genom avpressnmg
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av hjulstommarna, vilket har fört med sig en
ökad slopning av axlar. Desssutom undersökas
fjädrarna vid varje vagnsrevision mot tidigare vid
varannan.

Krigskador på rullande materiel
Direkta krigsskador på den rullande materielen
voro de svenska järnvägarna icke helt förskonade
från. I samband krigshändelserna i Narvik skadades ett stort antal malmvagnar och godsvagnar
så svårt, att de måste nedskrotas. Dessutom fingo
en del personvagnar
.t.
svåra skador genom dels
direkt beskjutning, dels
vårdslös behandling vid
vagnarnas användning
som bostäder för tysk
militär. Personvagnarna
kunde dock repareras,
om än till höga kostnader.
Vid Krylboolyckan
den 19 juli 1941 skadades ett trettiotal personeller
resgodsvagnar,
varav åtta boggivagnar,
så svårt att de måste
nedskrotas. Vid samma

tillfälle skadades ett åttiotal godsvagnar tillhöriga
såväl svenska som utländska järnvägar. Av de
5 5 godsvagnar, som tillhörde statens järnvägar,
måste 14 nedskrotas.
Axlar, hjul och lagerboxar till den vagn, i vilken eld antogs hava uppstått, undersöktes vid
huvudverkstaden Tomteboda, dock utan att
några säkra slutsatser kunde dragas om olyckans
uppkomst.
Vid revision i Tomteboda av en BCo-vagn,
som gått i regelbunden trafik på Norge, anträffades bakom en gardin i vestibulen en med häftstift fastsatt lapp, som innehöll vissa uppgifter
om fartyg i Oslos hamn. De på samma plats
iakttagna märkena efter häftstift antydde att
överföring av underrättelser på detta sätt flitigt
anlitats. Saken omhändertogs av kriminalpolisen.

Gengas utrustning

Verkstäderna fingo redan första krigsåret sig ålagt
att förse motormaterielen med gengasutrustning. Frågan hade i viss mån väckts väckts. Den
svenske ingenjören Svedlund hade redan år 1938
i samråd med verkstaden i Örebro vista att gengasaggregat utan svårighet kunde inmonteras på
statens järnvägars rälsbussar. Visa tvekan förelåg
dock om anordningarnas lämplighet i drift.
Järnvägsstyrelsen beställde emellertid på hösten 1939 av Svedlund aggregat till ett 20-tal
rälsbussar. Monteringen skulle utföras vid verkstaden i Örebro. Den första rälsbussen var efter
kort tid färdig oeh företagna provresor lämnade
tillfredsställande resultat.
Mera allmän omändring av de rälsgående motorfordonen för gengasdrift var en omfattande
uppgift. Den krävde helt andra resurser än som
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stodo till buds i
motorverkstaden
i Örebro, där
på sin höjd fyra
rälsbussar kunde
ställas i ordning
per månad. För
att fa erforderlig
effekt på det hela
tvingades man att
begränsa behandlingen i motorverkstaden till inmontering av själva motorerna och
förlägga arbetena
på korgarna och
monteringen av
aggregaten
till
vagnverkstaden.
Med tillämpande av "Rytande arbetsgång" kunde på så sätt intill femton rälsbussar färdigställas
per månad. Svårigheter uppstodo emellertid att
fa gengasaggregaten levererade i takt med den
uppgjorda planen, efterfrågan på aggregat var ju
vid den tiden mycket stor. Programmet kunde
dock genomföras utan nämnvärda störningar,
och gengasdrift blev snart möjlig i förhållandevis
stor utsträckning.
Övervägande flertalet rälsbussar utrustades
från början med kolgeneratorer och endast ett
fatal med vedgeneratorer. Erfarenheterna av
den senare typen var emellertid så förmånliga,
att man mot slutet helt övergick till denna typ.
Efterhand som kolgeneratorerna krävde större
underhåll ersattes också de med vedgeneratorer,
vilket förorsakade vissa mindre omändringar av
vagnskorgarna. Jämsides med utrustning en av
rälsbussarna försågos även de lokomotorer och
motorvagnar, som voro härför lämpliga, med
gengasutrustning, ävensom större och mindre
motordressiner. Mot slutet av 1942 voro praktiskt taget all för ändring lämpliga rälsgående
motorfordon gengasutrustade.
Vad gäller det löpande underhållet av de gengasdrivna motorerna har någon mera avsevärd
ökning icke inträtt. Däremot har underhållet
av gengasutrustningen i övrigt förorsakat betydande merutgifter.
De första för gengasdrift omändrade motorerna
utrustades med anordning för tillsats av Rytande
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bränsle, avsedd att användas vid toppbelastning.
Genom ovarsam användning inträffade emellertid efter hand vevstakebrott och andra skador på
motorerna i sådan omfattning att anordningen
ganska snart måste slopas.

Besparingsåtgärder
Tillgången på råvaror för babbitsframställning
blev kännbart berörd av den avspärrning som
kriget medförde. För att säkra tillgången på tenn
och andra svåråtkomliga metaller, tillsattes därför i verkstäderna på ett tidigt stadium särskilda
kontrollanter för övervakning av förbrukningen.
Ingenting utöver det oundgängligen behövliga
fick utlämnas av de starkt minskade förråden.
Regenereringen av gammal metall var även till
god hjälp. Ökad användning av rullager på såväl gammal som ny materiel minskade dessutom
behovet av lagermetall. Planerat införande av
ersättningsmetall, som varit synnerligen olägligt
för den åren före kriget genomförda standardiseringen av lagermetall, kunde på så sätt undvikas
under hela krigstiden.
Anordningarna för besparing av smörjolja utprovades först stationärt vid verkstaden i Malmö
åren före kriget och därefter i drift på ett antal
lok. Under kriget fick denna fråga helt annan
aktualitet och måste dessa anordningar anskaffas
och uppsättas av verkstäderna i forcerat tempo.
Det var rätt omfattande arbeten, som krävde omsorgsfull planläggning. Sedan det hela väl kom-

mit igång, levererades ett omändrat lok per dag
från vardera verkstäderna i Örebro och Malmö.
Genom att omändringen kunde genomföras så
snabbt erhölls betydande oljebesparing redan
under krigstidens första år. Den uppnådda totalbesparingen uppgick, efter de oljepriser som
gällde under kristiden, till cirka 8,0 miljoner per
år, varav cirka 70 procent kommer på elektroloken och cirka 30 procent på ångloken.
Spårväxeltillverkning

SJ bedriver under normala förhållanden vid
verkstaden i Örebro en omfattande tillverkning
av spårväxlar. För att möta det nytillträdande
behovet för beredskap och ökad trafik, måste
verksamheten kraftigt utökas under kriget. Detta
underlättades av att maskinutrustningen i spårväxelverkstaden hade förstärkts och förbättrats
åren närmast före kriget, varforutom rationalisering av tillverkningen hade genomförts.
Efter hand visade det sig emellertid svårt att fa
en del för tillverkningen behövliga detaljer levererade i den takt som tillverkningsprogrammet
fordrade. Särskilt gällde detta detaljer av stålgjutgods. Försök gjordes därför att ersätta dessa detaljer med svetsade konstruktioner, som verkstaden själv kunde tillverka av plåt och valsprofiler
på mycket kortare tid än leverantörerna fordrade
for stålgjutgodset. Försöken slogo väl ut och numera tillverkas en mångfald detaljer på detta sätt.
De svetsade detaljerna ställa sig i regel avsevärt
billigare än de stålgjutna.
Svetsning har for övrigt fatt stor användning
for tillverkning av detaljer inom en hel del andra
områden, bland annat för godsvagnar.
Bränsle för ugnar med mera

För eldning av smidesugnar och dylikt i verkstäderna användes före kriget i stor utsträckning
olja. Denna förbrukning kunde självfallet icke
fa fortgå i det försämrade forsörjningsläge kriget förde med sig. Man måste gå över till annat
bränsle, i sista hand till inhemskt bränsle (ved
och träkol). Då det gällde höga temperaturer for
metallsmältning och dylikt, användes med gott
resultat gengas i stället for olja. I många fall ersattes oljeugnarna med elektriska ugnar. Erforderlig
omändring av eldstäder, inmatningsanordningar
med mera kunde i allmänhet utföras av verkstäderna. Användningen av ersättningsbränsle gick
i allmänhet rätt bra, i vissa fall så bra att återgång

till olja framdeles vid normala förhållanden icke
torde komma ifråga.
För smidesugnar erhölls bästa resultatet med
små kol, men även med ved kunde goda resultat uppnås. Vid vissa metallsmältugnar måste
dock oljeeldning bibehållas tills vidare, enär tillräckligt höga temperaturer icke kunde uppnås
annat än efter övergång till kokseldning, vilket
icke var möjligt i de förefintliga lokalerna. Senare
lyckades man dock ersätta oljan med gengas från
samma slags aggregat som användes på de större
rälsbussarna.
Där oljan ersattes med elektrisk energi måste
helt nya ugnar anskaffas och i vissa fall anordningarna för strömtillforsel förstärkas, enär ugnarnas effekt i allmänhet är förhållandevis stor.
Även i de for verkstädernas uppvärmning inrättade ångcentralerna måste koleldningen efter
hand ersättas med vedeldning. Detta erbjöd vissa svårigheter, särskilt där koleldningen såsom i
Örebro var automatiserad. Efter borttagning av
de förefintliga kedjerosterna och omändring av
eldstäderna kunde dock goda resultat erhållas
även vid vedeldning av förhållandevis stora pannor. Vedeldningen krävde emellertid en mycket
kraftig ökning av den for ångcentralens drift behövliga personalen.
Anskaffning av arbetsmaskiner

Svårigheterna att anskaffa arbetsmaskiner, särskilt från utlandet, inskränkte starkt förnyelsen
av maskinparken. Tack vare rätt riklig anskaffning åren före kriget, då i synnerhet verkstaden
i Örebro fick en omfattande upprustning av sin
maskinpark, blev bristen på nya maskiner verkligt kännbar först mot slutet av kriget och förorsakade en kraftig stegring av kostnaderna for
arbetsmaskinernas vidmakthållande.
Några större nybyggnader kom icke till utförande vid verktäderna under kriget. Det gällde
att reda sig med vad som fanns och inrikta sig på
största möjliga effektivitet i arbetet. Det var dock
en värdefull tillgång att flera större utbyggnader
hunnit slutföras före krigets början.
Arbetsförhållanden

Den några år före kriget igångsatta arbetsstudieverksamheten utvecklades vidare. Det höjdes
nog röster for att den skulle inställas under kriget, men vid närmare eftertanke stod det klart
att verksamheten borde fortsätta. Genom sina
31

resultat bidrog den i hög grad till ett bättre utnyttjande av utrustning och arbetskraft.
Arbetsförhållandena voro under kriget i stort
bott lugna. I mitten av 1939 träffades avtal med
verkstadsarbetarna för tre år framåt, och detta avtal förlängdes sedan i stort sett med de kompletteringar, som föranleddes av kristiden.
Under år 1940 utbildades i visa utsträckning
kvinnlig beredskapspersonal vid verkstäderna.
Av resultatet från denna utbildning framgår, att
kvinnlig personal kan användas för vissa lättare
arbeten inom verkstäderna, såsom för tapetserare, presennings-, putsnings-, polerings- och
städningsarbeten, demontering av lättare detaljer
i personvagnar, tillverkning av smörjdynor samt
kontors- och kopieringsarbeten. Det är dock
förhållandevis liten del av den manliga verkstadspersonalen högst 10 procent, som utan större
svårigheter kan ersättas med kvinnlig personal.
Tillgången på arbete har under hela krigstiden
varit mycket riklig. Av förklarliga skäl har däremot en viss knapphet rått ifråga om arbetskraft.
Detta förhållande synes i viss mån ha bidragit till
en förbättring av arbetsresultatet. Arbetarnas ackordsförtjänst ökades nämligen under kriget med
cirka 10 procent. Särskilt under kristidens senare
del var det ofrånkomligt att i rätt stor omfattning använda övertidsarbete. Med arbetarparten
träffades därför både år 1942 och 1943 överenskommelse om uttagande i vissa trängande fall av
mera övertid än de i avtalet stipulerade 150 timmarna per man och år.
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Genom Kungl. Maj:ts beslut den 29 januari
1943 bereddes personalen möjlighet att kvarstå
i tjänst ett år efter uppnådd pensionsålder. Vid
verkstäderna ha fem tjänstemän, samtliga ingenjörer, beviljats sådant anstånd, medan däremot
två icke fatt sina ansökningar beviljade. Verkstadsarbetarna ha icke i nämnvärd utsträckning
begagnat sig av möjligheten att kvarstå i tjänst
efter uppnådd pensionsålder. Vid verkstadsavdelningen inkommo sålunda endast fjorton
arbetare med ansökan.
Sammanfattning

Den gångna kristiden kan för verkstädernas del
betecknas som en period fylld ev ständigt stegrade
arbetsuppgifter. Till belysande av förhållandena
kan antecknas att elektrolokens prestation ökats
från 45,3 miljoner lokkilometer 1939 till 61,6
miljoner år 1944, motsvarande en ökning med
icke mindre än 36,5 procent. Den i verkstäderna
för elektrolokreparationer använda personalen
har under samma tid ökats med 34, 1 procent.
För godsvagnarna ökades rörelsen från 860,4
miljoner vagnaxelkilometer 1939 till 1 577,2
miljoner år 1944 eller med 83,3 procent. Häremot kan ställas en ökning av den med godsvagnar sysselsatta verkstadspersonalen med 13,0
procent. Liknande förhållanden ha gällt inom en
del andra grenar av verkstadsdriften.
Att ökningen av reparationsuppgifterna kunnat bemästras far i hög grad tillskrivas den förhållandevis goda beredskapen vid krigets början och
personalens
alltigenom
visade förståelse för
uppgifternas
betydelse.

Gunnar Sandin

Spår mellan Norr och Söder
Den järnvägsscräcka jag allra helst åker är nog
Berlins upphöjda, tolv kilometer långa Stadtbahn. Berninabanan i Schweiz är inte heller så
dum, men utsikten över bergstoppar, glaciärer
och alpängar slår inte den över ett storslaget
stadslandskap, ofta fult men hela tiden intressant,
laddat med politisk historia, ekonomisk historia,
teknikhistoria. Och tröttnar man tillfälligt på
utsikten kan man vända blicken mot själva den
kurviga banan och tågen på dess fyra spår: olika
generationers lokaltåg, de oftast dubbeldäckade
regionaltågen, de kvarlevande lokdragna tågen
och så expresstågen som glider fram över Alexanderplatz och Pariser Platz.
Ungefär mittpå sträckan ligger den 2006 invigda centralstationen, Hauptbahnhof Där korsas den öst-västliga Stadtbahn av en nord-sydlig
spåraxel som förenar två gamla säckstationer.
Den går under jord och bygget drabbades av
svåra förseningar och fördyringar, inte minst genom vatteninbrottet från Landwehrkanal. Gamla storstäder har ett rikt underjordiskt förflutet
som man inte ostraffat trevar i. Resupplevelsen
är elva minuters mörker förutom ljuset i ett par
stationers källarplan.
Att man ger sej in på så enorma satsningar,
som i regel är politiskt kontroversiella, är ett bevis
så gott som något för spårtrafikens breda internationella renässans. Och att släppa ut järnvägen
ur säcken och med hjälp av sammanbindningsbanor skapa genomfartsstationer är också det ett
internationellt fenomen. I Oslo förenades Vestoch 0stbanestationerna 1980 och Helsingborg
fick sin nya Knutpunkt 1991. I Malmö borras
det för Citytunneln och i Göteborg planeras för
en motsvarighet.
Liksom i Stockholm, som är ämnet för den här
artikeln.* Men först en teoretisk utvikning.

* Det är inget originellt företag att försöka summera den
stockholmska spårtrafikens genomfartsfråga. Det har under mer än hundra år gjorts åtskilliga sådana sammanfattningar, inte minst i samband med nya förslag som
presenterats, och min egen framställning vilar tungt på
dem. Jag vill särskilt nämna Åke Abrahamssons och Ulf
Larssons utförliga redovisningar. Det nya och/eller avvikande här är förstås att jag kunnat ra med det senaste
decenniets utveckling men också att jag försöker behandla

Geografiska modeller
Kulturgeografen Lennart Ameen konstruerade
modeller över järnvägens anslutning till stadskroppen, och i sin doktorsavhandling utvecklade
hans elev Tommy Book dem och underbyggde
dem med material från hela Norden. Han fortsatte senare längre ut i Europa och tillämpade
sina modeller på Storbritannien och Tyskland.**
För Sveriges del räknar Book upp tretton
sammanbindningsbanor. Enligt hans definition
ska en sådan bana ha huvudspårstrafik. Redan
tidigare har det dock ofta funnits ett förbindelsespår för överväxling av godsvagnar men någon
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Lennart Ameens (1962) modeller över järnvägs anslutning till stadskropp. Fallet Stockholm illustreras
närmast av den mellersta modellen i högra spalten, även
om den påminner mer om städer med strandnära stationslägen som Helsingborg eller Lidköping.
alla sorters spår. Järnvägens huvudspår, sådana som Citybanan exemplifierar, står i centrum men både historien
och den aktuella utvecklingen visar hur flytande gränserna är mellan olika spårsystem och spårtekniker - järnväg, tunnelbana, spårväg. Eftersom ett syfte är att spegla
iderikedomen har lösa amatörutkast ibland ratt lika stort
utrymme som grundligt utredda kommitteförslag. Men
det är näst intill omöjligt att överblicka allt som har skrivits och föreslagits i ämnet under halvtannat sekel. Jag
har säkert missat massor.
** Det torde både ha påverkat ämnesvalet och underlättat
ämnesbehandlingen att både Ameen och Book privat var
järnvägs- och spårvägsentusiaster.
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gång även reguljär persontrafik. De fall där två
självständigt verkande stationer, på banor med
gemensam spårvidd, i efterhand har bundits
samman med huvudspår inskränker sej till tre:
Kristianstad, Lidköping och Stockholm. I alla tre
fallen var det ett vattendrag som skulle överbryggas. I Kristianstad och Lidköping komplicerades
sammanbindningen av att den gällde två privata
och i viss mån konkurrerande järnvägsbolag.
Ameens och Books modeller är tvådimensionella. I en nutida modell skulle man behöva
lägga till en djupdimension, tunnel kontra ytspår. Men också en annan vidgning är tänkbar.
I Sverige har under senare år den traditionella
uppdelningen mellan järnvägars huvudspår och
övriga spår - industrispår, växlingsspår, tunnelbanor, spårvägar - börjat uppluckras. Bakom
denna juridiska utveckling finns en teknisk som
kan symboliseras med begreppet snabbspårväg.
Dessa gränsdragningsproblem har emellertid en
lång historia, vilket delvis kommer att illustreras
av den här artikeln. Även den har sin tyngdpunkt
i järnvägsspår för reguljär person- och/ eller godstrafik, men också de andra spåren kommer med
på några hörn, inte minst för att olika former
av spårtrafikteknik ofta har ställts mot varandra
i debatten.
Säck kontra genomfart

De flesta centrala opinionsbildarna och beslutsfattarna bakom det svenska statsbanenätets tillkomst hade säkert besökt olika europeiska huvudstäder och därmed kunnat konstatera det
vanligaste mönstret, att den centrala staden
omgavs av terminaler, anlagda av olika (oftast)
privata järnvägsföretag och förenade med en
mer eller mindre fullbordad ringbana för i första
hand godstrafik. Att i Stockholm anlägga en centralstation med tillhörande "sammanbindningsbana'' över Mälarsnittet var inget självklart val.
Det fanns mycket riktigt starka förespråkare
av säckstationsmodellen. Dit hörde 1856 års
järnvägskommitte, som i ett utlåtande från september det året förordade att Norra stambanan
skulle dras ner till Nybroviken och kajerna där.
Det gjorde även A.E. von Rosen, och för hans
del blev detta så mycket rimligare som han vill
dra Västra stambanan norr om Mälaren. Att han
var emot en sammanbindningsbana var inte av
estetiska eller antikvariska skäl, eftersom han i
annat sammanhang ville sanera Gamla stan ra34

dikalt. Men sammanbindningen kostade, och
därtill framförde han ett annat argument för en
decentralisering av stationerna: hela tågtrafiken
skulle blockeras om en centralstation slogs ut,
genom brand eller uppror - samhällsbevararna
hade den europeiska oro som startade med 1848
års februarirevolution i tämligen färskt minne.
Ett annat säckstationsförslag drevs i debatten av
A. 0. Wallenberg, finansdynastins grundare och
tillika politiker, som ville låta Västra stambanan
nå centrala Stockholm via Mälaröarna.
Men det var som vanligt Nils Ericson som
fick sin vilja fram. Om än inte genast: riksdagen
fällde 1857 den proposition om fortsatt statsbaneutbyggnad som baserades på Ericsons förslag. För sammanbindningsbanans del innebar
detta ursprungligen en linje som från Hornstull
rundade Södermalms västra udde och fortsatte
utmed den branta strand som ännu inte var utfylld till Söder Mälarstrand, och sedan övertvärade Riddarfjärden på en bank till Riddarholmen
samt klarade det sista hindret på bro till trakten
av Tegelbacken, med mellanlandning på Strömsborg. Centralbangården förlades till stor del på
en utfyllnad i den osunda Klara sjö. Ameen drar
paralleller med Göteborgs och Malmös motsvarande bangårdar som också placerades i grundvatten, ett sätt att fa fram plana ytor av tillräckligt
storlek nära stadskroppen.

Dynamiska effekter?
Ännu var frågan alltså inte avgjord. Debatten
fortsatte, i tidningar, ströskrifter och politiska
församlingar. Till sammanbindningsbanans motståndare hörde Stockholms kommunala ledning
som vårdade sej om sina kajer vid Mälaren. Ett
förslag lanserades att förlägga Västra stambanans
slutstation till Stadsgården, öster om Slussen.
En sammanbindningsbana erbjöd två stora
problem. Det ena var betydande terränghinder,
först "Söders höjder" och sen de vatten som banan skulle ta sej över. Det andra utgjordes av korsande trafikleder, befintliga gator men framför
allt av sjöleden mellan Mälaren och Saltsjön via
Slussen, som i sin senaste utformning var ett verk
av just Nils Ericson. Sammanhängande därmed
var "intermodalitetsfrågan" om hur olika kajer
skulle spåranslutas.
I ett berömt anförande, tryckt som broschyr,
sammanfattade Ericson 1863 sina argument för
en sammanbindningsbana. Det för eftervärlden

Nils Ericsons sammanbindningsbana med hamnspår
till Stadsgården
och möjliga kajspår
till ett antal andra
stränder, till exempel Riddarholmen,
Ladugårdslandsviken (Nybroviken), Skeppsholmen, Kastellholmen och utmed
den blivande
Strandvägen. Ur
Stockholms Centralstation 1926.

mest intressanta är nog talet om den transittrafik som förbindelsen skulle underlätta. Säckstationslägret hade pekat på den obetydliga trafiken
mellan Södermanland och Uppland och menade
att det viktiga för båda landskapen, med deras
respektive stambanor, var att nå fram till Stockholms hamn. Ericson, som annars hade en återhållsam syn på järnvägarnas betydelse, pekade nu
på vad som med ett nutida uttryck skulle kallas
deras dynamiska effekter, att de skulle generera
behov av transporter och genomgångstrafik genom sin existens. Men han pekade också på att
höga anläggningskostnader kunde uppvägas av
sänkta driftkostnader, att verkstaden vid Liljeholmen kunde serva hela Stockholmsområdet
om det fanns spår mellan norr och söder.
Den nu aktuella sammanbindningsbanan
hade, sedan lokalintressena drivit fram en station
även på Södermalm och läget för detta Stockholm S 1858 blivit fastställt till Fatburssjön, fatt
(efter rekognoscering av Gustaf Nerman) en ny
sträckning, med tunnel genom Katarinaberget
och bro i stället för bank över till Riddarholmen.

Det var förstås en rörlig bro med tanke på båttrafiken genom Slussen - en svängbro med två 15,4
m spann och 2,8 m fri höjd. Bland argumenten
mot Sammanbindningsbanan hade anförts risken för att ett tåg skulle tappa bromsförmågan
i den lutande tunneln och rusa ut på en öppen
bro, och Ericson fick bemöda sej om att förklara
säkerhetsanordningarna. Även bron norr om
Riddarholmen, som hade ett spann med 10,5 m
vidd, var öppningsbar för att de innanför liggande kajerna skulle kunna nås med mastade
båtar. Den var dessutom försedd med gångbana.
Ericson hade gärna sett att alla broarna kombinerats med en körbana, men så långt räckte inte
medlen.
Före det södra brofästet avgrenades ett hamnspår mot Stadsgårdskajen och från detta via
vändskiva ett spår över till Skeppsbron, som
även det hade att passera farleden, denna gång
på en skjutbro vid det östra inloppet till slussen.
Ericson skisserade hur denna bana skulle kunna
förlängas över Norrström och Nybroviken till
Nybrokajen, fast Åke Abrahamsson anser att för35

Sammanbindningsbanans relativt komplicerade anordningar på Södermalm krävde ett säkerhetssystem som
var relativt komplicerat även det, vilket framgår av
denna 1877 utfordade
Instruktion
rörande
Signalstationen å Södermalm
Å denna station, som ä r inrättad till betryggand e afban tågens gång
å sa mm anbindningsba nan genom Stockholm och å grenspåret till
Stockholms södra station, finn as följande signaleringsinrättningar,
nemligen
I sta tionsstuga n:
a) Fyra taflor, å hvilka utvisas frå n och till hvilken af sta tionerna
Stockholm s Central-, Stadsgården, Stockholms Södra och Liljeholmen tåg skall afgå.
Med berörda taflor är en elektrisk väckareklocka förenad, hvarigenom nyss nämnda stationer påkalla signalkarlens uppm ärksamhet
på samm a gå ng de å vederbörlig tafla tillkännagifva, att tåg är fär digt till afgå ng. Under hvarj e ta fla finn s en metallsträng, medelst
hvilken förbemälda tillkännagifva nde om tåg kan besvaras på det
sä tt, att ma n drager i strängen, hvarigenom en ringklocka å afgångsstationen sättes i rörelse.
b) En strömslutare, hvarmed signal kan gifvas dels å den till taket
till brovaktstugan nedan Vestra Slussgatan befintli ga signalklockan, och dels å en dylik klocka vid södra inloppsvexeln till Centra lstationen.
c) En strömslutar e för signalering å ett vid södra ändan af bron öfver
Söderström befmtligt ringverk.
d) En strömslutare, hvarmed kan signaleras å en i vaktkuren vid
inloppsvexeln till Stockholms Södra station vara nde ringklocka.
e) En strömslutare för signalering å en i närheten af grindarne öfver
Gröna gata n befintlig ringklocka.
f) En vanlig visareapparat för telegrafering melJan signalstationen
å ena, sa mt Stockholm s Central- och Södra, Stadsgården och Liljeholmens stationer å a ndra sidan.
Utanför stationsstugan:
g) En signalskifva, stående i förbind else med ett inuti stugan vara nde, med elektrisk utlösning försedt löpverk, hvilken skifva endast
från brovaktstugan nedanför Vestra Slussgatan kan ställas till "allt
väl". Till löpverket hör en liten ringklocka, hvilken, så länge skifvan
intar sistnä mnda ställning, ringer till erinran för signalkarlen på
platsen att i behörig tid genom löpverkets uppdragning återföra
skifvan till "stopp".
De signaler, som gifvas med denna skifva, gälla ej för andra tåg än
dem, som på väg norrut skola passera Söderm alms tunn el.
h) En signalskifva söder om banan och straxt vester om Ta ntogatans
vägbro, tjena nde endast till signalering åt tåg, bestä mda till Stockholm södra station; denna skifva kan medelst trådl edning skötas
frå n stationsstugan.

slaget inte var allvarligt menat. Skeppsbrospåret
var ursprungligen en hästbana, men 1874 anskaffades N-loken 173 Stadsgården och 174 Skeppsbron, som med sin hjulbas om 1 600 mm rymdes
på vagnvändskivor. lnväxlingen på hamnspåret
för tåg från söder var komplicerad eftersom de
först måste dras ut på bron över Söderström och
sen backas in.
Det bör nämnas att även von Rosen tänkte
sej hamnspår mellan norr och söder, då med
utgångspunkt från norr, och en tunnel genom

Katarinaberget som mynnade i Stadsgården.
Den skull primärt vara avsedd för godstrafik till
hamnen men också kunna användas för lokaltåg
med transitresenärer till Södra station från Stadsgårdskajen, dit de hade anlänt med färja.

Två spår från början
Den tre kilometer långaSammanbindningsbanan
beslutades av riksdagen 1863, trots Statsutskottets avstyrkan, och började byggas året därpå.*
Den ordinarie trafiken inleddes först den 17 juli
1871, även om provisorisk godstrafik hade pågått sedan februari 1870. Spåret på Skeppsbron,
som bekostades av staden, färdigställdes 1872.
Det var nämligen ett komplicerat anläggningsarbete med en djup skärning, stöttning av befintliga byggnader, en sprängd bergtunnel, viadukter
och broar, varav som sagt tre rörliga. Kostnaden
var därefter, 13- 14 gånger mer per kilometer än
genomsnittet för stambanorna. Till banbygget
hörde anläggningen av Centralstationen med
dess bangård och en spårförsedd kaj mot Klara
sjö. Banan var från början dubbelspårig, en framsynt överdimensionering.
Ericson talade tidigt om Sammanbindningsbanans betydelse för trafiken inom Stockholm
med dess närmaste omgivningar, som skulle
kräva en frekvens av ett tåg i timmen eller mer,
men detta dröjde. Dubbelspåret var det första
svenska i sitt slag, men egentlig dubbelspårstrafik med ett spår för varje körriktning inleddes
inte förrän 1908. I samband därmed nedlades
hållplatsen Riddarholmen som hade funnits från
början. Hållplatsen Stadsgården försvann tre år
tidigare.
Trafiken ökade successivt men kapaciteten
förslog tills vidare. Fram till mitten av 1890-talet förlängdes hamnspåren men det hände inte
så mycket med själva Sammanbindningsbanan.
Dock förlängdes dubbelspåret 1868 söderut till
* Sammanbindningsbanan räknades från och med 1911
som en del av Västra stambanan, men jag begår medvetet
det anakronistiska felet att använda det praktiska namnet
även för senare tider (då utan versal) .

Skeppsbrospårets rullbro över Nils Ericsons sluss, i utförandet från 1891. Ur Banlära, 2, 1916

Farled.

i
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SJ N 173 Scadsgården {Cockerill 906/1874) och dess syster Skeppsbron användes for kajväxling till 1911. Bakom
vid stallporten står ett P-lok.

Liljeholmen, och i norra änden av centralbangården anlades i slutet av 1870-talet en planskild
korsning med Kungsgatan.

Nya tider, ny trafik
Däremot hann det hända så mycket mer med
Sverige och inte minst med Stockholm:
a) Huvudstaden som vid tiden för de första
stambanesträckorna 1856 haft 100 000 invånare växte med 2-3,5 procent om året. År 1884
var folkmängden 200 000 och vid sekelskiftet
300 000. Då hade visserligen en del inkorporeringar skett men de självständiga förortskommunerna växte också. Bakom expansionen låg både
industrialisering och tillväxt av servicefunktioner.
6) Järnvägsnätet byggdes ut och tågtrafiken växte. Nya banor anslöts till huvudstaden:
Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg 1876,
statsbanan Karlberg-Värtan 1882, StockholmRimbo järnväg 1884, Stockholm-Saltsjöns järnväg 1893. En järnväg till Nynäshamn var planerad sen länge och järnvägar till Kapellskär (som
skulle snabba upp förbindelsen till Finland) och
Mälaröarna diskuterades. På Stockholm C var
det trångt både i stationshuset och på bangården.

SRJ :s ankomst innebar att Stockholm fick både
en genomfarts- och en säckbangård, en kombination som inte finns med i Ameens modeller.
Som längst sträckte sej ett av dess spår ner utmed
Humlegården, det vill säga till ett av de stationslägen som hade diskuterats på 1850-talet. Det
har genom decennierna funnits olika förslag om
att vi tunnel förbinda Roslagsbanesystemet med
Stockholm C, men spårviddsskillnaden hindrar
ju en fullständig integration, även om det har
funnits planer på trespårssträckor. Kring sekelskiftet 1900 var antalet dagliga tågrörelser över
Slussen uppe i drygt fyrtio, inklusive tjänstetågen
till verkstaden i Liljeholmen. År 1908 förstärktes Sammanbindningsbanans kapacitet genom
att manuell linjeblockering etablerades mellan
Stockholm C och Liljeholmen, med blockposter
vid Söder Mälarstrand och Tanto. Tågen kunde
gå tätare.
Också järnvägsnätets expansion ute i landet
hade sina indirekta effekter på Stockholm. I sin
plädering för en sammanbindningsbana hade
Nils Ericson bland annat pekat på Mälarens
karaktär av djupt inträngande havsvik som behövde överbryggas. Viken kortades när Oxelö37

sund-Flen-Västmanlands järnväg 1876 byggdes
över Kvicksund, men SJ undvek att använda en
privatbana för vagnByttningar mellan södra och
norra Sverige, utan en stor del av den trafiken
tog vägen om Stockholm tills stambanan Krylbo-Mjölby stod klar 1900.
c) Nya spårsystem etablerades inom staden.
Liksom när det gällde järnvägar kom Sverige
efter både Danmark och Norge när det gällde
stadsspårvägar, men 1877 öppnades den första
hästspårvägen på Norr och tio år senare kom
den första på Södermalm. Båda näten sträckte
sej fram till Slussen men hade ingen förbindelse
på länge än eftersom gatornas klaffbroar var för
svaga för att bära spårvagnar, så de många övergångsresenärerna fick ta sej över slussrännan till
fots.
d) Även gatu- och sjötrafiken expanderade.
För den förras del var den stora konBiktpunkten Tegelbacken, där fordon allt oftare fick vänta
framför stängda grindar (gående kunde däremot
korsa järnvägen även vid tågpassager). Vid Slussen föreskrev ett avtal mellan staden och Järnvägsstyrelsen från 1896 att svängbron skulle hållas öppen halva dygnet varav fyra timmar dagtid
(kl. 8-20), vilket kunde behövas eftersom den
årligen passerades av cirka 17 000 fartyg.
Det var det senare problemet som, vid sidan av trängseln på Stockholm C, upplevdes
som mest akut. Något hjälpte det att bron över
Söderström, i samband med att den 1898 förstärktes för de växande lok- och tågvikterna, fick
både vridverket och uppskruvningen av ändarna
elmotordrivna. Förut kunde det ta en kvart för
tre man att verkställa en broöppning, nu klarade
en ensam man av det på två-tre minuter. Men
sjöleden skulle fortfarande stängas minst tio
minuer före tågpassage och spärras med kedjor.
Bron över Norrström öppnades mindre ofta, på
anfordran.
Det kan i sammanhanget nämnas att rullbron
för hamnspåret till Skeppsbron elektrifierades
1927. År 1911 hade vändskivan ersatts med ett
kurvspår.

Ett vidlyftigt förslag
Den tyska firman C.O. Gleim var B.itigt anlitad
i Norden under decennierna närmast före första
världskriget och uppdrogs att utarbeta bangårdsplaner i bland annat Göteborg, Lund och Malmö.
Gemensamt var att planerna visade sej för vidlyf38

tiga och fick reduceras avsevärt, i den mån som de
alls kom till användning. Så även i Stockholm.
Gleim & Eyde (den senare var en norsk ingenjör) vann nämligen den internationella tävling
som 1898 hade utlysts om bangårdslösningar i
Stockholm inklusive ny ingångslinje för Västra
stambanan, sedan riksdagen efterlyst ett större
grepp på frågan. Det var just konflikten med sjöfarten som i första hand drivit fram regeringens
initiativ, och programmet efterlyste en segelfri
höjd om minst 30 m.
Förslagets storslagenhet märktes redan på den
tänkta centralstationen, som skulle ligga på den
gamla platsen men med upphöjda spår så att gator kunde framföras undertill. Den 180 m långa,
treskeppiga banhallen rymde tio spår, varav två
för Norra Södermanlands järnväg. Den beskrevs
som en säckstation men Sammanbindningsbanan skulle bevaras för Saltsjöbanan, som skulle
komma in på hallens östra sida. I enlighet med
tävlingsprogrammet inleddes Västra stambanan
över Kungsholmen, Lilla och Stora Essingen.
Storslagen var också planen att, för att bereda
plats för de nya spåren, förskjuta en stor del av
Klara sjö västerut och förse dess stränder med
hamnspår på båda sidor.
Det handlade om ett helhetsgrepp på Stockholms spår- och bangårdsförhållanden, med
kapacitet att svälja en stor expansion av staden
och dess näringsliv. Ett exempel är att en hög
Årstabro planerades trots den segelfria höjden
vid Essingesundet - en Hammarbyled kunde
bli aktuell i framtiden. Sammanbindningsbanan
skulle alltså behållas för nytt ändamål men höjas
betydligt över Söderström.
Järnvägsstyrelsen presenterade 1901 en bearbetning av förslaget från Gleim & Eyde, vilket
hade bedömts som så överlägset medtävlarnas att
inget andrapris utdelades. Regeringen bedömde
emellertid att kostnaderna var för höga och tillsatte samma år en kommitte för att utreda varianter till en kringgående stambaneinfart.

Ett otal varianter
Därmed inleddes en cirka trem ars livlig och
stundom hetsig diskussion om Stockholms bangårdsfrågor och särskilt om järnvägens passage
över Mälar/Saltsjösnittet. Förslagen blev många
och varianterna närmast otaliga. Ett försök till
strukturering av de viktigaste lösningarna kan se
ut så här:
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Gleim & Eydes "Essingeled"for Västra Stambanans infart är markerd med heldragen röd linje. Ett östligare, alternativt läge med norra landfdstet vid ''Smedens udde"på Kungsholmen är steckmarkerat. En sådan Smedsuddslinje
spelade en framträdande roll i 1910- och 1920-talets debatter. Västra Kungsholmen var tills vidare tämligen jungruliga marker där ingen omfattande bebyggelse störde linjedragningen. Ur Lemke 1899.

1. En tvåstationslösning a la von Rosen, med eller utan en (reducerad) roll för Sammanbindningsbanan.
2. En kringgående linje för Västra stambanan
över Essingeöarna eller ännu längre västerut
och med infart från nordväst till centralstationen, med denna i befintligt, förskjutet eller
helt förändrat läge.
3. En kringgående linje längre österut, via Södermalm och Kungsholmen. Också här fanns
olika alternativ för centralstationens förläggnmg.
4. Sammanbindningsbana i befintligt eller närliggande, det vill säga centralt, läge, oförändrad eller utbyggd med fler spår.
5. En östlig kringgående linje, över Saltsjön.
Två dimensioner lades till detta. En var den
ungefär samtidigt väckta frågan om särskilda lo-

kalbanor, en annan det gamla projektet med en
Hammarbyled för sjöfarten.
Tidigt avförda alternativ

De två första alternativen ovan försvann relativt
snabbt ur diskussionen och kan här redovisas
kortfattat.
Att slopa sammanbindningsbanan och låta
Västra stambanans tåg fa sin slutstation på Södermalm, som före 1871, var den billigaste
lösningen. I så fall kunde Slussen byggas ut för
större tonnage och tätare sjötrafik vilket kostade
mindre än en Hammarbyled. Även med den
senare realiserad kunde Stockholm S bli terminal, enligt en utredd variant. Det skulle givetvis
fordra en betydligt större station och bangård,
men det behövde Södermalm ändå ha enligt en
allmän uppfattning. En variant var att behålla
sammanbindningsbanan enbart för godstrafik, i
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Sammanbindningsbanans broar var från början forsedda med gångbanor. Bevarandet av gång- och cykelbanor har
varit en komplcerande faktor i forslagen om ett tredje spår. Cc-loket tidfdster bilden till tidigast 1890-talet.

vilket fall sjöfarten skulle bli mindre störd, fast
bron över Söderström då borde höjas ett par meter för att reducera antalet broöppningar.
Kritiken mot sådana förslag var emellertid
stark. Förflyttningen mellan Stockholm S och
Norrmalm skulle bli alltför obekväm för resenärerna.
Att låta Västra stambanan passera genom centrala Södertälje och sen nå Stockholm via diverse
Mälaröar var som vi sett en gammal tanke som
ett slag drevs av Birger Stafsing. Stafsing arbetade
vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och hade
varit arbetschef när Saltsjöbanan byggdes. Han
ivrade allmänt för nya förortsförbindelser, och
med en Mälarölinje för Västra stambanan skulle
detta projekt förverkligas. Han kunde åberopa
militära argument och Generalstabens stöd: en
sådan infartslinje låg mer skyddat. Mot den talade bland annat att den inte kunde ersätta den
gamla linjen över Tumba med tanke på de samhällen som hade vuxit upp utmed den, och därmed skulle staten stå där med två dubbelspårslinjer mellan Södertäljetrakten och Stockholm, en
kostsam överdimensionering.
Det var ju de höga kostnaderna för "Essingeleden" som hade föranlett regeringen att låta
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utreda billigare lösningar, men Gleim & Eyde
snickrade vidare på det förslaget och presenterade 1904 en lågprisvariant.

Smedsuddslinjen
Samma år förespråkade Stockholms stad en ingångslinje över västra Södermalm, Långholmen
och över till Smedsudden på Kungsholmen. För
anslutningen från söder över en utbyggd Hammarbyled fanns två versioner, med bro över Årsta holmar respektive nära Skanstull. Den hindrande Sammanbindningsbanan skulle bort,
för trots Hammarbyleden räknades med fortsatt
stark fartygstrafik genom Slussen. Privatpersoner
formulerade var för sej alternativ där linjen drogs
västligare: väster om sjön Trekanten och över
Reimersholme.
Det var i princip Stockholms stads förslag som
1901 års bangårdskommitte gjorde till sitt i sin
omfattande (tre band) slutrapport 1906. Utöver
den nämnda linjesträckningen, där Skanstullsalternativet föredrogs, innehöll det en personoch godsstation på Kungsholmen, ett direktspår
därifrån till Tomteboda, ett starkt utbyggt centralstationshus med en huvudbyggnad i rät vinkel över spåren och en mängd nya hamnspår.

Men resultatet blev i princip bara en ny utredning, även om Smedsuddslinjen härefter var
huvudalternativet till sammanbindningsbanan.
Hammarbyleden var på väg, även om beslutet
fattades först 1914, och staten menade i motsats
till staden att anspråken på Slussleden därmed
kunde sänkas.

En kombinationsled
Det hade av den ovannämnda Bangårdskommitten redovisats ett förslag som kunde ha tillgodosett båda intressena. Upphovsman var Olof
Brunius, som hade bland annat hade lett anläggningen av Malmö-Genarps järnväg och Östra
centralbanan. Brunius ville bygga ännu en järnvägsbro över Söderström, ett stycke väster om
den befintliga. Poängen var att sjö- och tågtrafik
blev (i princip) oberoende av varandra: när den
ena bron stod öppen kunde tågen passera på den
andra.
Den nya utredningen kom 1910 och föreslog
ett centralt läge. Olika skribenter kommenterade hur stambanans projekterade ingånglinje
hade krupit allt närmare centrum, från Essingarna över Smedsudden till trakten av Riddarholmen. Frågan var nu hur långt österut den skulle
hamna i denna trakt och utredningen påvisade
ett antal alternativ, väl medveten om de estetiska
komplikationerna: på en bank väster om Riddarholmen, på holmens västra strand eller på den
östra. Det sistnämnda var dess huvudförslag, och
därmed var man tillbaka hos Ericson. Nytt var
dock att stambanespåren kombinerades med en
lokalbana och en bred gatuled, vilket förutsatte
att Riddarholmskanalen fylldes igen. Läget väster om holmen förespråkades bland annat av den
blivande hamndirektören Salomon Vinberg, eftersom det tillät ett broläge över Söderström som
var högre och västligare och därmed skapade ett
större vattenrum mellan bron och Slussen.
Ett starkt argument för direktlinje och mot
kringgångslinje var väg- och tidsbesparingen.
Den senare beräknades uppgå till 6-8 minuter
vilket betydde mycket särskilt för närtrafiken,
och antalet dagligt insparade passagerarkilometer sades motsvara ett tomtåg från Stockholm till
Göteborg.
Principlösningen med en kombinationsled
i centralt läge var emellertid inte ny. Den hade
framförts redan 1905 av grosshandlare Josef
Carlsson.

Carlssons dubbelbro
Arkitekturhistoriker har beskrivit hur järnvägens
inträde i staden gavs ett symboliskt uttryck genom torn som flankerade banhallarnas öppningar mot linjen och associerade till medeltidens
stadsportar. Det tydligaste svenska exemplet är
Uppsala. Men porttorn var under en epok ett
omtyckt inslag även på broar för väg- och/ eller
spårtrafik. Ett monumentalt exempel som man
gissar att även svenska arkitekter tog intryck av
är Dombron i Köln.
Pomorn utmärkte likaså landfästena på Carlssons bro.* Han var grosshandlare och lokalpolitiker men lät inte amatörskapet hindra sej, och
han stödde sej på olika auktoriteter, bland annat
svenskamerikanen John F. Anderson som hade
lett bygget av världens såväl längsta (Cairobron
över Ohio) som högsta (den australiska Hawkesburybron) järnvägsbroar.
Också Carlssons sammanbindningsbana förutsatte en utbyggd Hammarbyled och korsade
denna på en högbro över Årsta holmar samt
fortsatte till en större station mitt på Södermalm.
Därifrån gick den vidare norrut som högbana,
och spåret låg vid Söder Mälarstrand 20 m över
vattenytan. Där vidtog en 750 m lång bro över
Riddarfjärden strax utanför Riddarholmen, så
att banan med en sluttning av 1: 100 tog land
tio meter över vattnet vid Tegelbacken, skriver
Carlsson i en broschyr. (Uträkningen stämmer
som synes inte riktigt.) Nu vidtog en ny, lutande arkad. För att banan skulle komma ner till
nivån för en ytbangård måste denna, inklusive
stationshuset, förskjutas norrut till i höjd med
Norra Bantorget.
Med dubbelbro menas att Carlssons bro var i
två plan. Det undre upptogs av körbanor, inklusive spårvägsspår, och upphovsmannen menade
att även en omledd Saltsjöbana kunde dras in
denna väg. Järnvägens broplan var fast men det
undre hade en klaff med tanke på de halvhöga
fartyg som valde Slussen framför Hammarbyleden.
Det restes genast tekniska och estetiska invändningar. Vad de senare beträffade hade man
nyss beslutat att bygga ett stadshus, och kritikerna menade både att utsikten mot detta skulle
störas och att porttornen skulle konkurrera med
* Liksom på ett förslag till Smedsuddsbro från 1902, vilket förlöjligades i Teknisk tidskrift 25 år senare när smaken hade hunnit växla.
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Carlssons dubbelbro med dess dubb/,a dubbe!torn vid Tegelbacken. Spårens höga läge gjorde att centra/bangården måste
förskjutas åt norr. I förgrunden ses det populiira Strömbadet som det i modern tid har diskuterats att återuppbygga.
Carlsson uiformade sitt förs/,ag i olika varianter, och det på bilden saknas underpl,anets spårväg. Ur Idun 1905.

stadshusets. Och inte minst anmärktes på brons
som det ansågs osköna lutning. Men Carlssons
bana och bro sågs ändå som ett viktigt alternativ i debatten. Lösningen var billigare än andra
som diskuterades, särskilt när gatuleden inkluderades. Carlsson, som satt i stadsfullmäktige och
där kraftfullt argumenterade för sitt förslag, fick
flera tidningar på sin sida - Stockholms morgontidningar har genom tiderna starkt engagerat sej
i genomfartsfrågorna och varit öppna för fantasifulla lösningar.
Det kan i sammanhanget nämnas att iden om
en dubbelbro inte heller då var ny utan hade
"satiriskt-utopiskt" (för att citera Abrahamsson)
lanserats av Carl Sandahl redan 1890.
Östliga alternativ

Olika varianter i centrum och/eller väster stod
alltså mot varandra i debatterna. Förslagen om
att på ett eller annat sätt låta spår korsa Saltsjön
har inte varit så många, och av naturliga skäl. De
viktigaste banorna har nått Stockholm på västra
sidan av den centrala lodlinjen, och i öster har
både vattendjup och krav på segelfri höjd erbjudit ännu större utmaningar.
Ändå diskuterades spårbroar över Saltsjön
under 1900-talets första år. När Hjalmar Cassel
1905 argumenterade för en hängbro söderut från
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Skeppsholmen var det i polemik mot en tidigare
förslagsställare som hade velat bygga en bro längre österut, över Beckholmen. Det diskuterades
att Bytta flottans anläggningar från Skeppsholmen och låta bostadsbebyggelse bre ut sej över
ön, vilket enligt Cassel talade för ett broläge där.
Hans projekt handlade om en hängbro i två plan
med fyra spår på det undre, två för tåg och två
för spårvagnar. Överplanet hade körbanor men
inte minst täckta gångbanor, "som promenaddäcket på en oceanångare", som skulle erbjuda
en hänförande utsikt över Stockholm och locka
turister.
Jag har inte fatt klart för mej hur järnvägarna
skulle ansluta till bron, men eftersom anläggningen sades onödiggöra en Hammarbyled
och möjliggöra ett bevarande av Slussen torde
det bland annat ha handlat om att Västra stambanan, men förmodligen också Saltsjöbanan,
skulle ledas dit.
Bron beräknades kosta 6 miljoner kr, men det
fina var att finansieringen borde kunna fixas genom de stegade markvärdena på Skeppsholmen,
menade Cassel. Det var inte sista gången som
reptricket med jordräntan tillgreps som argument för en stockholmsk spårlösning, och hyror,
bostadsbrist och fastighetsspekulation spelade en
stor roll i tidens debatt.

Sjömilitära aspekter

År 1907 lanserades ett ännu östligare projekt.
Upphovsmannen, kommendör C.C. Engström,
hade två huvudsakliga utgångspunkter. Den ena
var opposition mot det carlssonska förslaget som
han underkände på både trafiktekniska och estetiska grunder (han nämner däremot inte Cassels Österbro). Den andra var en sjömilitär vision som var storslagnare än själva bron. För att
snabbt och skyddat kunna förflytta örlogsflottan
mellan Öster- och Västerhav ville han förverkliga
den gamla iden om en Svea kanal från Uddevalla genom Vänern, Hjälmaren och Mälaren till
Stockholm. Närmaste förebilden var Kielkanalen
bakom vilken det ju också låg strategiska motiv,
men Svea kanal skulle ha ännu större dimensioner på flera ledder, med en bredd vid ytan av 100
och dito på åtta meters djup av 30 m.
Engströms bro hämtade för sin del inspiration
från den efter stormkollaps återuppbyggda bron
över Firth of Forth, och skulle sträcka sej mellan
Augustendal i Nacka och Blockhusudden på yttersta Djurgården, med ett mittspann om 200 m
och 30 m fri segelhöjd. Förutom ett dubbelspår
skulle den uppbära en körbana, och författaren
antyder också vilka symboliska prydnader den
skulle förses med.
Bron skulle komplettera en järnvägsbro vid
Smedsudden och var tänkt som del av en ringbana runt Stockholm. Norrut skulle den ansluta
till Värtabanan och Värtahamnen, men en viktig funktion var att ge Saltsjöbanan och en blivande Värmdöbana en bekväm infart till centrala
Stockholm. Den kunde också fungera som re-

servled om Smedsuddsbanan blockerades genom
olycka eller attentat - Sammanbindningsbanans
bro över Söderström ville Engström överlåta åt
gatutrafiken.
Ett fantasifullt förslag må man tycka, men inte
mer fantastiskt än att det 1907 föredrogs i Teknologföreningen och att Teknisk tidskrift ägnade
det en ingående presentation.

Lokalbanor
Planerna på en tunnelbaneförbindelse mellan
Norr och Söder är drygt hundra år. Halva tiden
skulle gå innan den förverkligades.
Förortsbebyggelsen växte, stimulerad (för de
mindre bemedlades del) av lägre markpriser
jämfört med centrala staden och (hos de välbeställda klasserna) även av en sundhetsideologi
som bland annat förespråkade trädgårdsstäder.
Den kunde bara delvis betjänas av de befintliga
järnvägarna och därför utsträcktes spårvägsnätet.
Med linjelängden växte dock även reslängden,
och i diskussionen anfördes ofta 35--40 minuter som en gräns som inte borde överskridas för
arbetsresor.
Ingenjör Erik Winell var under ett par decennier en centralfigur i Stockholms planer särskilda
förortsbanor för persontrafik, som skulle ha en
teknisk standard mellan järnvägar och spårvägar
och bland annat erbjuda dubbelt så snabba resor som de senare, inte minst för att signalsystemet skulle vara av järnvägsklass. Det av Winell
lanserade ordet "bostadsbana'' slog inte igenom
och ordet tunnelbana var tills vidare ovanligt i
diskussionen, men banorna var ändå tänkta att

C C Engström engagerade sin ojficerskollega, den kände marinmålaren Jacob Hägg, till att illustrera sitt forslag till bro vid Blockhusudden. Fartygen är.från vänster pansarkryssaren Fylgia,
en johnsonångare, pansarbåten Oscar II och ett barkskepp. Trots den .fria höjden har de båda
senare fltt falla radiomasten respektive bramstängerna. Ur Teknisk tidskrift (Vo Y,) 1907
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gå under mark i stadens centrala delar och inspirationen från olika metrosystem ute i världen
var tydlig.
År 1910 förelåg förslag om två sådana banor,
en öst-västlig och en nord-sydlig, som skulle
koncentrera spårlinjer från respektive sektorer
och delvis ersatte huvudlinjernas närtrafik. En
oenig utredning prioriterade den förra och tonade liksom en gång Ericsons kritiker ner betydelsen av förbindelser mellan norr och söder, men
Winell argumenterade envist för den nord-sydliga banan, som söder om Skanstull skulle grena
ut sej åt olika håll. Till exempel Saltsjöbanan
borde kunna ledas om och ansluta där, så att
dess resenärer kunde nå centrala Stockholm utan
byte. För Winell och andra var utbyggnaden av
lokalbanor som tillät utflyttning till billigare bostadslägen inte minst en social fråga.
Den nord-sydliga lokalbanan stötte förstås på
samma hinder som Sammanbindningsbanan, sjöleden förbi Slussen. Stafsing föreslog bygget av en
ny sluss och en "bifurkationsbana'' enligt Brunius
tidigare förslag med växelvisa broöppningar, men
detta ansågs hindra den höga trafikfrekvens som
behövdes på en bana av denna typ. En lokalbanetunnel med plats även för fjärrbanornas lokaltåg
hela vägen mellan centralstationen och Skanstull
utreddes också redan nu, men man fann att den
skulle kosta mer än Hammarbyleden.

De fyra alternativen till höger är ur Granholm 191 4.

Tunnellösningar mellan Norr och Söder redovisades också men avvisades som alltför kostsamma.
Det var viktigt, ansåg utredningen, att lokalbanan
hade järnvägs- och inte spårvägskaraktär. En jämförelse mellan förortsspårvägar och järnvägar av
Saltsjöbanans typ visade hur mycket effektivare
personal och materiel utnyttjades på de senare.
Dessutom skulle ju resan gå snabbare och bebyggelsen kunna sträcka sej längre ut från stan.
Goda skäl, men otillräckliga i det ekonomiska men också emotionella läge som rådde efter
första världskriget. Lågkonjunkturerna avlöste
varandra, nativiteten sjönk, befolkningsprognoserna skrevs ner.*
Renodling
Då jag sedan fick befattning med saken, stod det
redan från första stund klart for mig, att här var
ingenting att vinna, ifall alla dessa komplicerade
spörsmål - huvudbangårdsfrågan, lokalbanefrågan
och vissa stadsplanefrågor - forblevo hopkopplade,
och om det krävdes, att de alla skulle lösas såväl i
sina huvuddrag som tämligen långt gående i sina
detaljer samtidigt. Olika intressen och olika uppfattningar stodo skarpt mot varandra, och många
strider måste vålla tidsutdräkt - en tidsutdräkt som
särskilt huvudbangårdsfrågan, den jag närmast hade
att svara for, ej kunde tåla.

Ekonomi och stämningar vänder

Att detta första tunnelbaneprojekt avblåstes torde bland annat ha berott på att man ville avvakta
bangårdsfrågans lösning. Hädanefter var fjärroch lokaltrafikens behov kopplade till varandra
i nästan alla förslag till spårförbindelse mellan
Norr och Söder.
Den 1910 presenterade utredningen förespråkade som sagt en nord-sydlig lokalbana, men en
revision 1914 menade att man hade underskattat
huvudbanornas kapacitet för närtrafik. De täta
stationshållen begränsade fjärrtågens hastighet,
och därmed gick alla tåg med ungefär samma
fart. Därmed var nord-sydbanan inte lika angelägen, ansåg de centrala myndigheterna.
Förorternas företrädare höll inte med och de
fick till stånd en statlig utredning om förortsbanefrågan, med Winell som sekreterare. Föga
överraskande förespråkade den att fjärrtågen
skulle flytta till Smedsuddslinjen och att lokaltågen skulle fa överta sammanbindningsbanan.
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Den som sade detta var enligt en kritiker "den
Axel kring vilken detta problem (ett förstklassigt ordnande av Stockholms trafikförhållanden)
plågsamt måste vrida sig i väntan på sin mest rationella lösning", det vill säga SJ :s generaldirektör
Granholm, som tillträdde sitt ämbete i december
1913. ** Han lät 1914 bearbeta en av varianterna
* Ulf Larsson beskriver hur Erik Winells svikna engagemang i förortsbanefrågan så småningom drev honom in
i den antisemitiska skandalpressens spalter.
** Bitterheten mot SJ-ledningen kunde ta sej ännu mer
ansträngt humoristiska uttryck i debatten. Linton skrev
1928 i Byggmästaren: "Institutionen Konradsberg är måhända numera omodern till sitt byggnadssätt, men det
är sannolikt att den - i händelse av en förflyttning västerut av statsbanan - med fördel skulle kunna omändras till goda och centrala kontorslokaler för den högre
statsbaneledningen." Konradsberg, som nu inrymmer en
lärarhögskola, var vid den aktuella tidpunkten mentalsjukhus. Men Axel Granholm var kontroversiell i många
sammanhang, och det fanns opponenter som kallade honom Vasagatans Mussolini.

LfS!,_g_ cirlrlOfiRLJ..7/fOMMl..5..510/'/E/'/.5 MUVUOrO/'f..5L'70 r?CD
öL//'0/>70/'11"70..5..5T/"?T/0/7 A /70fifi/'7/"?L/>7.
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i den senaste utredningens förslag, den som innebar en upphöjd linje över västra Riddarholmskajen. Bron över till en ny tunnel under Mariaberget skulle ge en fri segelhöjd om 10,5 m men
trots beslutet om Hammarbyleden vara försedd
med en rörlig klaff Den skulle ha tre spår men
inte trespårsdrift, för det tredje spåret skulle enbart vara till för godstrafiken. Liksom i det fyra år
äldre förslaget tänktes stambanetågen gå omlott
så att de sydgående utgick från centralstationen
och de nordgående från Stockholm S, vilket förutsatte utbyggnad av en driftbangård i Årsta som
en pendang till Tomteboda.
Chefen för Civildepartementet, som SJ vid
denna tid sorterade under, ville emellertid åter
ha en bred utredning där de estetiska aspekterna
särskilt beaktades. Denna "1915 års bangårdskommission" arbetade i tre år.
Den inledde sin slutrapport med att konstatera
att antalet resande på SJ :s stationer i Stockholm
hade sj ufaldigats på tretti år medan godstrafiken
hade åttafaldigats. Expansionen väntades fortsätta, om än i okänd takt, och målet var att hitta
en lösning som skulle hålla minst lika lång tid
framöver. Men förändringarna gentemot 1914
års förslag var egentligen inte så stora. Sålunda
bevarades sammanbindningsbanans tre spår.
Kommissionen hade visserligen prövat att dra
det särskilda godsspåret över Kungsholmen men
funnit detta för kostsamt.
Men också en Smedsuddslinje även för persontågen hade studerats, och två alternativ presenterades. I det ena flyttades centralstationen
till västra Kungsholmen och i det andra aktualiserades säckstationsmodellen, vilket bland annat skulle kräva igenfyllning av hela Klaraviken.
Men utredarna avrådde bestämt från både
denna Smedsuddslösning och den föregående,
som skulle skapa ett ocentralt stationsläge och
fördyra en anslutning av lokalbanorna till centralstationen.

1923 års omstridda bangårdsavtal
Utrednings- och förhandlingskvarnen malde vidare. När en uppgörelse mellan staden och staten äntligen hade mognat fram 1923 var stämningsläget som sagt åtskilligt dämpat. Också det
billigaste av den stora utredningens alternativ,
det med trespårsbanan över västra Riddarholmen, ansågs nu alltför kostsamt. En betydande
ombyggnad av centralstationen var nödvändig
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(bland annat blev banhallen vänthall), men sammanbindningsbanan skulle tills vidare ligga kvar.
Under den rådande ekonomiska pessimismen
föreslogs rentav att arbetet med Hammarbyleden
skulle avbrytas, men eftersom detta hade avvisats
skulle konflikten mellan båtar och tåg vid Slussen snart vara ur världen.
De kommunala representanterna var inte glada åt uppgörelsen och fick i avtalet med en skrivning om att en Smedsuddslinje kunde bli aktuell
när ekonomin hade repat sej. Därför reserverade
både staden och staten mark för en sådan sträckning, reservat som kom att påverka Västerbrons
profil och inte upphävdes förrän 1937. Förtjusningen var ännu mindre hos en massiv opinion
av arkitekter och tekniker - med namn som Ragnar Östberg, Ivar Tengbom, Tage William-Olsson, Cyrillus Johansson, Gunnar Asplund, Otto
Linton, Erik Winell - som förordade Smedsudden eller la fram andra förslag. Generaldirektör
Granholm, som ansågs ligga bakom regeringens linje, var som vi sett ingen populär man i
de kretsarna. Broar och tunnlar ritades kors och
tvärs över respektive under Stockholms vatten.
Smedsuddslinjen skulle inte kosta något eftersom begärlig före detta järnvägsmark kunde säljas dyrt, påstod bland andra Einar Wikander, en
utlandssvensk som engagerade sej i debatten.*
Förut hade sjöfartsfrågorna stått i centrum för
diskussionen om järnvägens genomfartsproblem.
De fanns fortfarande med, men stadsbildsfrågorna hade ryckt fram till främsta rummet, inte
minst sedan Stadshuset blivit färdigbyggt. Sammanvävt därmed var de antikvariska frågorna,
omsorgen om gamla hus och miljöer. Soptågen
mot Lövsta som skramlade förbi Riddarholmskyrkan anfördes ofta i debatten.
Mycket stagnerade mellan krigen men en företeelse som snabbt växte var bilismen. Den blev
en av symbolerna för det moderna, och få ifrågasatte tills vidare bilarnas rätt att ta plats och
komma fram. Också för dem var passagen mellan Norr och Söder ett svårt hinder, och kravet
på en kapacitetsstark genomfartsled komplicerade spårdragningsfrågorna ytterligare. Det bör
dock noteras att antalet motorfordonspassager
* Wikander satt som pensionär i Merano efter en karriär
som gjort honom till elverkschef i Berlin. Redan under
1800-talets sista år hade han från utlandet engagerat sej i
en svensk järnväg, nämligen frågan om eldrift på banan
mellan Lund och Bjärred.

vid Slussen efter en snabb expansion fram till
1930 sen mer eller mindre stagnerade under det
följande decenniet. Orsaken var i någon mån
Västerbrons tillkomst men framför allt de ekonomiska krisåren.

Fler dubbelbroar
T våplansbroar för skilda trafikslag hade flera
gånger föreslagits, och vid denna tid projekterades och uppfördes järnvägens Årstabro som var
tänkt att byggas över med ett vägplan.
När en ny utredning om förbindelserna mellan Norr och Söder presenterades i december
1926 var det alternativ som hamnade i debattens
centrum ännu en dubbelbro, denna gång ritad
av generalplanechefen P.G. Hörnell, med rejäl
plats för bilar upptill och fyra spår nertill, varav
två för lokaltrafiken. Den följde liksom sammanbindningsbanan Riddarholmens insida och
betraktades av åtskilliga som en optimal teknisk
och estetisk lösning på ett svårt problem. Men
den attrapp av ett par sektioner som byggdes och
förankrades i Norrström övertygade vare sej allmänheten eller kommunalpolitikerna.
Otto Linton kontrade med en diskretare tvåplanslösning. I pelarna till en fyrfilig vägbro
byggdes in tunnelrör för en lokalbana - stambanan ville han fortfarande förvisa till Smedsudden. Det var skäl nog för SJ att vända tummen
ner. Den nya bron skulle väsentligen gå på sammanbindningsbanans plats och därför krävdes
en uppgörelse med järnvägen.
I och med 1930-talet stillnade så debatten även
om det fanns eftersläntrare. Opinionen hade inte
lyckats rubba Granholm. För övrigt var det kanske inte längre så intressant med
järnvägar. Som Linton skrev:

Spårvägsnäten knyts samman

År 1917 övertogs det norra spårvägsnätet av ett
halvkommunalt bolag, 1918 tillkom det södra
nätet och året därpå blev spårvägarna helkommunala. Därmed förelåg en av förutsättningarna
för en sammanknytning av de båda näten vid
Slussen. Den kom till stånd redan i april 1919,
men tills vidare handlade det bara om vagntransporter. Kontaktledning saknades så spårvagnarna fick sin el genom strömkabel.
Två gatubroar ledde över Slussen. De var rörliga (med dubbla klaffar) och öppnades växelvis
vid fartygspassager, motsvarande system som
Olof Brunius hade föreslagit för Sammanbindningsbanans del. I och med att båda 1922 försågs med dubbelriktad spårvägstrafik ökade vips
antalet spår över näset från fyra till sju. Men arrangemanget bromsade trafiken och uttrycket
"Slusseländet" uppstod, som en pendang till
"Tegelbackseländet".
I och med att Hammarbyleden öppnades
1928 eliminerades broöppningarna vid Slussen, men det var först sju år senare som den nya
trafikapparaten med sin klöverbladslösning stod
klar. Under ombyggnaden användes bara en av
broarna, först den östra och sen den västra. Hösten 1935 var spårvägsspåren över Slussen åter
fyra. Även godsspåret till Skeppsbron berördes
av ombyggnaden. Förutom att själva slussen
flyttades breddades den också en smula, så det
behövdes en ny bro, som stod klar till seglationssäsongen 1935.
Spårvägens klaffb roar över Slussen fordrade ett arrangemang där kontaktledningen foijde med brorörelsen.
Samling Lars Olov Karlsson.

Lufttrafikens utveckling under den närmaste framtiden kommer sannolikt att
medföra omvälvningar i synnerhet med
hänsyn till den långväga persontrafiken
. . . På Nils Ericsons tid användes bensin
huvudsakligen till att tvätta balhandskar i
och ta ut flottfläckar med. Nu driver den
motorer som göra människornas liv både
mera effektivt och mera behagligt, och det
skulle kunna hända, att det just blir med
bensin som sammanbindningsbanans och
Centralstationens fula fläck i Stockholms
stadsplan till sist kommer att tvättas bort.
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Slussen omkring 1920. Södra och norra systemets spårvagnar vänder fortfarande i varsin slinga på ömse sidor, eftersom de svaga broarna inte tål deras tyngd, men motormateriel kan ändå transporteras över - spårvagnen matas med
kabel under passagen. Det är nog den brinnande bilen som har fangat fotografens intresse.
Den länge diskuterade järnvägsbron vid Smedsudden blev aldrig byggd, det kom en vägbro i stället. Men även
denna hade spårtrafik. Samling båda Lars Olov Karlsson.

/
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Och nästan samtidigt fick spårvägen ett nytt
dubbelspår över Mälaren. En järnvägsbro från
Smedsudden till Marieberg var ju ännu inte avförd ur diskussionen, men det som etablerades
var en gatuförbindelse, Västerbron. Den försågs
alltså med spår och trafikerades av spårvägens
linje 4, Ringlinjen.
Det kunde ha blivit en tämligen kort episod.
Den expansion av den vägburna motortrafiken
som hade drivit fram både Slussenkarusellen och
Västerbron fortsatte, och 1939 förelåg en utredning om att successivt ersätta spårvägens innerstadslinjer med bussar, i första hand trådbussar.
Men andra världskriget kom i vägen och ledde
till en uppblomstring av spårvägstrafiken, liksom
av järnvägarnas trafik

Eldriftens komplikationer och möjligheter
År 1904 fick Stockholm sin första elektrifierade
spårvägssträcka, men sedan nio år fanns då genom Djursholmsbanan elektriska tåg i huvudstaden. Andra privata förortsbanor följde efter
under åren 1907-1914, medan SJ hade utfört
försök med el till Järva och Värtan 1906-1908.
Flera av de följande årens projekt räknade med
eldrift på banor mellan Norr och Söder. Ändå
tycks det av debatten ha blivit en estetisk chock
för somliga när kontaktledningsstolpar började
resas på sammanbindningsbanan inför elstarten
i maj 1926. Smedsuddslinjens förespråkare fick
vatten på sin kvarn. En anhängare av en centralbro, som ville ta hänsyn till kritiken, föreslog att
brons järnvägsspår skulle göras lutande åt varsitt
håll. Därmed kunde tågen passera bron enbart
med hjälp av sin levande kraft och inga ledningar
skulle behövas på det känsliga partiet.
Tekniskt skapade eldriften nya möjligheter.
Tidigare förslag hade ogärna avvikit från normen
om 10 promilles maximilutning på stambanornas
huvudspår, men nu kunde åtminstone kortare avvikelser tillåtas tack vare det gynnsammare förhållandet mellan dragkraft och tågvikt. Den förbättrade accelerationen möjliggjorde också en tätare
tågföring. Det tycks emellertid ha dröjt innan
dessa möjligheter insågs av alla debattanter.

gång Josef Carlsson åberopade han amerikansk
expertis, bland annat en viss O'Rourke som hade
lett bygget av två tunnlar under Hudsonfloden.
Ett privat konsortium skulle ordna finansieringen och överlämna tunneln till det allmänna efter
fyrti år.
Hammarens tunnel, eller egentligen tunnlar, for det handlade om två separata rör, skulle
sträcka sej från Skanstull till Sveavägens norra
del, med tolv mellanstationer, bland annat en
vid Strömparterren på Helgeandsholmen. Vid
mynningarna skulle diverse forortsbanor ansluta
men helst skulle också fjärrbanornas forortståg
ledas in. Detta vittnade om förslagets skissartade
karaktär. Stambanan söderut från Stockholm C
var elektrifierad med högspänd växelström och
en fortsättning norrut av eldriften planerades,
men Hammaren antydde inte hur den trafiken
skulle forlikas med spårvägens likström- tunneltågen skulle även ersätta en del av innerstadens
spårvägstrafik. Inte heller hur pendeltågen till
Djursholm skulle klara spårviddsväxlingen.
Ändå togs förslaget på visst allvar genom att
det backades upp av den aktade veteranen Carl
Lindhagen i Stockholms stadsfullmäktige och av
en socialdemokratisk motionär i riksdagens första
kammare. Men Granholms SJ var klart avvisande
i sitt remissvar: tack vare elektrifieringen kunde
statsbanan klara forortstrafiken länge än. Och
stadsfullmäktige sade nej med stor majoritet.*
I stället beslöt församlingen om en "grundtunnel", en spårvägstunnel under Södermalm som
första etapp i en blivande tunnelbana. Den stod
klar i september 1933. Året därpå presenterade
stadens trafikkommitte en principlösning för en
tunnelbana med pendlande tåg från Stockholms
västra förorter till dess södra - att de norra och
östra uteslöts berodde väsentligen på att de låg i
andra kommuner. Det skulle innebära tillkomsten av ett nytt tekniskt system, utan "blandtrafik" på spåren, även om man till en början förutsåg kontaktledningar. I juni 1941 fattades det
avgörande beslutet om tunnelbanan, fast det pågående kriget sköt upp byggstarten tills vidare.
* Andra världskrigets utbrott medförde att de hamma-

Amerikansk djuptunnel?
År 1930 aktualiserades Erik Winells gamla plan
på en tunnel som kunde samla upp den lokala
spårtrafiken mellan norr och söder. Det skedde
genom arkitekten Birger Hammaren. Liksom en

renska tunnelplanerna luftades än en gång, med visst
stöd från Försvarsstaben. Av militära skäl avvisades också
förslaget att låta järnvägen passera Tegelbacken i ett lågt
tråg så att gatutrafiken kunde passera över utan att störa
utsikten mot Stadshuset. En bombträff skulle nämligen
kunna vattenfylla tråget.
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Ett bombsäkert projekt
Den granskning ur järnvägsteknisk synpunkt, som
skett både inom och utom SJ, har tillfullo visat att
de föreslagna anordningarna är otjänliga för järnvägsdriften. Granskningen ur byggnadsteknisk
synpunkt resulterar i starka tvivelsmål om förslagets
genomförbarhet.

En mycket skarp kritik, framförd av Stockholms
blivande stadsbyggnadsdirektör Göran Sidenbladh. Likväl hade stadsfullmäktige beslutat
(med 50 röster mot 37) att förslaget skulle bearbetas.
Abrahamsson skriver att det var mot bakgrund
av atombomberna över Japan som arkitekterna
Gösta och Ivar Callmander föreslog att Stockholms centralstation skulle sprängas in i Söders
höjder, men de presenterade sitt förslag redan
1944 och inspirerades troligen av det konventionella bombkriget, till exempel den förhärjande
räden mot Hamburg i april 1943. Men majoriteten i stadsfullmäktige hade säkert atombomber i
tankarna vid sitt positiva ställningstagande 1946.
Detta var en epok då det byggdes allt fler och allt
säkrare skyddsrum i Stockholm.
Callmanders må ha haft brister som stadsplanearkitekter, men de var ihärdiga och duktiga på
att tala för sin sak - man kan dra en parallell till
Josef Carlsson med dubbelbron. De intresserade
dagstidningarna och de uppvaktade regeringen,
som gav förslaget en officiell remissbehandling.
SJ vände alltså tummen ner men bland annat
Byggnadsstyrelsen (som ville få en lösning på den
segdragna genomfartsfrågan), Riksantikvarieämbetet (som ville skydda miljöerna i Gamla stan)
och Försvarsstaben var positiva. Vad den senare
beträffar går tankarna till von Rosens lokaliseringssynpunkter nitti år tidigare.
Kärnpunkten i förslaget var en förflyttning
av Stockholm C till det inre av Mariaberget där
bangården skulle få tolv spår för fjärrtåg, varav två
för hantering av ilgods och post. I en bearbetad
version av förslaget separeras lokaltågen på Södermalm och går sen i tunnel ända till Tomteboda, med ett antal stationer på vägen. Fjärrtågen
norrut slår för sin del in på Smedsuddslinjen och
f'ar före Långholmen sällskap av de godståg som
vikit av på en egen bana från Älvsjö över Liljeholmen.
Åter skulle finansieringen delvis fixas genom
intäkter från central, frigjord järnvägsmark. År50

stabron kunde överlämnas åt vägtrafiken. Ett
spektakulärt inslag, som inte minst Byggnadsstyrelsen fäste sej vid, var vänthallens stora galleri
med panoramafönster mot Riddarfjärden, fast
man kan undra hur de fönstren skulle klara en
atombomb.

Stora förändringar
Tur var väl att 1941 års tunnelbanebeslut inte
följdes av omedelbar byggstart, för på några år
hann förutsättningarna ändras i viktiga avseenden. Krigsårens stora barnkullar började ge avtryck i befolkningsprognoserna och inför freden
rådde optimism och expansionssträvanden. I
sydväst fanns stora utbyggnadsområden på kommunal mark, och en tunnelbana som betjänade
dem skulle inte kunna samsas med linjen från
Skanstull på passagen över strömmarna. Fyra
lokalbanespår skulle behövas mellan Söder och
Norr, och över Söderström rentav fem, för tåg
norrifrån som planerades vända vid Slussen.
Ändå skulle tågen förlängas, från förut planerade
sex vagnar till åtta.
Förut hade man tänkt sej att bygga en ny fyrspårig, gemensam bro för SJ och tunnelbanan. Nu
blev lösningen att sammanbindningsbanan försköts västerut och att tunnelbanan fick överta pelarna till dess bro över Söderström, fastän betydligt
breddade. I stället för en bro över Norrström som
delades med bilarna blev det en fyrspårig tunnel
norrut från Gamla stans station. Den största visuella - och auditiva - förändringen och störningen
var emellertid den sexfiliga bilväg, Centralbron,
som delvis anlades ovanpå tunnelbanan. En ny,
något västligare tunnel sprängdes genom Mariaberget. Planen att behålla den gamla tunneln för
godstrafik till Stadsgården övergavs, och det har
inte blivit något av andra projekt att utnyttja den
som transportled, till exempel som cykeltunnel eller automatbana mellan Stockholm S och Slussens
tunnelbanestation.
Med tanke på hur ekonomiska, tekniska och
estetiska synpunkter hade stötts och blötts under decennier är det i efterhand överraskande
hur snabbt och motståndslöst de nya lösningarna
kunde beslutas. Helt utan vånda skedde det dock
inte, särskilt inte när det gällde det spårflak som
tunnelbanan bredde ut mellan Södermalm och
Munkbron. Det projekterades en sammanslagning av Slussen och Gamla stan till en gemensam
station under vattnet. Den lösningen skulle ha

Sammanbindningsbanans nya
bro över Riddar.fjärden med dess
bastanta konstruktion väckte inte
esteternas odelade
gillande. Området
kring Slussen har
länge präglats
av sitt otvungna
folkliv, vilket fotografen påpassligt
Jangade tillsammans med då nya
Ra847

inneburit en fördyring och försening, och särskilt
det senare sågs som allvarligt i den växande bostadsbristen, som inte kunde hävas förrän utkanternas nya bostadsområden hade fatt acceptabla
kollektiva förbindelser in till stan. Men det avgörande problemet var enligt Göran Sidenbladh
tekniskt. Trots att Södertunneln tänktes nybyggd
norrut från Medborgarplatsen skulle nivåskillnaden mellan den stationen och den nya Slussen/
Gamla stan bli 24 meter och tvinga fram maximal
lutning på hela sträckan. Eftersom ett tåg kunde fa
bromsfel måste spåret på den undre stationen vara
fritt vid start från den övre. Därmed kunde inte
det 90-sekundersintervall hållas som hela tunnelbanesystemets kapacitet byggde på. Ett slående
exempel på spårtrafikens systemberoende.
Det dröjde till 1957 innan T-systemets egen
sammanbindningsbana kunde öppnas. Bland
annat skulle ju SJ först flytta över trafiken till sin
nya bro. En tredje gång - de tidigare var alltså
1871 och 1922 - knöts ett spårsystem operativt
samman vid Slussen.

Blå tåg under Saltsjön?
I april 1964 öppnades andra tunnelbanans första
etapp T-centralen-Fruängen och därmed tillkom två trafikerade spår över Saltsjö/Mälarsnit-

tet. Men samtidigt försvann fyra spårvagnsspår,
två över Västerbron och det västra spårparet vid
Slussen. Det östra slopades tre år senare, i samband med innerstadsspårvägarnas allmänna avveckling.
År 1965 framlades en ny tunnelbaneplan. Den
innehöll ett tredje diagonalsystem, "blå linjen".
Kungsträdgården skulle tills vidare vara ändstation i sydöst, men tunneln var tänkt att fortsätta under Strömmen. De båda andra linjerna
skulle tangeras vid station Slussen, och efter Sofia
skulle banan klyvas, med en gren som övertog
Hagsätragrenen och en annan som ersatte Saltsjöbanan.
Det tredje T-banesystemet har högre linjestandard än de två första. De större kurvradierna och
kravet på raka plattformar med plats för tiovagnarståg gör det samtidigt osmidigt, och det var
svårt att förena anknytningen till Slussen med
ett bra stationsläge på östra Södermalm. Det
kommunala trafikkontoret skisserade därför en
sträckning utmed Strandvägen, en station på
södra Djurgården och en korsning av Saltsjön
vid Beckholmen - som vi sett en gammal tanke,
men denna gång tänkt som tunnel.
Gröna linjen klarade emellertid kapaciteten
trots de tre grenarna i söder, och i stället för tun51

Tunnelbana med sitt femspåriga bro.flak blev ett dominerande inslag i den känsliga vattenmiijön vid Slussen. Centralbron i bakgrunden är inte heller diskret. Foto 2003 Lars Olov Karlsson.

nelbanekonvertering (alternativt nerläggning)
valdes upprustning för Saltsjöbanans del. "Inget
av förslagen torde . . . under överskådlig tid ha
någon aktualitet", stod det i en officiell kommunal rapport 1975 och detta gäller ännu. Senaste
budet om Saltsjöbanan är som bekant att den ska
konverteras till spårväg.
En uppgiven möjlighet
Vid bygget av den nya sammanbindningsbanan,
som stod klar i september 1955, tvingades man
ge avkall på gamla normer för linjestandard. Den
nya kurvan ut från Stockholm S fick radien 300
meter och lutningarna i tråget invid Riddarholmskyrkan blev hela 25 promille. På Riddarfjärdens
botten lades grund till breddade bropelare för
två spår till. I Stadsförbundets hus ovanför Söder
Mälarstrand utsparades motsvarande utrymme i
källarplanet och intill den nya norra tunnelmynningen tittade "bockfoten" fram.
I det tilläggsavtal mellan SJ och Stockholm
som låg till grund för sammanbindningsbanans
flytt skrevs nämligen möjligheten in att bygga ut
denna till fyra spår. Detta väckte stark opposition bland stadens tjänstemän och politiker, vilket ledde till att en bortre tidsgräns om femton år
sattes. Under denna tid, fram till 1961, fick inga
åtgärder vidtas som försvårade en sådan utvidgning. För att kunna lyfta bort ett stort antal för52

ortståg från Västra stambanan och därmed slippa
en utbyggnad av sammanbindningsbanan övervägde stadens planerare att förlänga tunnelbanans
Fruängengren söderut mot Huddinge, men kom
fram till att detta av kapacitetsskäl skulle äventyra förortsetableringen i riktning Sätra.
1950-talet var emellertid vägtrafikens decennium, inte spårtrafikens. År 1957 fattades till
exempel åter ett principbeslut om nedläggning
av huvudstadens spårvägar. Vad SJ :s förortstrafik
beträffade var den vikande, trots den omfattande
nybebyggelsen. En nedgång inleddes redan strax
efter fredsutbrottet, och 1950-1955 minskade
lokaltrafiken på alla järnvägslinjer in till Stockholm, allra mest på Västeråslinjen (med 42
procent) men även söderut mot Södertälje och
Nynäshamn. Därtill blev den alltmer olönsam,
och resenärer och godskunder ute i landet protesterade mot att subventionera stockholmarnas
lokalresor. Även den lokala godstrafiken gjorde
allt mindre anspråk på spårutrymme när industrier och hamnar övergick till lastbil. År 1975
revs hamnspåren på Skeppsbron och därmed
nedlades spårbron över slussen. Spåren nåddes
från 1956 på den stora omvägen via Hammarbyhamnen sedan sammanbindningsbanans växlar
vid Söder Mälarstrand tagits bort.*
* Självabron avlägsnades först på 1990-talet och en sexti
meters spårrest finns att studera norr om slussrännan.

Kommunala utredningar visade att expressbussar var ett billigare och for de flesta pendlare
bekvämare alternativ. En av dem som betvivlade
behovet av fler spår var den förre generaldirektör Axel Granholm, som framförde sin mening i
ett brev till efterträdaren Erik Upmark: SJ borde
koncentrerar sej på gods- och fjärrtrafiken, släppa de lokala transportuppgifterna.
År 1961 passerade utan att SJ hävdade sm
rätt.
Potential för rationalisering
Att lägga ner forortstrafiken var emellertid
inget realistiskt alternativ, särskilt inte for de
kring järnvägsstationerna uppväxta förorterna,
som genom samarbetsorganisationer allt starkare gjorde sina röster hörda. Frågan var närmast vem som skulle ersätta järnvägen for dess
underskott. Den som gjorde detta hade berättigade krav på att tågtrafiken bedrevs rationellt
och kostnadseffektivt.
En omfattande utredning som offentliggjordes
1957-58 lade en grund till den vändning som så
småningom kom. Den föreslog att SJ :s förortstrafik i huvudsak skulle upprätthållas med motorvagnståg som på fasta minuttal pendlade genom Stockholm C, vilket bland annat förutsatte
en omfattande ombyggnad av denna station med
genomgående spår reserverade for lokaltrafiken.
Lokdragna tåg med B6-vagnar skulle emellertid
finnas kvar for extra insatser i rusningstid. År
1960 inleddes denna pendling och samma år
kom de första motorvagnstågen i form av X6or.
År 1964 slöts så Hörjelöverenskommelsen, det
första av ett antal trafikpaket som fatt namn efter en statlig samordnare. Nya tåg, nya och upprustade stationer men framför allt starkt skattesubventionerade biljetter fick resandet med SJ :s
forortståg att trefaldigas från 1967 till 1973, och
ökningen fortsatte. I och med motorvagnarnas
bättre acceleration blev det mer plats på spåren,
och kapaciteten förstärktes ytterligare genom
den fjärrblockering söderut från Älvsjö som etablerades från början av 1970-talet. Linjeblockeringen närmast norr därom hade automatiserats
1930 och från 1933 fjärrstyrdes delar av sträckan
söderut lokalt från Stockholm C. På 1980-talet
komATC.
Men snart nog behövdes även nya spår. Sträckan från Älvsjö till Årstabron hade fatt fyrspår

1972, medan 1983 års Strängpaket innehöll
fyrspårsutbyggnad till Flemingsberg i söder och
Ulriksdal i norr. Nästa paket, med namn efter
Bengt Dennis, innehöll dubbelspår mot både
Västerås och Nynäshamn. Trycket på den gamla,
fortfarande tvåspåriga sammanbindningsbanan
växte.
Då och nu - likheter och olikheter
Kring förra sekelskiftet inleddes som vi sett en
25-årig utrednings- och beslutsprocess kring
spårtrafikens genomfartsproblem i Stockholm. I
slutet av 1980-talet startade en ny, liknande period som kanske fick ett slut genom det förnyade
beslutet om Citybanan nu i juni. Kanske - käppar har satts i lika stora hjul förr.*
Det finns både likheter och skillnader mellan de båda epokerna. Nu som då har stadens
intressen ibland stått emot statens - de senare
främst representerade av SJ /Banverket och finansdepartementet. Fast nu finns ytterligare en
stark offentlig instans i och med att landstinget
tagit över den lokala kollektivtrafiken och en del
planeringsfunktioner. Nu som då har det tidvis
funnits ett starkt engagemang från det civila
samhället. Den viktigaste skillnaden är nog att
ambitionerna den gången skruvades ner rejält
under processens gång medan vi nu har haft ett
omvänt fenomen. Ekonomins och befolkningens utveckling, inklusive dess mentala effekter, är
huvudförklaringen till båda fenomenen. En annan skillnad är den formella planeringsprocessen
har blivit så mycket trögare, inte minst genom
vällovliga miljö- och demokratihänsyn. Detta
har i sin tur drivit fram en stor utbyggnad av
utredningsapparaterna. Projekteringen av spårförbindelser genom Stockholm har blivit en hel
liten industri som förbrukar ett tresiffrigt antal
miljoner årligen.
Det kan vara lämpligt att inleda beskrivningen
av det aktuella skedet 1988. I en SJ-utredning
och i den diskussion som följde utkristalliserades snart tre alternativa huvudlösningar på sammanbindningsbanans kapacitetsproblem: en
dubbelspårstunnel, ett tredje spår i ytläge och
en ny bana över Kungsholmen. Låt oss ta dem i
omvänd ordning.
* Man kan till exempel tänka på riksdagens aldrig förverkligade beslut från 1973 om att bygga en tågtunnel
mellan Helsingborg och Helsingör, som föll på att den
motsvarande danska församlingen tvärvände.

53

Avlastning via Kungsholmen?
Även om vi bortser från iden att lägga om Västra stambanans ingångslinje över Smedsudden
har det som vi sett funnits olika förslag. om spår
från västra Södermalm till Tomteboda och/eller
Karlberg. Men medan det då var fråga om avlastande godsspår i ytläge har projekten efter andra
världskriget handlat om tunnlar för i första hand
persontrafik.
En sådan bana förekom i en regionplaneskiss
från "rekordåren" på 1960-talet och tanken har
poppat upp då och då. Ett starkt argument har
varit att vid Liljeholmen och Fridhemsplan ge
nya anslutningsmöjligheter till alla tre tunnelbanelinjerna. Liksom på 1910- och 1920-talen
har det formulerats ett intresse att avlasta City,
göra huvudstaden B.erkärnig. Stockholms stad
prioriterade ett slag denna lösning, som skonade
Riddarholmen och bedömdes vara billigare än
en tunnel via Stockholm C.
SJ och Banverket har emellertid varit kallsinniga. Undersökningar har visat att det Norrmalm och Östermalm är destination för de
Resta pendlare. Åtminstone vartannat pendel/
regiontåg skulle fortfarande behöva angöra centralstationen. Och en bifurkationspendel skulle
rubba den eftersträvade fasta tidtabellen. Eftersom Kungsholmenlinjen var kortare skulle tågen
komma fram kortare den vägen, om de inte väntade B.era minuter vid exempelvis Fridhemsplan
vilket knappast skulle vara populärt bland resenärerna.

Med skohorn genom Riddarholmen
SJ/Banverkets huvudalternativ var i stället längre
tredje spåret, som ju hade förberetts genom försvarsarbeten vid omläggningen på 1950-talet.
Det var den överlägset billigaste lösningen och
den (troddes det) som gick snabbast att förverkliga. Dessutom skulle tre spår räcka. Den
uppfattningen delades av landstinget, som 1993
förutspådde att man aldrig skulle nå upp till det
kapacitetstak som tre spår innebar.
Men så var det stötestenen med passagen av
Riddarholmen, där det i ett knippe nu låg två
tågspår och fyra tunnelbanespår samt ovanpå de
senare en sexfilig motortrafikled, Centralbron.
Bland både allmänhet och experter fanns en utbredd uppfattning om att trafikstrukturen redan
gjorde sej alltför bred. Förutom det synliga och
ljudliga intrånget gällde det omsorgen om den
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traditionella stadsmiljön med dess byggnader,
och nu inte bara Riddarholmskyrkan utan också
några gamla eller halvgamla profanbyggnader,
som tidigare knappast hade betraktats som
omistliga men nu fatt status som byggnadsminnen.
Banverkets första förslag till spårutbyggnad
underkändes både för att det minskade den fria
vattenytan i Norrström och förutsatte rivningen
av några medeltida källarvalv (som i huvudsak
innehöll fjärrvärmeanläggningar). Nu inleddes ett långvarigt trixande där planerarna efter
hand kom att pröva en rad olika skohorn för
att klämma in spåret. Skulle det nya spåret ligga i samma plan som de andra eller förskjutet i
höjdled? Kunde man ge avkall på fria rummets
breddnormer, eller på höjdnormerna - en sänkt
kontaktledning skulle utsättas för hårt slitage?
Kunde hela 30 promilles lutning godtas?
Den möjlighet som många debattörer pekade
på var att ta delar av Centralbron i anspråk. Men
det var inte lätt, även bortsett från vägintressenas väntade protester. Under vägbanorna låg ju
tunnelbanetråget. Ett järnvägsspår skulle kräva
en dyr och komplicerad förstärkning av dess tak
men framför allt lyfta upp järnvägen på visuellt
oacceptabel höjd. Att sänka hela tunnelbanan
och orsaka B.era års svåra trafikstörningar i detta
nyckelavsnitt för två linjer var möjligen att tänka
på men inte att utföra.
I Dennispaketet 1992 ingick likväl tredje spåret, sedan varken staten eller staden velat ta på sej
tilläggskostnaden för en dyrare lösning. Men detaljplanen överklagades, enligt nuvarande rutin,
och regeringen lät sej påverkas av den starka protestopinionen och upphävde planen. Den tillsatte i stället Riddarholmskommitten som fick
till uppgift att göra en samlad värdering av trafik- och miljöfrågorna, och som i sitt (välskrivna)
slutbetänkande 1996 föreslog att Centralbron
och på sikt även tunnelbanan skulle grävas ner
och ge plats för ett tredje järnvägsspår. Fast det
blev inget övergripande beslut nu heller. Utredningsbollen passades tillbaka till Banverket (och
Vägverket och staden). Under tiden spräcktes tidigare utredningars tids- och kostnadsramar, och
trängseln på tågspåren växte. Även om kapaciteten växte när fyrspåret i etapper nådde fram till
Stockholm S så att till exempel snabbtåg kunde
köra om pendeln på sträckan. Även bygget av
nya Årstabron var som bekant kontroversiellt.

Konsten att klä,mma in ett järnvägsspår i en känslig bebyggelse: Överst en sektion från 1991 års Banverksutredning
där det nya spåret ligger något under det befintliga for att minska ingreppen. Ar 1994 ligger spåren i plan och spårpaketet har for skjutits intill tunnelbanan, vilket medfört att en vägfil har fltt tas bort. Enligt förslag två år senare
har järnvägens befintliga mur under byggnaden kunnat bevaras.

Nu var det verkligen själva "Getingmidjan"
som återstod.
Regionförstoring med konsekvenser

Den stora insikten av Banverkets och andras
nya utredningar var att ett tredje spår inte skulle
räcka för att lösa kapacitetsproblemen.
Åter växte Stockholm, och det i flera avseenden. Befolkningskurvan vände åter upp i själva
kommunen och den med pendeltåg till stor del

kollektivtrafikförsörjda förortskransen expanderade ännu mer. Men det nya fenomenet var det
som kom att betecknas med begreppet regionförstoring. Man började betrakta hela östra Mälardalsområdet som en enda arbetsmarknadsregion
när både absolut och relativ bostadsbrist i Stockholm drev människor att bosätta sej upp till tio
mil från arbetsplatsen, och att acceptera dagliga
arbetsresor på över en timme. På 1910-20-talet
sattes som vi sett gränsen vid 45 minuter. Men
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Alternativ Stad, alternativ teknik

Det var alltså främst hänsynen till en växande och
stridbar stadsmiljöopinion som i början av 1990talet stoppade tredje spåret. Situationen var något
paradoxal, eftersom opinionen ifråga var allmänt
välvillig till spårtrafik, som en räddning mot den
bilexpansion som upplevdes som det stora hotet
mot stadens skönhet och trivsel. Det var bara den
konkreta lösningen man vände sej mot.
En viktig del av den nya opinionen kanaliserades i organisationen Alternativ Stad, som 1990
utgav en rapport författad av Eie Herlitz och Jan
Wiklund med titeln Högklassig kollektivtrafik,
halverad bilism. För att åstadkomma det senare
förutsatte rapporten fysiska och ekonomiska
restriktioner, men menade att en acceptans för
dessa förutsatte en starkt utbyggd och förbättrad
kollektivtrafik, inte minst en spårburen. Särskilt
betonades frekventa förbindelser även under lågtrafiktid. Det förutsatte i sin tur personalbesparande automatisk drift, något som gjorde författarna kritiska till bland annat återinförandet av
spårvagnar.
Förarlös drift var ingen helt ny tanke i Stockholms trafikplanering. En utredning hade 1970
talat om automattåg på en pelarbana i busslinje
54:s sträckning och sålunda även över Västerbron, och en studie från landstinget talade om
"autominibussar" i halvcentral bana runt innerstaden. För Alternativ Stads del torde en viktig
inspirationskälla ha varit det VAL-system som sedan 1983 var i drift i Lille och sen fick efterföljare
i några andra franska städer. Med sin begränsade
profil och sina liberala krav på lutningar och kurvor var VAL- och liknande automatbanor relativt
lätta att placera in i befintliga stadsmiljöer.
Författarna betonade karaktären av ideskiss
men ritade ändå ut en linjekarta. Förutom att
tunnelbanans blå linje förlängdes från Kungsträdgården till Slussen och vidare åt sydöst korsades Mälaren i ett första tänkt utbyggnadsskede av
två "autominispårvägar": en på Västerbron och
en från Gröndal över Essingeöarna till Kungsholmen, med en gren till Alvik. Lika innovativt
var den linbana som föreslogs från Åkeshovs
tunnelbanestation över Kärsön och Fågelön till
Skärholmen. På denna perifera sträcka var trafikunderlaget så pass begränsat att denna relativt
kapacitetssvaga teknik kunde väljas.
Det kan konstateras att automatdrifttekniken
inte har fatt den snabba utbredning som en gång

förutspåddes. Också i pionjärlandet Frankrike är
det främst konventionella spårvägar man satsar
på för närvarande, även om Köpenhamns Metro
har en del gemensamt med det som föreslogs av
Alternativ Stad.
Banor för en avvecklad bilism

Detta noterades även av författarna när Alternativ
Stad publicerade en reviderad utgåva av skriften,
nu rubricerad Kollektivtrafik för bilistens behov.
Nu hade målsättningen skärpts. Det gällde inte
att halvera bilismen utan att avveckla den.
Ändå är det fortfarande automatbanor som i
första hand förespråkas. Dels införande av förarlösa tåg på tunnelbanan, vilket troligen skulle
förutsätta plattformsdörrar (det enda svenska exemplet hittills är Lisebergs station), dels ett omfattande nät (cirka 200 km) av lätta balkbanor.
Helst ett spårtaxisystem men i avvaktan på att
den tekniken ska bli mogen för kommersiell drift
banor med linjetåg.
Det tänkta linjenätet beskrivs denna gång inte
lika detaljerat. Vad vattenpassagerna beträffar
har linbanan utgått medan automatbanan över
Västerbron är ersatt med spårvagn. En annan
spårvägslinje går över skeppsbron ner till Slussen. När det gäller annat än innerstadslinjen är
emellertid Herlitz & Wiklund måttligt förtjusta
i spårvagnar med deras låga trafikfrekvens. De
anser att T värbanan bör byggas om till automatbana och att dess planerade förlängningar bör
utföras med samma teknik.
Tvärbanan

När Tvärbanan i juni 2000 förlängdes från Liljeholmen till Alvik förverkligades den spårförbindelse över Stora Essingen som hade diskuterats
nästan hundra år tidigare. Den innebar också att
man åter var uppe nio spår över Saltsjö/Mälarsnittet.
Den nya spårväg som 1987 öppnades i Grenoble blev snabbt en succe och drog till sej många
studiedelegationer, också från Stockholm. Där
hade olika spårvägsprojekt lanserats sedan en
längre tid, men nu greps man på allvar av den
internationella vågen av spårvägsrenässans. En
annan internationell företeelse var en decentralisering av storstäderna som alstrade ett växande
behov av tvärförbindelser. Bussar räckte inte
längre men tunnelbanor behövdes inte. Perifera
spårvägslinjer som band samman förortsjärn57

Gleim & Eyde skulle kanske ha glatt sej åt att deras Essingeled äntligen forverkligades, om än i form av en spårväg.
Foto Thomas Johansson, som for övrigt är huvudforfattare till en utmärkt bok om Tvärbanan.

vägarnas och tunnelbanornas stationer blev en
populär lösning, som bland annat har tillämpats
vid spårvägens återkomst i Paris.
En stadig utredning från 1990 förordade en
utbyggd kollektivtrafik i storstadsregionerna. För
realiserandet tillämpades den tidigare modellen
med en stadigt utsedd förhandlingsman, och för
Stockholms del blev det som nämnts riksbankschefen Bengt Dennis. Dennispaketet omfattade
en etappvis utbyggnad av en spårväg i det "halvcentrala bandet". Första etappen skulle bland annat förbinda tunnelbanestationerna Gullmarsplan, Liljeholmen och Alvik. I en vision slöts
ringen kring Stockholms innerstad.
T värbanans förverkligande gick inte hela tiden
på räls. Även ifrågasättandet av större infrastrukturprojekt från både enskilda intressenter och
ideella opinioner är en internationell företeelse.
Opinionen var splittrad kring Tvärbanan, och
bygget försenades och fördyrades av överklaganden. Byggtekniska problem uppstod också.
Det mest uppmärksammade gällde just broarna
över Mälaren. Under 2001 upptäcktes sprickor i
den ihåliga brobalkens väggar. Det blev cirka sex
veckors uppehåll innan trafiken kunde återupptas på de förstärkta broarna. I andra avseenden,
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inte minst imagemässigt, har T värbanan varit en
framgång även om man ännu inte nått upp till
de prognostiserade resandevolymerna.
Ett tredje spårsystem?

VAL-tekniken hade faktiskt åberopats i en studie
några år tidigare, men då var den tänkta trafikuppgiften ganska annorlunda.
Det fanns i slutet av 1980-talet cirka drygt
tjugo europeiska flygplatser som kunde nås med
tåg eller annat spårfordon, men fenomenet växte
och diskuterades även för Stockholms del. Frågan hade blivit angelägnare genom planerna på
en storflygplats någonstans söder om staden som
skulle tjäna som en pendang till Arlanda. Det
projektet föll ju så småningom på en kombination av miljömotstånd, 1990-talets lågkonjunktur och Skavstas uppblomstring.
Det tredje spårsystemet var rubriken på en
utredning som Stockholms Lokaltrafik lät göra
1988 - pendeltågen och tunnelbanan var de två
första. Den huvudlinje som skisserades sträckte
sej från järnvägsstationen Södertälje Syd till Arlanda med stationer i Tullinge, Farsta strand,
Stockholm C, Barkarby och Rotebro. Två flygplatser passerades sålunda - Tullinge som ett av

de diskuterade lägena för den södra storflygplatsen och Barkarby som en ersättning för Bromma.
Av detta framgick systemets tämligen exklusiva
karaktär. Resorna skulle vara dyrare än med den
gängse SL-taxan och utgöra måttliga 4 procent
av lokaltrafikens totala, trots att man räknade
med tvåminuterstrafik och trevagnståg.
Vad tekniken beträffar nämndes både VAL,
Vancouvers ALRT-teknik (ett slags utveckling
av det gamla Alwegsystemet) och maglev. Gemensamt var att det handlade om en balkbana,
främst i upphöjt läge över eller intill befintliga
vägar eller järnvägar men i tunnel under Södermalm. Tunneln kunde förlängas under vattnet,
men billigare och bättre var att ta Centralbrons
båda mittfiler i anspråk. Med en motorvägsring
fullbordad runt Stockholm skulle biltrafikens
tryck på bron minska. Systemet var tekniskt och
företagsekonomiskt realistiskt lydde en central
slutsats i utredningen.
Året efter skisserades en balkbana med samma ändpunkter men med en något annorlunda
sträckning och något fler mellanstationer. Hur
Mälar/Saltsjösnittet skulle passeras redovisades
inte närmare här, men i ett annat exempel demonstrerades en närmare fem mil lång ringbana
med broar över bland annat Mälarösunden och
Halvkakssundet. Systemet var denna gång tyskt
och hette Eurotren Monorail. Dess mest originella inslag var nog de teleskoperande växlarna.
Även när det gällde Stockholms flygplatsförbindelse valdes som bekant en spårlösning som
var tekniskt om än inte administrativt konventionell.

"Centralbanan"

Bägge de stora morgontidningarna i Stockholm
ifrågasatte Citybanan på ledarplats. Dagens Nyheters linje föreföll närmast inspirerad av Riddarholmskommitten: bygg tredje spåret så att
vi far en snabbare och billigare lösning, bygg en
pendeltunnel över (det vill säga under) Kungsholmen den dag då kapaciteten inte räcker, gräv
gärna ner Centralbron. Svenska Dagbladet tog
för sin del det djärva steget att på ledarplats framföra en tekniskt oprövad och tills vidare högst
skissartad lösning med arbetsnamnet "Centralbanan".
Bakom stod företaget Nowait som bland annat
fatt utvecklingsstöd från Vinnova, och vars system
i första hand varit inriktat på urbana masstransporter i tredje världen. För 5 miljarder och på
fem år trodde man sej kunna fa till stånd en förbindelsen mellan Stockholm S, där pendeltågen
skulle vända, och Stockholm C. 1860-talstunneln genom Mariaberget skulle återanvändas och
sen skulle banan löpa i en sluten tub "på vattnet
längs tunnelbanebron och Centralbron" till Tegelbacken och vidare till en terminal som kunde ligga
ovanpå centralstationens plattformstak.
Det handlade om förarlösa fordon som löpte
på en balk och drevs av linjärmotorer på denna.
Den djärva tanken var att fordonen skulle vara
i ständig rörelse och alltså röra sej i slinga. Vid
stationerna skulle de 16,2 x 1,6 m stora vagnarna
vridas 90 grader och packas samman långsida
Djärvt lyfter det "tredje spårsystemets"futuristiska fordon från Centralbron på fotomontaget i en preliminär
SL-rapport som inte fick någon uppföljning.
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mot långsida, samtidigt som hastigheten bromsades till en tiondel. Sen kunde resenärerna stiga
av och på, eventuellt från rullande trottoarer som
höll samma hastighet.
Kapaciteten angavs till 80 000 personer i
timmen, och ingen tidsförlust sades uppstå for
resenärerna i och med att vagnarna körde kontinuerligt. Byte av fordon, som enligt resvalsundersökningar upplevs som starkt negativt av
resenärer, skulle man emellertid inte komma undan, och det framgick heller inte hur terminalen
med sin erforderliga stora bredd kunde etableras
vid Stockholm S, eller om spårkapaciteten tilllät alla pendeltåg att vändas där. Och ett förslag
att ytterligare reducera de fria vattenytorna torde
väcka protester.
Nowaits förslag är kanske mest intressant som
ett inslag i den långa traditionen att finna djärva
lösningar på Stockholms genomfartsproblem
och som exempel på dagspressens tidlösa öppenhet for sådana lösningar.
Ett varv till

År 2005 kom alltså ett regeringsbeslut om Citybanan. Men nu var det 2006 och en ny regering.
Den kom snabbt med ett överraskande omprövningsbeslut. Kostnaden avskräckte men också
den långa genomförandetiden. Skulle man trots
allt satsa på tredje spåret. Utredningskarusellen
gick ännu ett varv.
Och kom fram till samma resultat som tidigare, att Citybanan behövdes, vilket regeringen
så småningom alltså accepterade. Fast nu hade
kostnaden stigit ytterligare på grund av fördröjning och stark byggkonj unktur, och mer pengar
behövdes. I linje med regionförstoringens logik
vände man sej nu till län utanför Stockholms eget
och utlovades vissa bidrag. Även det gamla jordTågtrafik

60

ränteargumentet återkom: Jernhusen AB borde
kunna bidra nu när Citybanan höjdes värdet på
dess fastigheter vid Centralstationen.
Tidpunkten for färdigställandet sköts ju fram
ytterligare, och tidsplanen svävar ännu på grund
av juridiska förvecklingar kring miljöprövningen. Det är oklart om Citybanan kan stå klar till
2017. För att tills vidare lätta trycket på Stockholm C bygger Banverket om utfarten vid Tegelbacken, men den förstärkta kapaciteten ska inte
användas till fler tåg utan till att minska tiden for
återställande vid förseningar.
Det bokstavliga spårberoendet

Under de sista decennierna har begreppet path

dependency snabbt spritts från den amerikanska
samhällsforskningen till andra länder. Därmed
menas ungefär att historien skapar utvecklingsmönster som kan vara svåra att bryta, en rätt så
självklar iakttagelse som likväl har visat sej vetenskapligt fruktbar.
På svenska brukar uttrycket översättas med
"spårberoende". Begreppet används alltså normalt i teoretisk och överförd bemärkelse, men i
det aktuella sammanhanget kan det ges en högst
bokstavlig och materiell tolkning. De stambanespår som efter Nils Ericsons vilja drogs fram genom centrala Stockholm har styrt utvecklingen
och gör så fortfarande . Det callmanderska förslaget från mitten av 1940-talet tycks ha varit det
sista försöket att få bort dem. De har fått sällskap
av andra spår över Mälar/Saltsjösnittet, men också de viktigaste av dessa - tunnelbanans, snart
nog Citybanans - har funnit det nödvändigt att
Trafikprognosen som anses visa att fyra spår, och därmed
en tunnel behövs genom Stockholm. Notera gissningen
om tre till fyra godståg per timme 2030, en mycket stark
ökning.från idag.

2015
Antagen trafik
Behov
Ytspår
Tunnel

2030
Antagen trafik
Behov
Ytspår
Tunnel

Pendeltåg

-

2026

18-20

-

2426

22-24

Regionaltåg

4

-

9

Fjärrtåg

4

-

5

12
5-7

5-7

Godståg

2

-

1-3

2-4

-

Totalt

1

20

33-37

19-23

24

41-47

Maximal
kapacitet

24 (ytspår)

+

24 (tunnel)

12
2-4

24 (ytspår) + 24 (tunnel}

knyta an till centralstationen och därmed på något sätt forcera det smala näset vid Slussen.
Därmed kan man våga gissningen att spåren ligger där när
det har gått ytterligare 140 år. Också den traditionella spårtekniken (och spårvidden!) har demonstrerat sin sega överlevnadsförmåga. Hittills har inte maglev eller någon annan
teknik visat någon övertygande konkurrensförmåga, och om
vi nu går mot en energisparande framtid lär stålhjul mot stålräls bli svårt att överträffa.
Spårvägens återkomst på Västerbron är en rimlig gissning.
Stigande vattennivå i Mälaren och kanske även i världshavet
till följd av klimatstörningarna blir en utmaning för i första
hand tunnelbanan - häromåret var det visst 8 cm från att
läcka in vid Gamla stans station.
I och med Citybanan förvisas också tågpendlarna för
mycket lång tid till ett dagligt tunnelmörker. Trista framtidsutsikter för den som gillar Berlins Stadtbahn. *

* Argument om resk:valitet och särskilt då dagsljus och utsikt har förvisso funnits med i diskussionerna länge men inte varit särskilt framträdande. Det finns emellertid en internationell trend att försöka släppa
in dagsljus även i djupt liggande tunnelstationer - förlängningen av
Viccoria Line i London, Köpenhamns Mecro, den blivande Triangelstationen i Malmö - och planerarna i Stockholm är inte omedvetna
om aspekten.

Cirybanans avsnitt genom själva Getingmidjan som det enligt planerna ska se ut när den
är klar 2017 eller så.
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Gunnar Lind

Tågbyte Cr. Tankar kring två trafikuppehåll
Kristianstad C, platsen för otaliga tågbyten - i min
barndom och uppväxt, sedan som vuxen och nu
som pensionär sedan ett antal år. Ett annat slags
tågbyte förestår - den bekväma och trivsamma,
danskbyggda Kustpilen försvinner till förmån för
Öresundståget, en för mig tämligen obekant företeelse. Att det dessutom blir historiens längsta
tågbyte, cirka två år, tillskrivs den planerade elektrifieringen Kristianstad-Karlskrona.
Först en kommentar till rubriken: Stationssignaturen Cr har varit med från början och hittills
undgått stavningsreform och annan klåfingrighet.
Nu är det maj 2005 och dags att ta avsked av
Kustpilen. Trafiken på gamla BKB upphör i och
med tidtabellsskiftet i juni och landsvägs bussarna
tar över under två år. Jag har startat i Stockholm
på förmiddagen. Från resans "höjdpunkt" strax
söder om Nässjö (315 meter över havet), har det
rullat utför mot Vattenriket. Stationen i Kristianstad ligger visserligen 2,5 meter över havet men
delar av staden når inte så högt upp - strax sydost
om tätbebyggelsen ligger faktiskt Sveriges lägsta
punkt, 2,4 meter under havsytans nivå.
Från Hässleholm hette tåget 10366. I min
gammalmodiga tankevärld ser jag stackars tågklarerare plita in alla siffrorna i alltför trånga
kolumner. Men i sinnevärlden är det ju med tågklarerarna som med våra gamla latinlärare - de
representerar ett utdöende släkte. I stället leds
tågföringen av någon anonym person bakom en
bildskärm på fjärran ort och tågtidjournal/tamblad har väl ersatts av datalistor. Efter Kristianstad blir det tresiffrigt igen, tåg 366.
Jag har nu gått ombord på Kustpilen för avskedsfärden, riktning Karlskrona.
Efter X 2000 från Stockholm, A7-vagn från
Hässleholm och slutligen Y2, konstaterar jag att
sittkomforten har stigit med varje tågbyte. Kustpilens märkbart danska design höjer trevnaden
ytterligare, inte minst det förhållande att man
i Danmark tycks mena att fönsterplatser verkligen skall ha fönsterutsikt. En liten kuriositet:
läslampornas strömbrytare har texten LYS - det
mjuka, vänliga språket hinsides Öresund gör sig
påmint.

Tåg 366 österut
Kustpilen lämnar den en gång så omfattande
personbangården, som rymt tåg till sju destinationer. Efter järnvägsdöden i Skåne återstår två
och bangården har reducerats till fyra spår. Vi
skall inta östlig kurs och rundar det stora godsmagasinet och tullhuset, det senare tomt sedan
några år, ett öde som delats med många svenska
tullkammare till följd av ändrade godsflöden,
rationaliseringar och EU-anslutning. Så följer
den fortfarande imponerande godsbangården
och cirka tre km plan linje innan stigningarna
mot Fjälkinge börjar, cirka 23,2meter på sex km,
delvis genom jordskärningar, där snörika vintrar
ibland ställt till trassel för trafiken.
Färden mot Karlskrona går nu på den äldsta
bandelen, Sölvesborg-Kristianstads prnväg
(SCJ), öppnad för trafik 1874 och från 1906
en del av Blekinge kustbanor (BKB), som 1942
övertogs av SJ. De välkända stationshusen, uppförda 1908-1913 som ersättning för trånga SCJhus, skymtar förbi. Alla är uppförda i samma
karakteristiska stil med smärre lokala variationer.
Samtliga finns i behåll, ehuru privatiserade. Stil?
- jag brukar kalla den BKB-jugend.
Första uppehåll Bromölla, som kan uppvisa
tre generationers stationshus. Vi har passerat huset från 1908 och ett 100-tal meter därefter det
gamla SCJ-huset, mig veterligt den enda byggnad från SCJ som finns kvar. Den nuvarande
personstationen ligger öster om Skräbeån med
bättre läge i förhållande till tätortsbebyggelsen
men gör inte mycket väsen av sig. På modernt
vis ligger själva huset planskilt från spåren, "en
trappa ner" vid en gångtunnel under banan. Ett
industrispår härifrån till Nymölla är av tämligen
sent datum.
Sölvesborg, slutstation för SCJ, vi har för ett
par minuter sedan mött Östersjön vid Valje och
passerat in i Blekinge. Här tog Västra Blekinge
järnväg (WB]J) vid från 1886, vilket medförde
betydande om- och nybyggnad av stationsområdet. Ett närmare studium far anstå till återresan,
då ett längre uppehåll är planerat.
Resan fortsätter direkt. Till höger en andra
glimt av Östersjön, den tredje blir inte förrän
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Sölvesborg 1945.
Kombination av
ymnigt regnande
och högvatten i
Hanöbukten har
visat sig menlig
for tågforingen.
Normalspårs bangården som ligger
några centimeter
högre har som syns
klarat sig bättre.
Fotografokänd

vi närmar oss Karlskrona. Kort därefter ser man
en gång- och cykelbana i mjuk kurva åt höger.
Gammal järnvägslinje? Riktigt - här låg skiljeväxeln till Listerbanan (Sölvesborg-Hörviken,
byggd av BKB i etapper, färdig 1922 och riven
på 1960-talet). Växeln var skyddad av en T-semafor med tre vingar, alltså ganska ovanlig. Ut
från Sölvesborg visades Kör med en vinge mot
Karlskrona och två vingar mot Hörviken. För
infart till Sölvesborg gällde semaforen endast tåg
på Karlskronalinjen (en vinge), Listerbanan hade
egen signal före växeln.
Men åter till nutiden. Färden går norrut till
att börja med, till höger det flacka Listerlandet,
till vänster Ryssbergets bokskogar. Tre kyrkor

samtidigt synliga från tåget, Mjällby, Ysane och
Gammalstorp. Från Sandbäck utgick bibanan till
Olofström, av järnvägsfolk kallad Holjebanan efter den ursprungliga ändstationen trots att den
hade byggts vidare till Olofström redan 1909.
Trafiken upphörde 1950, att inga spårrester kan
ses från tåget far nog tillskrivas den blekingska
växtligheten.
Efter Sandbäck återtas ostlig kurs, nu i typisk
blekingenatur, där skiftande löv- och barrskogar
omväxlar med åker och äng. Eftersom åar och
dalgångar är nord-sydliga blir banprofilen ganska
"taggig" i motsats till tidigare. Uppehåll i Mörrum, vars stationshus är det ursprungliga, tyvärr
förfulat av fönsterbyte på senare år. WBlJ :s sta-

Bilden visar den
större typen av
WB!j:s stationshus.
Fanns i Höije,
jämshög och Mörrum. Huset i Mörrum finns kvar,
tyvärr forfuiat av
ändrad fonsterinredning. Nybergska samlingen,
Sveriges järnvägsmuseum.
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Gammalstorp
cirka 1902. WBlftåg mot Sölvesborg,
lok WBlf 15 (byggt
1872 som KWJ 6,
senare BKB 15,
skrot 1924). Fotografokänd.

tionshus var låga träbyggnader, rödmålade med
vita snickerier, liknande denna i Mörrum. Vi har
redan passerat två av mindre typ, som fortfarande
finns kvar, nämligen Gammalstorp (ersatt av ett
rymligt nybygge 1906, därefter banvaktsstuga)
och Ryedal.
Från "laxmetropolen" raskt till Karlshamn.
Station och bangård är av sent datum, togs i
bruk 1957 då den genomgående normalspårstrafiken till Karlskrona inleddes. Strax före infarten
skymtar den äldre stationen och hamnbanan till
höger. Denna fungerade från 1954 med två spårvidder, 1435 mm på den ombyggda kustbanan
mot Kristianstad och 1067 mm på linjerna mot
Karlskrona och Vislanda. Numera återstår en-

dast stationshuset och ett genomgående spår för
hamntrafiken. Av Vislandabanan (KVBJ) har
blivit cykelväg upp till Ryd - inom Blekinge permanentbelagd och lättrampad. Den skall så småningom omfatta hela det upprivna 1067-spåret
ända till Halmstad, berättas det.
I Karlshamn började den senast tillkomna
länken i kustbanan, Mellersta Blekinge järnväg
(MBlJ), öppnad för trafik 1889 fram till Karlskrona. Dess anslutning till KVBJ -WBlJ skedde
på den nyss nämnda stationen, ägd av KVBJ.
Trafikmässigt hängde ju de tre Blekingebanorna samman och redan 1890 hade genomgående
personvagnar införts. Så småningom köpte MBlJ
in de två andra, WBlJ 1903 och SCJ 1906. Ble-

Karlshamn 1954.
Skenbart kaos på
den trånga bangården. Längst till
höger och längst
till vänster går
trafiken på 1067spår. I mitten
tränger normalspåret in. Foto Gunnar Lind.
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kinge Kustbanor (BKB) hade uppstått. 1942 tog
SJ över det hela men det är en annan historia.
Ingen avstigning i Karlshamn denna gång,
Kustpilen rullar vidare. Uppehåll i Bräkne-Hoby,
vars stationshus är rivet. Vi passerar Bredåkra, en
gång knutpunkt med anslutning mot Växjö, nu
en dyster anblick. Av bangårdens fem spår har
blivit en sandöken, genomkorsad av normalspåret. Stationshus och bostadshus finns kvar men
med tillbommade dörrar och fönster. Den anslutande banan, Bredåkra-Tingsryds järnväg (BTJ),
hade 1926 övertagits av BKB, som därmed fått
sin slutliga utsträckning, banlängd cirka 208 km.
Vid kustbanans breddning anlades treskenspår
Bredåkra-Ronneby, varför de genomgående tågen Växjö-Tingsryd-Bredåkra-Ronneby kunde
nå bestämmelseorten även i fortsättningen. Anordningen fungerade till dess trafiken på Växjölinjen upphörde 1965.
Nästa uppehåll Ronneby. Tågen expedieras
numera på spår 2 och 3 med mellanliggande
plattform. Det ursprungliga huvudspåret, spår 1,
behölls som smalspår så länge trafiken på Växjö
fungerade och revs därefter. Nu är där en asfalterad körbana i stället. Mycket annat har ändrats
sedan smalspårstiden men det tänker jag se närmare på imorgon.
Tåg 366 fortsätter österut. En större linjeomläggning mellan Johannishus och Nättraby
genomfördes vid breddningen, i övrigt har vi i
huvudsak följt den gamla 1067-linjens sträckning bortsett från nyanläggningarna i Karlshamn. Av banan till Älmeboda (NAEJ) återstår
inget i Nättraby, men av dess rullande materiel
finns dessbättre mycket att skåda (och njuta av)
i Mariefred.
Inom kort får banan kontakt med Östersjön
och till höger syns silhuetten av Karlskrona ute
i den blekingska övärlden. Dags att svänga söderut när vi kommer till Gullberna, en gång
föreningsstation med Östra Blekinge järnväg
(ÖBlJ), som utnyttjade BKB:s spår in till Karlskrona. I bangårdens norra ände ses ÖBlJ:s utfart,
nu förvandlad till normalspårigt industrispår till
Verköhamnen. I den södra leder en växel in på
gammalt normalspår, det vill säga Kust till Kustbanan, före detta Karlskrona-Växjö järnväg
(CWJ). 1067-spåret gick bredvid detta i 4 km
till Karlskrona men är numera upprivet.
Efter knappt en kilometer lämnar vi fastlandet
och kommer via två sammanväxta öar och ännu
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en kort bro ut på Trossö, som omfattar Karlskronas centrum. Öns nordligaste udde hyste CWJ :s
station på den västra sidan och BKB på den östra.
Mellan dem en gata, Landbron, som under min
skoltid var Karlskronas enda vägförbindelse med
fastlandet. Nu har normalspåren tagit över också
den östra bangården och Landbron. Av BKB:s
stationshus och övriga anläggningar finns inget
kvar och ny huvudväg norrut går på en utfyllnad
öster om järnvägen.
När Kustpilen stannar på "Gamla CWJ" är
klockan 16.21, exakt enligt tidtabellen, som nu
kan stoppas ner i väskan. Sammanlagd restid
från Kristianstad 1 rim 36 min. Snabbaste smalspårståg (BKB:s snälltåg 17 och 18) tog ganska
precis en timme längre tid på sig. Den tidens
nödtvungna byte i Kristianstad har återkommit
sedan ett par år i och med att Ö resundstågssystemet genomfördes västerut. Men sommaren
2007 blir det genomgående tåg KöpenhamnKarlskrona utlovas det. Restid cirka 3 1/2 rim
uppskattningsvis.
Denna gång blir det inget längre uppehåll i
Karlskrona. Återresan, som väl blir det definitiva avskedet till Kustpilen, börjar redan samma
eftermiddag och sker etappvis i BKB-nostalgins
tecken. Första uppehåll och övernattning i Ronneby.
Kring Ronneby

Ronneby var tidigare BKB:s huvudstation och
säte för förvaltningen. Här fanns också huvudverkstad och lokstation. I Ronneby hade järnvägen över tvåhundra anställda, här stationerad
tågpersonal inräknad - en stor arbetsgivare i en
liten stad. Nu representeras trafikföretaget av en
biljettautomat - har man tur går det att få tag på
länstrafikens tidtabeller i pressbyråkiosken intill
stationshuset.
Stationshuset är det ursprungliga men dess
bottenvåning är ombyggd radikalt och består främst av en rymlig och välhållen väntsal.
Övervåningen är "privatiserad" (bland annat till
taxistation!). Där fanns på sin tid huvuddelen av
BKB:s förvaltning (trafikchefen, trafik- och banavdelningarna, kassa och förrådsförvaltning),
senare SJ:s 29:e trafiksektion. Öster om stationshuset har smalspårstidens uppställningsbangård
förvandlats till bussterminal, bekvämt tillgänglig
från väntsalen men synbarligen överdimensionerad och därför svår att hitta i.

Ronneby 1920-talet. BKB 20, byggt Nohab 1901 som WBlj 20 (från 1942 SJ 4007, skrot 1955). Här som ''överhettare"
efter modernisering. Samma utseende fick loken 5, 17, 18 och 19 efter motsvarande ombyggnad Nybergska samlingen,
Sveriges Järnvägsmuseum.

Där bortom finns huvudverkstaden kvar, numera upplåten för annat ändamål. En kontorsflygel till verkstadsbyggnaden inrymde BKB:s
maskinavdelning samt kamrerare- och kontrollkontor. Övriga anläggningar, kolgård, vattenhästar, lokstall och förrådsbyggnad, är borta. Borta
är också järnvägspark, godsmagasin och lastkaj
väster om stationshuset. De har fatt ge plats åt
bil- och cykelparkeringar, synbarligen livligt
utnyttjade av tågpendlare mellan Ronneby och
grannstäderna.
Från Ronneby utgick en cirka 4 km lång sidolinje till hamnen, vanligen kallad reddlinjen
efter ändstationens namn, Ronnebyredd. Vid
sidan av på sin tid betydande godstransporter
utnyttjades den av arbetspendlare, långt innan
termen var uppfunnen. För det ändamålet medförde vissa tåg en tvåaxlig personvagn - vanligen
BC 62, byggd 1886 som WBIJ 412. Persontrafiken övertogs på tidigt 1930-tal av BKB-bussar.
Linjen blev ombyggd till normalspår 1957 men
revs senare upp.
Den försvunna miljön hade nära anknytning
till min uppväxt. Särskilt lokstationen - ett

rundstall med elva stallplatser - och uppställningsspåren öster om stationshuset lever kvar
i minnet sådana de tedde sig under 1920- och
1930-talen.
Lokstallet rymde stort och smått, gammalt och
nytt. Något av de fyra större persontågsloken
("Helsingborgsloken" nr 10-13, axelföljd lC-2)
fanns vanligen att beskåda. De båda "stortyskarna'' (nr 28-29, lD-2) och Nohab-loken nr 8-9
(lC-2), som hade godstågstjänst, var inne mera
sällan. Ville man se något av dem fick man bege
sig till stationen när godstågen väntades - nr 10
från Kristianstad respektive 145 från Växjö mellan kl. 17 och 18. Av tanklok hade BKB ett tiotal
och några av dem var alltid att se i stallet. Ett av
växelloken nr 6 och 7, våtånglok från SCJ ( 1C),
fanns i stallet eller i tjänst på bangården - det andra var verksamt i Sölvesborg. Ett tredje våtånglok var nr 25 (C) ur MBlJ:s första anskaffning
1888. Det hade växlingstjänst i Ronnebyredd
och drog dessutom en del av "reddtågen" I övrigt minns jag särskilt de små fyrkopplade snabblöparna nr 5 och 17-20, byggda av Nohab kring
sekelskiftet och övertagna av BKB som HKJ 1
respektive BTJ 53 och WBIJ 18-20 (samtliga
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2B). De hade successivt moderniserats och gjorde
god tjänst i lättare persontåg. Ibland kunde man
träffa på lok 15 eller 16 (tidigare BTJ 51 och 52),
särlingar med lågt pannläge och ovanlig slidstyrning. Undangömt på ett stickspår intill lokstallet
stod länge ett av SCJ :s äldsta lok, nr 3 Gerda (1B)
avställt. Det var byggt hos Avonside 1875 och
skrotades, om jag minns rätt, 1928 utan att vara
ommärkt med BKB-skylt.
Av uppställningsspåren nyttjades det främsta
(närmast huvudspåret) för färdiga tågsätt som
skulle utgå från Ronneby, främst Växjötåg (alternerande BKB- och VTJ-materiel) och för
nyare reservvagnar, vanligen en Bo (BKB 4) och
ett par C3. Där brukade också stå ett par driftklara men mera sällan använda tvåaxliga vagnar,
nämligen inspektionsvagnen A 100 och en sjukvagn, Bs 996 (senare ommärkt till 101). BKB
100 - enda BKB-vagn med littera A - hörde till
MBlJ :s första anskaffningar, byggd 1888 som
MBlJ 603 (litt.B), efter 1906 BKB 55, ommärkt
och förändrad till inspektionsvagn mot slutet av
1920-talet. BKB 996 var byggd 1886 som WBlJ
410 (litt.B), efter 1906 BKB 54, och förändrad
till sjukvagn (litt.Bs) 1911. (Ännu en sjukvagn
fanns vid BKB, Bs 997, stationerad i Sölvesborg,
också den från 1886 - WBlJ 411/BKB 61 , litt.
BC, år 1913 ombyggd till Bs.)

Intressantast var de bakre uppställningsspåren, varav ett också var genomfartsspår till huvudverkstaden. Där fanns två- och fyraxliga
personvagnar av varierande ålder. De äldsta boggivagnarna, BCo 13 och Co 33, byggda 1891,
härstammade från SCJ (ursprungligen nr 13
respektive 14). En annan åldring var BCo 12,
byggd 1896 som MBlJ 618. Många tvåaxliga
1800-talsvagnar fanns också kvar, både litt. B
och C, en del med bibehållen oljebelysning och
kaminvärme. Genom den nya huvudverkstaden,
byggd 1927, kunde ett omfattande ombyggnadsprogram för både lok och vagnar inledas,
varför de avställda boggivagnarna efter hand försvann från bangården. I förnyat skick rullade de
sedan smalspårstiden ut. Ombyggnadsprogrammet fortsatte fram till förstatligandet - den sista
vagnen togs in i verkstaden som Co 41 och kom
ut som SJ 718.
Till ombyggnadsprogrammet och dess genomförande finns kanske anledning att återkomma. All
1067-materiel är idag försvunnen bortsett från två
lok, nr 9 på järnvägsmuseet i Gävle (som SJ 4013)
och nr 19 på Kristianstads järnvägsmuseum.
Kort om Karlshamn

Men åter till nutiden och nästa uppehåll, som
blir i Karlshamn, två timmar till nästa Kustpil.

Karlshamn 1954.
De gamla, ÖBf]-loken nr 4 Gotthard
Wachtmeister och
nr 3 Amiralen
(ommärkta till SJ
4043-bakom
ångslöjan skymtar
det ditkritade
gamla namnet
- och 4044) tar
en paus p å färden
mot skrotning. D e
fick gå for egen
maskin mot sitt
öde i ½ sla,nda.
Foto Gunnar
Lind.
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Gammalstorp cirka 1902. WBlj-tåg mot Karlshamn, lok WBlj 19 (byggt Nohab 1901, senare BKB 19, från 1942
SJ 4006,finns i Kristianstadsjärnvägsmuseum). Personvagn.ar WBlj ACo 414,från 1906 BKB BCo 11,från 1942
SJ BCot 697, därefter två C-vagn,ar, oidentifierade. I vit uniformskavaj stfAugust Lind, på dressinen öbm J Gummesson. Fotografokänd.

Stationshuset är nybyggt vid linjeomläggningen
1957 men stationen tycks vara obemannad,
väntsalen så gott som folktom. Vid sidan av SJ :s
biljettautomat har faktiskt länstrafiken en öppen
kiosk för trafikinformation och biljettförsäljning.
Bangården synbarligen välplanerad från en tid då
SJ fortfarande hade full godshantering, ett rymligt godsmagasin är sammanbyggt med stationshuset intill lastkaj och frilastspår. Spåren tomma
så när som på ett växellok med ett par G-vagnar
(så hette de på" min tid", dagens godsvagnslittera
har jag aldrig lyckats lära mig).
En kortare stadspromenad hinner jag med och
korsar Erik Dahlbergsvägen efter ett hundratal
meter. Gatans mjuka sväng västerut påminner mera om en järnvägskurva än en stadsgata.
Mycket riktigt, här gick MBlJ till en början och
anslöt då i västra (= norra) änden av KVBJ :s
bangård varifrån tågen backade till stationshuset. Spåret leddes ganska snart en sydligare väg
in på KVBJ:s hamn bana, där tågen i 20 km/h
under klockklang rullade ända till 1957. Mot
denna olägenhet fick vägas att tågen kom in på

Karlshamns bangård i "rätt ände" och utan växlingsmanövrer kunde fortsätta västerut. För de
resande tillkom ett annat plusvärde, nämligen
utsikten över Karlshamns hamn och livliga sjöfart - oceangående fartyg var ingen ovanlig syn.
Nu ligger KVBJ:s gamlastationshus avskilt från
den tidigare bangården, som rymmer ett hamnspår och en genomfartsgata. Verkstadsbyggnaden finns kvar men lokstall och godsmagasin
är borta. Dock, två timmar går fort - åter till
dagens station.

"Vår bana''
Kustpilen rullar vidare, nu på gamla WBIJ, banan
där personalen inte fick heta vad som helst. Det
berättas att en av de första trafikcheferna (Filen
eller Svanbeck) ogillade efternamn som var lätta
att förväxla och bestämde om utbyte av framför
allt son-namn - åtgärden kunde vidtas tämligen
obyråkratiskt på den tiden. Och faktum är att
under min uppväxt hade "farbröderna" västerut
ofta korta natur- eller växtnamn som Sjö, Fors,
Lilja, Roos, Ek, Ask, Green.
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Gammalstorps
äldsta stationshus,
byygt 1886 ersatt
av nybygge 1906
Då flyttat cirka 500
m i riktning Sölvesborg och ombyygt
till banvaktsstuga.
WBIJ hade stationshus av denna
typ även i Ryedal
Kylinge och Rösjö
- som finns kvar.
StfAugust Lind
medfamiij. Sonen
Sigfrid till höger,
trafikelev 1906 och
pensionerad som
stins i Sölvesborg
1956 Av döttrarnas barn kom fj,ra
till järnvägen. Fotografokänd

På bygget av WBlJ började bland annat en 20årig smålänning, August Bengtsson från Reftele i
Jönköpings län. Sedan sista skarvjärnsbulten dragits åt stannade han kvar vid banan, blev banvakt
i Ryedal, gifte sig 1888 med en kvinna från bygden, fick namnet Lind, och blev med tiden farfar
till den som skriver dessa rader. År 1897 blev han
stationsföreståndare i Gammalstorp, en tjänst
som han uppehöll till pensioneringen 1930.
Sonen Sigfrid (min far) föddes 1890 och började vid järnvägen som trafikelev 1906. Som stationsskrivare drog han österut 1919, blev kontors-

skrivare och senare byråassistent vid BKB:s byrå i
Ronneby. Där tjänstgjorde sedan 1914 Gunhild
Petterson, ett av flera kvinnliga kontorsbiträden
vid BKB. Hon var dotter till stinsen i Djupadal
(av SJ omdöpt till Kallinge), Hans August Petterson, även han smålänning, anställd vid MBlJ /BKB
sedan 1889. De två gifte sig 1919 och blev mina
föräldrar. Familjen bodde i Ronneby till 1942, då
min far blev stins i Sölvesborg - men då var jag
redan utflugen ur boet. I den befattningen pensionerades han 1956 efter att ha hunnit verka som
"normalspårsstins" i så gott som två år.

,

Gammalstorps nya
stationshus, byygt
1906 StfAugust
Lind Vykort från
cirka 1910.
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Att växa upp vid en medelstor järnväg, visserligen smalspårig (men 1067 mm var nästan
1435, tyckte vi - trefotsspårvidden 891 såg vi
ner på!), innebar att leva sig in i en särskild värld,
en värld som styrdes av klocka och tidtabell och
vars skrivna och oskrivna regler efter hand nöttes in i ynglingen. Järnvägen bildade ett slags
socialt nätverk - det var inte så att alla kände
alla, men man kände de flesta till namn och befattning, vare sig de var stationerade "hemma"
eller på en annan station. De titulerades artigt
"farbror"plus för- eller efternamn, högre chefer
emellertid med titel, "farbror Ti", "farbror Biö"
och så vidare.
Under gymnasieåren var det sommarjobb vid
banavdelningen - slipers- och rälsbyte i första
hand men även arbete med den tidens mekaniska signaler och växelförreglingar kunde ingå.
Fortfarande tror jag mig hjälpligt kunna staka
en kurva eller "meka'' ett vevställverk. Banläran
och Säo (årgång 1934 som ju tillämpades vid
EJ från 1936) utgjorde vidläsning hemma under
viss tillsyn av intresserad fader. Allt talade för en
karriär vid järnvägen men så blev det inte - det
blev ett livsintresse.

Sölvesborg och hemresa

Nästa Sölvesborg. Här är ett längre uppehåll inplanerat och Kustpilen drar vidare utan mig. Jag
börjar med den "nya stationen", huset från 1899.
Det är numera byggnadsminne, dock med stora
förändringar invändigt. Bland annat har bx, tågx
och stinsx slagits samman till en pressbyråaffär
med ingång från väntsalen. Denna är i huvudsak oförändrad, trevlig och välhållen. Service till
de resande erbjuds i form av SJ:s biljettautomat.
Förvaringsboxar för handbagage står inte att
finna - den som vill tillbringa några timmar i
staden är strandsatt. Skärpning, vem det nu gäller (länstrafiken, SJ eller kommunen, upplagt för
att skylla på varandra)! Samma sak i Ronneby
förresten.
Utvändigt har det tidigare spår 1 förvandlats
till en rosenhäck och resandetågen går numera på spår 2 och 3. Det är den senaste av flera
ändringar, sedan tillkomsten av WBlJ 1886.
Den gången var problemet att SCJ :s bangård,
"gamla stationen" som hade en ganska rak infart från väster och fungerat bra i tolv år, inte
låg väl till för en fortsatt linje, vilken skulle ha
krävt ingrepp i den medeltida stadsplanen. Lös-

Sölvesborg. Sista loktåget på Listerbanan augusti 1954, därefter enbart rälsbussar. Stins Sigfrid Lind och lok.forare
Gösta Brodin. Foto Sölvesborgstidningen.
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ningen blev en ny bangård i svag kurva närmare
hamnen med krokig utfart mot Karlshamn i
kanten på tätbebyggelsen. Det nya stationshuset
var färdigt 1899 och låg cirka 80 meter sydost
om det gamla, skilt därifrån av ett parkområde,
Järnvägsparken. Bangården hade ursprungligen
fyra spår. När "Älmhultsbanan" (SOEJ) tillkom
1901 utökades den med tre normalspår, nr 5-7,
last- och hamnspår oräknade.
Frånsett smärre omläggningar, bland annat ett
nytt hamnspår på 1930-talet, blev bangården nu
oförändrad fram till 19 54 och kustbanans breddning till normalspår. Intressant detaljinformation
kan man hitta i ÖSJ-bladet nr 1/2005 (artikel av
Yngve Holmgren jämte bangårdsritning) och nr
4/2005 (bilder).
Då normalspårstrafiken Kristianstad-Karlshamn inleddes den 1 september 1954, utnyttjades till en början "SOEJ-spåren" för all trafik,
medan smalspårsbangården byggdes om. Spår 1,
som hade varit huvudtågväg hela smalspårstiden,
breddades endast i riktning Kristianstad - i motsatt riktning behölls 1067-spåret for rälsbusstrafiken på Listerbanan. En stoppbock framför
stationshuset skilde delarna åt. Anordningen var
kvar i cirka två år till dess persontrafiken mot
Hörviken upphörde och spåret återfick sin gamla
roll, nu som normalspår. Att det på senare år degraderats till prydnadsplantering har jag nämnt
nyss.
Men "gamla stationen" då? Jo, SCJ:s bangård,
stationshus och övriga anordningar kom till fortsatt användning. Lokstation och godsmagasin låg
bra till och behövdes framdeles liksom spåren.
Själva stationshuset byggdes om till bostadshus
for järnvägspersonal (tre lägenheter, varav en var
stins bostad). Bibehållen plattform och ett tågspår markerade dess tidigare status. Spåret hyste
vanligen en I-vagn for trädgårdsavfall och hushållens grovsopor. År 1963 fick bostadshuset med
plattform ge plats for ett tidstypiskt trevånings
hyreshus. Lokstallet, som på slutet använts av
SJ:s busstrafik, revs i början på 1970-talet. Kvar
är Järnvägsparken, ehuru naggad i kanten av en
bussterminal invid "nya stationen".
Så småningom blir det dags att avsluta Blekingeturen. Ytterligare 23 minuter, de absolut sista,
återstår med Kustpilen - lagom for att avnjuta
gratiskaffet innan vi stannar i Kristianstad.
"Tågbyte Cr" ännu en gång, nu till ett Öresundståg, skyltat till Helsingör via Malmö. Till72

fälle till jämförelse och sammanfattning (tyckande om man så vill).
Nog innebär Ö-tåget en försämring om man
enbart ser till komfort och trevnad för de resande
- trängre sittplatser, dyster färgsättning inombords. Å andra sidan finns plusvärden, ett tågbyte
försvinner, förmodat kortare restider, miljövänlig
drift. Övervägande plus, rar man väl säga. Förhoppningsvis anser blekingarna detsamma och
är nöjda - tänk om man hade drabbats av X 40!
Så återstår transportsträckan från Hässleholm.
Det spännande med X 2000 är om man skall ra
fönsterplats med fönster, fönsterplats utan fönster eller gångplats - den här gången blev det med
fönster och därtill singel, tack SJ!
Nu var det 1954!
Nu, medan landsvägsbussarna rullar mellan Kristianstad och Karlskrona - varje tåg ersätts av tre
bussar! - sitter jag och tänker på den förra stora
trafikomläggningen för cirka femtio år sedan.
Egentligen var den väl mera revolutionerande än
den nu förestående och genomfördes utan att de
resande besvärades nämnvärt. Jag syftar på tiden
då "tågbyte Cr" blev "tågbyte Kh", det vill säga
första etappen av ombyggnaden till normalspår.
Den avslutades hösten 1954, då jag var bosatt i
Karlshamn sedan några år och kunde följa utvecklingen på nära håll. Mycket klara minnesbilder stöds delvis av egna anteckningar och annan
dokumentation.
Bangårdsombyggnaden i Karlshamn hade jag
ju tillfälle att följa på nära håll. Den föreföll många
gånger kaotisk men det rörde sig uppenbarligen
om ett mycket välorganiserat kaos. Utan möjlighet till utvidgning i sidled skulle normalspår
anläggas samtidigt som smalspårstrafiken pågick
i full skala och en del lok och vagnar samlades på
väg till skrotning i Vislanda. De sista veckorna
före omläggningen tillkom den smalspårsmateriel som planenligt fördes undan från Kristianstadlinj en för transport österut. Problemen var
mindre i Kristianstad och Sölvesborg, eftersom
där redan fanns normalspårsbangårdar som kunde utnyttjas övergångsvis. I Karlshamn blev spår
1 kvar som smalspår for Vislandatrafiken, spår
2 (for Karlskronatrafiken) blev treskenspår, därefter normalspåren 3 och 4. Mellan spår 2 och 3
en gemensam plattform. Och stins Hjelmstedt
med medarbetare kunde andas ut efter en problemfylld sommar.

Smalspårsrester i
Karlshamn. Trafiken har 1957
flyttat över till den
nya stationen och
normalspårslinjen
går på viadukten
upptill i bilden.
Foto Gunnar
Lind

I fråga om breddningsarbetena på linjen har
Malte Ljunggren gjort utförliga beskrivningar,
vilka samlats i ett specialnummer av ÖS]-bladet
1989 - en mycket givande läsning för den intresserade. För egen del kan jag bidra med några
erfarenheter från själva omläggningen, sedd från
Sölvesborgs horisont under några semesterdagar.
Reseanteckningarna far berätta:

29 augusti. Karlshamn sista dagen med genomgående tåg. Reste tåg 2710 kl. 17 .13 Kh-Cr.
Som vanligt välbesatt (2710 är sista dagförbindelsen till Malmö). Det enda ovanliga är tågets
slingriga gång, som sägs bero på att spåret redan
justerats efter nsp-rälsens läge. Cirka 30 minuter
i Cr. Övervakar ankomsten av tåg 456 från Malmö, många övergångsresande mot Blekinge - det
är ju söndagskväll. Tåg 2707 kl. 19.35 Cr-Sög. I
Sölvesborg övernattning i stins bostaden (det vill
säga mitt föräldrahem).

30 augusti. Sölvesborg bytesstation mellan
buss och smalspår. Tom bangård - en ovanlig
syn! Frånsett Listerbanans rälsbuss ingen 1067materiel kvar - "vederbörande stf ansvarar personligen för att inga smalspårsfordon lämnas kvar
efter ... ", har trafikinspektören hotat i rundskrivelse till stationerna. Ingen järnvägstrafik i riktning Cr, landsvägsbussar och lastbilar ersätter.
Österut tåg som vanligt, resande byter i Sög.
Längs linjen Sög-Cr pågår inläggning av nspväxlar i huvudspåret, ett arbete som rapporteras klart tidigt på eftermiddagen. Då har redan
normalspåret letts in på "Älmhultsbangården"
och smalspåret brutits i väster. Via Älmhult
har nsp-materiel börjat komma in. Det absolut
första "breda'' tåget till Kristianstad ställs i ordning, ett inspektionståg bestående av lok och
en Co-vagn. Den väntade begivenheten hade
lockat en hel del SJ-tjänstemän till Sölvesborg,
Bland premiäråkarna var både VI distriktet och

Gammalstorp
1954. Slutskedet
av breddningen,
ny plattform, treskenspår utlagda.
Foto Gunnar
Lind
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närmast berörda ban- och trafiksektioner företrädda. Därjämte fanns chefen och ett antal tekniker från den särskilda breddningssektionen på
plats. En vän bland dessa ordnade så att jag fick
följa med tåget. Slutligen tillstötte några banarbetare med uppgift att under färden anpassa
återstående plankorsningar genom att ta bort de
plankor som låg an mot nsp-rälsens insidor och
som fatt ligga kvar i det längsta av hänsyn till de
vägfarande.
Må det förlåtas att jag i den situationen glömde att ta reda på vissa data om färden - tåg eller
vagnuttagning? exakt avgångstid? Emellertid var
klockan omkring 15 när L 11 nr 1563 (före detta
CWJ 15) rullade iväg, dragande en ECo5 (som
troligen var en av före detta CHJ :s så kallade
Saltsjöbanevagnar, numret blev tyvärr inte antecknat). Låg medelhastighet, det blev en stunds
uppehåll vid varje plankorsning. Första "riktiga"
uppehåll i Bromölla, där såväl pressen som intresserade åskådare mött upp. Arbete tycks återstå på ett par av sidospåren och industrispåret
till Iföverken, annars klart liksom på övriga stationer. Så småningom ankomst till Kristianstad
godsbangård, vars smalspåriga del uppvisade
enbart tomma spår. Efter lokrundgång återfärd
mot öster, nu utan uppehåll. Ankomsttiden till

Sölvesborg kl. 18.20 är faktiskt belagd, då den
ansågs värd ett tjänstetelegram till Kungl. Järnvägsstyrelsen:
Normalspårigt inspektionståg framfört Kristianstad-Sölvesborg med ankomst 18.20. Linjen
klar för normalspårstrafik. Magnusson, Retzner,
Strömberg. (Undertecknarna är biö R Magnusson,
breddningssektionen, biö G Retzner, 29 bs och ti I
Strömberg, 29 ts.)

31 augusti. Sölvesborg bytesstation för andra
dagen, nu mellan normal- och smalspår. Omläggningen Sög-Kh skall klaras av under pågående trafik och slutföras kommande natt. I
riktning Kristianstad började nsp-trafiken utan
större uppmärksamhet med lokalrälsbussarna kl.
6.00 och 6.43. Första "riktiga'' nsp-tåg var 2701
från Kristianstad med smalspårig fortsättning till
Karlskrona. Frånsett depåtvungna tågbytena för
resenärerna löpte trafiken i båda riktningarna
som en vanlig vardag, samtidigt som banfolket
förberedde omläggningen av tågvägarna österut.
Fram emot kvällen blev det litet högtidligare. Kl.
17.30 inkom det sista lokdragna resandetåget från
Hörviken. Z-loket prytt med plakat "Välkommen
nästa år på bredare spår" och blomsterdekorationer. Därmed tog rälsbussarna över Listerbanan.

Ronneby 1927. Den gamla trotjänaren SCJ 3 fick aldrig BKB-skyltar. Här avställt i avvaktan på skrotning som
skedde 1928. Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.
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På Karlskronalinjen blev tåg 2722 (ankomst Sög
22.0) ersatt av landsvägsbuss. Det absolut sista
smalspårståget blev följaktligen 2709 (avgång Sög
till Karlshamn 21.19), vilket uppmärksammades i
ett fylligare högtalarutrop än vanligt. Vid utfartssignalen paraderade banarbetare, beväpnade med
spadar och svetsaggregat, beredda till insats så
snart ekot av knalldosors mångfald förklingat.
1 september. All smalspårsmateriel är nu
förhoppningsvis undanförd och i säkerhet i
Karlshamn eller bortom. I Sölvesborg har normalspåret österifrån under natten letts in på
"Älmhults bangården". Listerbanans smalspår
(treskensspår från skiljeväxeln vid Tivoli) går
fortsatt till smalspårsbangården. Från och med
idag gäller ny tidtabell Kristianstad-Karlskrona.
Liknar den senaste smalspårstabellen med viss
uppsnabbning och smärre modifieringar. Ny
tågnumrering lätt att lära sig: nsp-tågen far de
invanda numren + 200, till exempel blir 2702
Karlskrona-Karlshamn 2902 Karlshamn-Kristianstad och så vidare. Den stora förändringen blir
först när spåren breddats fram till Karlskrona,
det vill säga om tre år.

listerTianan

3.P~r.L
21", -

Sölvesborg 1955. Spår 1, det tidigare huvudspåret, avbrutet mitt for stationshuset. Här normalspår i riktning
Kristianstad
Spår 1 i motsatt riktning, 1067-spåret fanns kvar for
rälsbusstrajiken mot Hörviken (anordningen upphörde
1956). Foton Börje Lind
Karlshamn 1920-talet. BKB lok 11, byggt Helsingborg
1915 (från 1942 SJ 4015, skrot 1959). Nybergska
samlingen, Sveriges järnvägsmuseum.
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I den tidiga morgonen har tomtåg avgått med
person- och godsvagnar till Karlshamn, som måste
ha något att börja dagen med. Nu väntar många
på första resandetåget Kristianstad-Karlshamn.
Det är 2901 och kommer 8.40, cirka 20 minuter
försenat. Det lövprydda S-lokets sotskåpsfront är
dekorerad med det krönta vingehjulet och texten FÖRSTA NORMALSPÅRSTÅGET. Stins, som
har tågklarerartur på förmiddagen, sköter själv
flaggan vid ankomst och avgång. Själv väljer jag
nästa tåg hem till Karlshamn, smått historiskt
det också, nämligen 2903 som medför de första
direkta vagnarna från Malmö - om jag minns
rätt, två Co, en BCo7a, en F5.
Tidtabellen håller något så när, möter 2904
i Gammalstorp, tågsättet känns igen från mor-

gonens 2901. Men in på Karlshamns station
kommer vi inte i tid, det svarar infartssignalen
för genom att envist visa stopp. Bortom den pågår försök att växla undan mottagna tomvagnar
(mest O-vagnar tycks det) på den trånga bangården. Cirka 15 minuter sena rullar vi in på spår
3, på andra sidan plattformen väntar 2703 på
de resande som skall vidare österut. För min del
cirka fem minuters promenad hem och så småningom sortering av tidningsurklipp och en del
anteckningar, vilka hjälpt mig att 52 år senare fa
dessa rader på pränt.
Tre år senare invigdes den nya Karlshamn C (26
augusti) och normalspårstrafiken fram till Karlskrona (I september). Men då hade jag lämnat Blekinge och var bosatt 1 375 bankilometer norrut.

"Vår" station, Gammalstorp omkring 1920. Nybergska samlingen, Sverigas järnvägsmuseum.
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Karl-Gösta Alvfars

Strukturmönster i (sydöst)skånsk järnvägsprojektering 1840-tal-tidigt 1900-tal
Järnvägsnätet växte successivt fram inom stora
delar av världen under 1800-talet. Det nya kommunikationsmedlet nådde på allvar Sverige under 1850-talet. Genom riksdagsbeslut år 1854
bestämdes att staten skulle bygga och förvalta
stambanor mellan rikets huvudorter, det vill säga
skapa ett nationellt stamnät. Anläggningen och
driften av övriga järnvägar, som främst avsåg att
betjäna och gynna regionala och lokala intressen,
överläts åt den enskilda företagsamheten. Varje
landsända, bygd eller stad fick stå for sina speciella järnvägsprojekt.
Under projekteringsarbetet kunde de privata
projektörerna efter egna bedömningar och resurser kalkylera med till exempel olika linjedragningar och val av spårvidd. Man hade således stort
spelrum, vilket återspeglas i den mängd järnvägsplaner och linjeförslag som såg dagens ljus under
den senare delen av 1800-talet. För att ta anlägga
järnvägar krävdes dock statligt tillstånd.
Under åren 1855-60 byggdes stambanelinjen
från Malmö till Hässleholm och den drevs sedan
vidare norrut. Det blev således från 1850-talets
mitt aktuellt att sätta olika delar av Skåne i förbindelse med stambanan. Bibanor tillkom och
dessa ledde i sin tur till ett vidlyftigt nät av tertiärbaneplaner, som sedan följdes av projekt av
annan karaktär. Det är denna utveckling inom
främst den sydöstra delen av landskapet som
skall studeras.
Skåne - liksom Sverige och världen i övrigt kom under vissa tider att träffas av järnvägsfeber.
Projekten duggade tätt. Under andra perioder
var förloppet lugnare. Vissa år låg planeringsverksamheten nästan helt nere i den sydöstra
delen av Skåne. 1 Allteftersom projekt förverkligades vävdes järnvägsnätet ut över regionen,
utformat efter de intressen och krafter, som i de
enskilda fallen och i den aktuella tiden visat sig
mest gångbara. Resultatet blev for den sydöstra
delen av landskapet ett järnvägsnät utan någon
genomtänkt eller övergripande plan eller något
utvecklat idemönster. Järnvägskartan uppvisade
ett ganska vildvuxet nät.

Då jag vid studier av järnvägsprojekten i denna del av Skåne under den tidiga projekteringsepoken - från 18 5 0-talet till första världskrigets
utbrott - lade in de cirka 250 lokaliserade projekten på kartor som löpte över femårsperioder,
framträdde ett antal särpräglade projekteringsmönster eller nätstrukturer. Dessa empiriska
iakttagelser far bilda grunden for ett försök att
systematisera projekteringsforloppet och att analysera förutsättningarna for de olika strukturmönstren.
Mångfalden av projekt särskilt under tidigt
1870-tal samt under 1880- och 1890-talen
gjorde det möjligt att urskilja tydliga mönster,
som var ganska permanent etablerade under
något årtionde eller mer. Man kan också se hur
strukturer överlappade varandra i tiden och hur
en del projektkategorier levde sitt liv i samvaro
med andra under en kortare eller längre tid och,
i ett fall, hur ett projekt med en från andra helt
avvikande karaktär kunde uppträda helt ensamt
under några år.
Vad låg bakom de skilda karaktärsdragen
hos dessa olika strukturella mönsterskikt eller
nätstrukturer? Varför uppträdde de var och en
under sin speciella, avmätta tidsperiod? Varför
skedde så markanta förändringar i det rumsliga
projekteringsmönstret? Hur skall man tolka utvecklingsprocessen?
De olika mönsterstrukturerna presenteras i kronologisk ordning, var och en baserad på en kartografisk beskrivning. Med undantag for den tid
då stambanenätet debatterades, det vill säga under 1840-talet och fram till sent 1850-tal, har de
projektkartor över femårsperioder, som återfinns
i Skånska "tankebanor" 2 fatt utgöra underlag.
För att åskådliggöra de enskilda typerna av projektmönster har andra strukturinslag än de just
aktuella rensats bort. Mönstret har renodlats och
dessutom i de flesta fall förenklats. På de enskilda
strukturkartorna presenteras således en stiliserad
mönsterbild. De enskilda nätverksstrukturerna
sätts i relation till variabler, påverkansfaktorer,
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som far uppfattas som relevanta för den aktuella
mönsterperioden. Man far en "tvärsnittsbild" av
respektive struktur. Genom att sedan sammanställa dessa tvärsnitt, deras mönster och påverkansfaktorernas skiftande inflytande, bör de väsentliga drivkrafterna i det totala utvecklingsförloppet fas att framträda. En utvecklingsmodell
kan utformas. 3
Med detta som underlag bör man slutligen
kunna bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning de olika nätverksstrukturerna och
därmed olika orsakskomplex har bidragit till
utbyggnaden av järnvägsnätet inom sydöstra
Skåne.
Linjer, strukturer och påverkansfaktorer
i den rumsliga förändringsprocessen
Sedan den första järnvägen för allmän trafik
öppnades mellan Stockton och Darlington 1825
spreds järnvägsiden snabbt. Impulserna nådde
kontinenten och redan på 1840-talet hade det
i flera länder i Västeuropa hunnit byggas en hel
del järnvägar. I Danmark diskuterades järnvägsplaner tidigt och år 1847 kom den första banan,
Köpenhamn-Roskilde. 4
Sedan England år 1846 ställt sig i spetsen
för frihandelsrörelsen genom att sänka tullarna
kraftigt på framför allt spannmål, erbjöd den
engelska marknaden stora exportmöjligheter för
danskt jordbruk. Med ett i stora stycken otillfredsställande vägnät blev det angeläget att med
järnvägens hjälp skapa bättre förbindelser mellan
produktionsområde och utskeppningshamn. 5
Den engelska tullagstiftningen ledde även för
Skånes del till en mycket kraftig ökning av i
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synnerhet havreexporten till England från åren
omkring 1850, och man kunde se fram mot en
ökande avsättning. Även beträffande det skånska
vägnätet fanns mycket övrigt att önska. Det hade
varit naturligt om man, för att underlätta transporterna till exporthamnarna, tidigt planerat
järnvägslinjer från de mer betydande hamnarna
in mot deras upptagningsområden inom det ungefär kvadratiska Skåne, på tre sidor omgivet av
hav. Det utnyttjade materialet ger dock besked
endast om ett projekt i den stilen, en undersökning av en bana mellan Malmö och Lund, beställd av Han delssocieteten i Malmö år 18 51.
Utredningen presenterades 1853, men initiativtagarna agerade inte vidare. Förslaget togs dock
upp av de väghållningsskyldiga bönderna mellan
Malmö och Lund, som inte ville acceptera landshövdingen Samuel Gustaf von Troils beslut att
de skulle delta i finansieringen av en ny, makadamiserad landsväg mellan städerna. Böndernas
ansökan att fa använda pengarna till en järnväg
(Torna och Bara Jernvägs Aktie-Bolag, konstituerat i november 1853) avslogs av Kungl. majt
Det bör nämnas att man enligt bolagets projekt
i en framtid tänkte sig en fortsättning ända till
Jönköping, vilket var helt i linje med den aktuella stamlinjedebatten. 6
Öresundstullen och skånska järnvägstankar

Något tidigt strukturmönster bestående av jordbruksbaneprojekt från hamnstäder in mot upplandet utvecklades således inte, men på ett tidigt
stadium uppträdde ett projektmönster med en
alldeles speciell bakgrund. År 1847 fördes "tämligen lösa diskussioner" om möjligheten att genom ett skånskt järnvägsnät undvika den danska
Öresundstullen, som togs upp i Helsingör fram
till 1857, och som även svenska fartyg fick betala. Man ville fa en rationell lösning på denna
nedärvda, handelspolitiska situation, som var en
belastning för såväl Skåne som landet i övrigt.
Tanken var att banor skulle anläggas från Ängelholms hamn dels via Helsingborg och Landskrona till Malmö, dels över Klippan till Kristianstad/Åhus,7 det vill säga ett enkelt strukturmönster som med sin linje österut berörde även
landskapets östliga del. Karta nr 1 visar hur man
far tänka sig linjernas sträckning.

Karta I. Projekt 1847foranledda av Öresundstullen

Stamlinje- och stambaneprojekt.

Privatprojekteringarnas period
Stamlinje och stamlinjeförslag har i texten använts för de projekt som planerades av privata
aktörer, medan stambana och stambaneförslag
reserverats för de planer som utformades under
ledning av statsmakterna. Gränsdragningen kan
i övergångsskedet i vissa fall vara oskarp.
Under 1840-talet och en stor del av 1850-talet berördes Skåne av järnvägsförslag som hade
en vidsträckt, nationell betydelse med kontakten med kontinenten som viktigt tema. Greve
Adolf Eugene von Rosen hade entusiasmerats av
den järnvägsfeber som rådde i England och där
inspirerats till att skissera ett nationellt svenskt
järnvägsnät. År 1845 ansökte han hos regeringen
om ensamrätt för honom och ett brittiskt konsortium att i Sverige fa anlägga ett järnvägsnät,
som skulle omfatta tre huvudbanor samt en rad
sidolinjer. I november samma år beviljades hans
ansökan.
von Rosen lär ha lagt ut de föreslagna linjerna
"på måfa", utan närmare lokalundersökningar.
Något kartförslag verkar inte ha bifogats ansökan. Den sydliga huvudbanan var tänkt att gå
mellan Stockholm och Ystad med den tidens
huvudförbindelse från huvudstaden över Linköping, Växjö och Kristianstad till Ystad, porten mot kontinenten, som ledlinje. Då hejdlösa
järnvägsspekulationer ledde till ekonomisk kris i
England 1846, kunde von Rosen emellertid inte
för tillfället räkna med engelskt kapital. De omfattande planerna kunde inte genomföras, men
von Rosen hävdade till in på 1850-talet sin monopolställning och arbetade vidare med omfattande projekteringar. 8
von Rosen var dock inte den förste som föreslog att Skåne skulle knytas närmare övriga
delar av Sverige. Stamlinjeplaner hade tidigare
bearbetats av kronolänsmannen F. V Rundberg
i Sunnerbo härad i sydvästra Småland. Han propagerade for en järnväg mellan Jönköping och
Malmö. Med Jönköping som ändpunkt i norr
kunde man via Vättern och Göra kanal nå stora
delar av Sverige.
Rundbergs tankegångar och beräkningar samt
det bemötande hans förslag rönte kan vi ta del
av i hans skrift Förslag till jernväg emellan Jönköping och Malmö, som utgavs postumtl 852, ett år
efter författarens död. Det framgår att Rundberg
"redan for tio år sedan", det vill säga under de

allra första åren på 1840-talet, insett att det var
lämpligt med en järnväg mellan de två städerna.
Men han hade inga förhoppningar att förslaget
skulle kunna genomföras med inhemsk finansiering. Och det hopp om engelskt kapital, som
väcktes då von Rosen efter hemkomsten från
England 1845 fick ta del av Rundbergs lokalundersökningar, grusades genom krisen i England.
Rundberg sökte istället genom Kronobergs läns
hushållningssällskap fa förslaget allmänt bedömt.
Han tvingades dock själv först bekosta en sakkunnig besiktning av den föreslagna linjesträckningen. Den utfördes av civilingenjören Carl
Tottie, som i november 1850 avgav sitt utlåtande
och kostnadsforslag for sträckan från Jönköping
över Värnamo och Ljungby till Osby och vidare
i Skåne över Gryt-Färlöv-Skepparslöv-Linderöd-Osbyholm-Hurva-Gårdstånga-Lund till
Malmö. Bibanor var tänkta att utgå från Skepparslöv till Kristianstad samt från lämplig punkt
på huvudbanan till Ystad. (Se kartan 2 över
stamlinjeforslag l 840-talet-1853.)
Rundbergs järnvägsplaner är värda att särskilt
beaktas. Det var hans 1840-talstankar som ledde
in diskussionen på Laganlinjen över LjungbyBroby-Kristianstad och fick stor betydelse for
hur andra förslag kom att utformas. Under senare delen av 1840-talet och de första åren på
1850-talet var det framför allt von Rosen och
hans engelska medarbetare som dominerade
projekterandet. Karta nr 2 visar hur beroende de
var av Rundbergs förarbete. Den antyder även
att Ystads roll som tänkt slutpunkt for stamlinjen
försvagades till förmån for Malmö.
För att förstå bakgrunden till och utvecklingen
av linjemönstret mellan Jönköping och Malmö
far vi ta Rundbergs pragmatiska reflexioner vad
gäller såväl riksintresset som verkningarna for
hans småländska bygder som utgångspunkt.
Vi bör också notera att Göra kanal-bygget var
fullbordat år 1832. Där kanalen mötte Vätterns
västra strand uppfördes Karlsborgs fästning som
ett led i centralforsvarsiden.
Rundberg hörde till dem, som ansåg att det var
på tiden att vi i Sverige kom igång med järnvägsbyggande. Han varnade bland annat for att våra
grannländer skulle komma före oss med järnvägar och då billigt kunna fora sina produkter till
kusthamnar och vidare ut på världsmarknaden.
I total brist på "alla slags ändamålsenliga kommunikationsanstalter" skulle vi stängas ute från
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Karta 2. Stamlinjeforslag 1840talet-1853.
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A.E. von Rosens stamllnJeförslag 1845 (Svertges Järnvägar hundra år, 1956).
•- - • - - . enligt "Sketch of the South part of Sweden. To lliustrate the Raylway
Näringlivets oliSystem in that Country". S .-E. Nilsson (1996) har kommit fram till att
kartan bör visa en plan från 1845, som A.E. von Rosen s tod bakom.
ka grenar skulle
•-•• - · · - · · - enligt karta över "Stora Nord Europeiska förbindelselinjer . .. .", tryckt 1
utvecklas. RundLondon, odaterad, okänt ursprung. Den sätts 1 samband med A.E. von
Rosens verksamhet (S .-E. Nilsson 1993).
berg framhöll
· ----------- enligt karta över "Sträckningar utafde under år 1847 till afvägning föreslagne
Jemvägslinjer inom Svertge". A.E. von Rosen och hans medarbetare antas
också att man
ha stått bakom ffirslaget (S .-E. Nilsson 1993).
- - - - - Rundberg/Tottle. Projekterad jämvägslinje Jönköping-Malmö 1850 (Rundberg söderifrån utan
1852 )
tidsspillan skulle
- - - - - - - C. Akrells förslag 1852 1 "Rese-Karta öfver Svertge", 1855 (S-E. Nilsson 1993).
kunna undsätta
nordligare delar
av landet vid svaga skördar eller missväxt. Vi
denna marknad. Villkoren för avsättning berodkan notera att hans argumentation i väsentliga
de ytterst på transportkostnaden.9
delar överensstämmer med de mer generella
En förbindelse från Vätterns sydspets till Ystad
tankar, son von Rosen framförde vid riksdagen
och Malmö var enligt Rundberg av fundamental
1847/48. 10
betydelse för att landets ekonomiska ställning
En järnvägslinje enligt Rundbergs förslag
och välstånd skulle kunna hävdas. Genom de
skulle vid krigshot eller fientligt anfall kraftigt
befintliga kanalerna skulle banan inte bara sätta
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Karta 3. Stamlinjeforsfag aktu-
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under åren
---- -------·olika förslag vid järnvägsmöte i Växjö den 3 och 4 juni 1853 (S.-E.Nilsson
innan "järn1995).
- •-- . , - A.E. von Rosens förslag 1 november 1853, projekterat i samarbete med
vägsfebern"
engelska tngenjörer (S.-E. Nilsson 1993).
satte in i
- - - - - - - - S .G. von Troils stamltnjeförslag samt
- - - - - - - - hans btbaneförslag 1 rtksdagsmotlon, december 1853 (S.G. von Troil 1877
Sverige. Rundoch S.-E. Nilsson 1995).
- lämpliga sträckningar för stamltnje Jönköping-Malmö enligt regertngsberg lyckades
beslut den 28 mars 1854; C. Akrells förslag (S.-E. Nilsson 1993, 1995).
inte skaffa
Statsmakten griper in i projekteringsförloppet
pengar genom
hushållningssällskapets medverkan. Men hans
De planer F.W Rundberg och Adolf von Rosen
ide miste inte sin aktualitet. Den 3 juni 1853
lanserade förutsatte privat företagande under
ordnade Kronobergs läns hushållningssällskap
medverkan av utländska finansiärer. Statsmakett möte i Växjö, med uppgift att närmare skärten var av främst finansiella orsaker ännu främskåda hans förslag. Man beslöt att arbeta vidare
mande för att engagera sig i järnvägsbyggande.
efter hans intentioner, men meningarna var deDen inhemska kapitalmarknaden var otillräcklade och även västligare sträckningar föreslogs. 12
lig och betänkligheten mot att låna utomlands
(Se karta nr 3.)
var stark. 13 von Rosen hade av naturliga skäl fatt
rätten att i samverkan med utländska kapita-
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lister anlägga ett omfattande järnvägsnät. Arne
Kaijser sammanfattar synen på statens roll: "Vid
den tiden var den traditionella formen av stadigt
engagemang i infrasystem att utforma rättsliga
regelverk som syftade till att förmå bönder och
stadsbor att på egen hand bygga och underhålla
infrasystem." 14 Men kring decennieskiftet började opinionen svänga. Järnvägsbyggande i Sverige
framstod som en osäker investering for privata
finansiärer, och faran med att lämna järnvägsbyggandet i händerna på utländska spekulanter
poängterades. Samtidigt skapade tillväxten i den
inhemska penningtillgången en tilltro till den
egna finansieringsformågan. Av såväl militära
skäl som for landets ekonomiska utveckling var
det ett allmänt intresse att staten ledde anläggningen och blev ägare till de stora linjerna genom
landet. Redan vid riksdagen 1851 argumenterade statsrådet Johan August Gripenstedt for statsbanor. Åsikten att staten i egen regi borde bygga
och driva ett antal "stam banor", medan enskilda
bolag borde få tillstånd att anlägga och driva
"smärre järnvägsbanor" och "bibanor" vann terräng. En proposition med denna innebörd kom,
som tidigare nämnts, att antas av riksdagen under våren 1854. 15 Med denna bakgrund växte
ett antal förslag till stambanelinjer genom Skåne
och norrut fram under åren 1852-1855. Samtidigt kom mönsterbilden att förändras.
Ett tidigt tecken på den ändrade inställningen
inom statsmakten visade sig i maj 18 52, då regeringen uppdrog åt topografiska kårens chef, generalen Carl Akrell, att undersöka förutsättningarna for ett system av huvudbanor. I december
samma år hade han ett utkast färdigt till stambanor i södra och mellersta Sverige. Vid dragningen av linjen från Linköping över Jönköping
till Malmö utgick Akrell från den utredning som
Rundberg låtit genomföra 1850, det vill säga
inom Skåne över Osby, med nära anknytning till
Kristianstad, och vidare över Hörby till Malmö.
Han ansåg dessutom att banan borde fortsätta
från Jönköping till Falköping. 16
Landshövdingen i Malmöhus län, Samuel
Gustaf von Troil, engagerade sig mycket intensivt i järnvägsfrågan, en livsfråga for provinsen.
Han ansåg inte vägvalet från Ljungby över Osby
och nära Kristianstad fördelaktigt. Därmed övergav han det mönster, som Rundberg och von
Rosen men 1852 även Akrell hade följt. Efter
att ha jämkat samman de olika skånska hamn82

städernas ambitioner föreslog von Troil i sin motion till riksdagen den 28 december 1853 att en
huvudbana skulle anläggas mellan Jönköping till
Malmö, och att den från Jönköping skulle gå i
nästan rak linje till Ringsjön, Skånes mittpunkt.
Från trakten av Ringsjön borde bibanor utgå till
Malmö, Ystad, Landskrona och Helsingborg och
från Finjasjön till Kristianstad. Förbindelsen till
Ystad kunde han även tänka sig från Höör över
Hörby och Sjöbo. 17
Även for Akrell var Malmö, bland annat på
grund av läget mitt emellan Helsingborg och
Ystad och förbindelserna med Köpenhamn
och Li.ibeck, den givna ändpunkten på banan
från Jönköping. I sitt yttrande i mars 1854 över
von Troils förslag gick han in något västligare
än denne i Skåne, över Markaryd-Vittsjö, men
följde sedan i stort sett von Troil via Finjasjön
och Ringsjön till Malmö och med bibanor till
de ovan nämnda städerna. 18 (Se karta nr 3.)
Jämfört med de tidiga linjeförslagen samt de östliga sträckningar, som Akrell föreslog 1852 och
von Rosen 1853, innebar von Troils initiativ att
mönsterbilden försköts cirka två och en halv mil
åt väster.
Ystad fanns inte längre kvar som tänkbar slutstation i söder. Som ett krampaktigt försök från
stadens sida att återställa ordningen kan vi notera
lagmannen Tage Ludvig Sylwans inlägg vid järnvägsmötet i Ystad den 1 juni 1853. Linjefrågan
gällde inte bara ett lokalintresse för Ystad och
den omgivande landsbygden utan "fastmer hela
landets intresse." Om Sverige även i framtiden
skulle vara beroende av omvägen över Danmark,
med dyra varutransporter och obekväma resor,
och den beskattning som Öresundstullen innebar, avgjordes av vilken sträckning den planerade
järnvägen skulle få. Ystad, med sitt läge och sin
goda hamn, erbjöd enligt Sylwan den kortaste
och ändamålsenligaste förbindelsen med Tyskland, medelpunkten for kommunikationerna
på kontinenten. I december valde man dock att
foga sig i von Troils förslag. 19
von Rosen sökte i det längsta hävda sin ensamrätt att tillsammans med engelska entreprenörer
anlägga "de viktigaste stamlinjerna i landet",
men i september 1853 satte regeringen stopp for
detta. 20 Därmed var von Rosen inte längre aktuell
som privat projektör. Den östliga sträckningen
söder om Ljungby över Osby och till eller nära
Kristianstad förlorade förespråkare. Finjasjön

Det var inte från början meningen att Södra stambanan skulle passera Osby, men så blev det. Vykorts.fotot visar det
forsta stationshuset vid forra sekelskiftet.

blev ny målpunkt och grunden var även lagd för
de bibaneprojekt, som kom att bilda ett speciellt
strukturmönster.
De tankegångar, som Rundberg framfört angående Sveriges möjligheter att tävla på världsmarknaden genom att underlätta varutransporterna mellan rikets delar och med utlandet samt
de välståndsskapande effekterna för området
mellan Malmö och Jönköping, återfinns i von
Troils argumentation 1853. Huvudbanan skulle
"bereda en förbindelse emellan Smålands skogoch malmrika trakter samt Skånes bördiga sädesfält, och sålunda blifwa föreningslänken emellan
det öfwriga Sverige och Europas fasta land". Han
framhåller även de militärstrategiska aspekterna,
vikten av förbindelse med Karlsborgs fästning.
Och sedan Kristianstad i slutet av 1840-talet
upphört att vara fästning, saknade Skåne en
försvarbar vapendepå. Det var enligt von Troil
lämpligt att anlägga en sådan i landskapets mitt,
vid Ringsjön. Om järnvägen drogs från Malmö
via Ringsjön och Finjasjön till Vittsjö och vidare
norrut, skulle dessutom besvärliga terrängavsnitt
vid övergången av Linderödsåsen och mellan
Kviinge och Osby undvikas. Vägsträckan skulle
bli kortare och anläggningskostnaden lägre. 21

Att Jönköping redan från början valdes som
slutpunkt i norr överensstämde med den rådande, allmänna föreställningen under järnvägarnas
etableringsfas, att de endast skulle komplettera
de inre vattenvägarna till ett sammanhängande
kommunikationssystem. Synsättet kan förklaras
av den osäkerhet man kände inför de mycket stora initialinvesteringar som krävdes; investeringar
som var geografiskt bundna, hade lång livslängd
och saknade alternativvärde utanför järnvägssystemet. Det var dessutom svårt att inse potentialen hos det nya infrasystemet. 22 von Tro il stod
1853 fast vid synen på projektet Malmö-Jönköping som ett komplement till vattenvägarna,
och påpekade vikten av att järnvägar anlades
efter ett för hela landet avpassat system. 23 Järnvägsplanerna mellan Vätterns sydspets och den
skånska kusten var således från början inte blott
ett regionalt problem i sydligaste Sverige utan ett
nationellt, kopplat till vattenvägarna. Genom att
man höll fast vid Jönköping som mål i norr, kom
valet av alternativa sträckningar inom Skåne och
södra Småland att hålla sig inom ett svagt S-format band av mer eller mindre parallellt löpande
linjer till in i stambaneplaneringens slutskede.
(Se karta nr 5.) Vid Ljungby löpte de samman
till en gemensam linje vidare norrut.
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Karta 4. Stamlinjeforslag mars
1854-1859.

Den stambaneproposi·r Almhult
tion, som regeringen lämnade
till 1856-58 års
riksdag, följde
\ I
j
I
•
kommittens för~
I ..
slag i fråga om
Södra och Östra
stam banorna.
I
Den senare
skulle gå från
Stockholm över
/Q
Katrineholm
. ~
och Linköping till Södra
stambanan vid
Götaström (vid
_I/ /
1//
Lagan, ungefär
mitt emellan
Värnamo och
Jönköping), vilket innebar att
nordöstra Skåne
och centrala och
östra Småland
lämnades utanför stambanenäK-GA
tet. Detta ledde
till en kamp
- lämpliga sträckningar för stamlinje Jönköping-Malmö enligt regertngsbeslut den 28 mars 1854; C. Akrells förslag (S.-E. Nilsson 1993, 1995).
mellan
öst- - - - 1855 års jämvägskommlttes förslag till stambanenät 1856 (S.-E. Nilsson
1995).
liga och västliga
- ••-· Nils Svenssons förslag vid 1856-58 års rtksdag (S.-E. Nilsson 1998).
intressen i norra
- · · - · · - · · - Gustaf Johanssons förslag vid 1856-58 års riksdag (S.-E. Nilsson 1998).
- - - -- - - - - - - förslag framfört 1 Christianstads-Bladet 14 januari 185 7; tas upp 1 petition
Skåne och inom
den 25 februari 1857 till statsutskottet från jämvägsmöte 1 Krtsttanstad
(S.-E. Nilsson 1998).
Småland liksom
- - - - - - 1858 års jämvägskommlttes förslag, avgivet 1859 (A. Rydfors 1906).
till missnöjesyttringar inom stånden och flera motförslag, främst
I januari 1855 fick översten Nils Ericson uppdrafrån bondeståndsledamöter.
get att leda statens järvägsbyggande. Samtidigt
Nämndemannen Nils Svensson, som represenlämnades uppgiften att göra upp förslag till riktterade Göinge, önskade en östligare sträckning
linjer och anläggningssätt för blivande statsbanor
till en kommitte, i vilken Akrell och von Rosen
mellan Finjasjön och Ljungby. GustafJohansson,
representant för häraden i östra Kronobergs län,
ingick. Kommittens förslag, som blev klart i
stod dock för det mest radikala förslaget: Östra
september 1856, visar för Skånes del stor överstambanan borde dras från Linköping över Ekensstämmelse med von Troils från 1853, med
sjö-Växjö-Älmhult till Finjasjön, där den skulle
undantag av att linjen drogs väster om Finjasjön
möta den föreslagna banan från Malmö. I Krisoch från Vittsjö öster om Markaryd.
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tianstad väcktes tankar på att stambanan skulle
svänga av österut norr om Ringsjön och passera
Önnestad, ungefär en mil väster om staden. Pendeln tycks svänga tillbaka mot öster. Riksdagen
beslöt att frågan om järnvägsnätet skulle hållas
öppen för fortsatt utredning. 24
I mars 1858 tillsattes en ny kommitte med
uppgift att undersöka och yttra sig om lämpliga
stambanesträckningar. De tidigare utkasten till en
järnväg från Skåne till Jönköping hade haft som
mål att nå den genaste och beträffande terrängen
gynnsammaste sträckningen och utan avseende
på andra järnvägsförslag i landet. Laganlinjen
sågs som det naturliga valet. Detta rubbades inte
då det blev tal om att fortsätta från Jönköping till
Falköping på Västra stambanan och inte heller
genom förslaget att en Östra stambana skulle ansluta till Södra stambanan i Jönköpingstrakten.
Förespråkarna för en östligare sträckning
framhöll nackdelarna med att Laganlinjen gick
genom "nästan endast ofruktbara ljunghedar
från Finjasjön ända till Jönköping", det vill säga
genom Smålands fattigaste och magraste bygder.
Enligt Gustaf Johansson sammanföll näringslivets behov med behovet av snabba förbindelser
med det övriga Europa. Av den anledningen var
det nödvändigt med en järnväg från huvudstaden
raka vägen till en överfartspunkt mot kontinenten. Östra stambanan skulle, med den sträckning
Johansson föreslagit, erbjuda just denna förbindelse, men den skulle också gå genom Smålands
mest uppodlade och tätast befolkade trakter.
Från Kristianstad framfördes, förutom dessa befolknings- och näringslivsargument, även betydelsen av att Vendes regemente fanns i staden. 25
Kristianstads och Kronobergs läns intressen
gynnades av att 1858 års järnvägskommitte kom
fram till, att en dragning av Östra stambanan till
Nässjö skulle vara fördelaktigast. Nässjö framstod
som den naturliga föreningspunkten mellan de
två stambanorna. Laganlinjen fick då stryka på
foten. En östlig sträckning, Nässjölinjen, norrut
från Finjasjön förordades och den trumfades efter häftiga debatter igenom i riksdagen 1860. 26
(Se karta nr 4.) Detta innebar också att den ursprungliga iden, att banan mellan Malmö och
Jönköping genom direktkontakten med Vättern
skulle skapa förbindelse med de inre vattenvägarna i landet, inte längre var den bärande.
Punkten var satt för nya alternativ i det projektstrukturmönster, som stamlinje- och stam-

baneförslagen utvecklat inom Skåne från Rundbergs ideer i början av 1840-talet och genom
1850-talet. Kartan nr 5, som sammanfattar utvecklingen, visar ett mönster med linjer genom
Skåne som ett som mest cirka tre mil brett band
mellan Malmö och Ljungby/Älmhult. Från att
ursprungligen ha sökt sig i en östlig bana över
eller nära Kristianstad förskjuts linjeförslagen
västerut, med trakten av Finjasjön som "brytpunkt", för att därifrån slutligen rätas ut till en
linje Malmö-Ringsjön-Finjasjön-Osby-Älmhult. Mönstret uppvisar således en plastik, en
rörlighet inom en avgränsad zon; i och för sig ett
naturligt förlopp med tanke på att man i såväl
norr som söder hade fasta punkter att hålla sig
till: Jönköping och Malmö, i ett tidigt skede även
Ystad. Strukturmönstret fick en ungefär femtonårig period på sig att utvecklas från 1840-talets
privata stamlinjeprojekt till och med de statligt
planerade stambanelinjerna.
Genom att staten, med undantag av institutionella regler, begränsade sitt engagemang till
statsbanorna, blev det i fortsättningen enskilda
järnvägsivrare, bolagsbildare och kommuner, i
realiteten välsituerade på landsbygden och i städerna, som fick det avgörande inflytandet över
Karta 5. Föreslagn.a stamlinjer l 840-talet-1859. Stiliserat mönster.
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nätverksstrukturens utformning på regional och
lokal projekteringsnivå. Stadsbygds- och landsbygdsintressena kunde emellertid ha mycket
olika synpunkter på linjedragningar, vilket kom
att mer eller mindre tydligt slå igenom i strukturbilden under vissa perioder. Redan bakom von
Troils lösning låg en sammanjämkning av de inblandade städernas intressen.

Bibaneperioden
I och med att stambanesträckningen från Malmö
till Hässleholm hade fixerats och stambanebygget fortskred norrut, tog ett nytt strukturmönster, bibanornas, fast form, med "revben" nästan
vinkelrät ut från det skånska järnvägsnätets ryggrad. Mönstret initierades dock redan i samband
med stamlinje- och stambaneprojekteringarna.
Rundberg hade, förutom den korta sträckan
mellan Skepparslöv och Kristianstad, en bana till
Ystad och i von Rosens utkast från 1845 ingick
bibanor. Men det är från och med von Troils
förslag år 1853 som vi möter det mönster, som
sedan i stort sett kom att bibehållas ograverat till
och med den intensiva aktiviteten åren 1862-63
inför byggstarten av Ystad-Eslövs, KristianstadHässleholms och Landskrona & Helsingborgs
järnvägar (YEJ, CHJ och L&HJ).
von Troils inställning var att huvudbanor skulle
gå genom de inre delarna av landet och via bibanor förenas med viktiga kusthamnar. Därigenom
skulle förbindelserna med utlandet och därmed
handelsutbytet underlättas. Han förutsatte också
att, om järnvägen mellan Malmö och Jönköping

Karta 6. Bibaneprojekten 1853-1864.
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blev byggd, skulle den ganska snart följas av en
bibana till Ystad. 27
När stambanans sträckning genom Skåne var
fastställd och banan börjat anläggas, förändrades den urbana hierarkin inom landskapet till
Malmös fördel. Denna utveckling förstärktes ju
längre bygget fortskred. Detta skapade problem
för såväl de övriga stapelstäderna som delar av
landsbygden. 28 Bibanetankarna från tidigt 1850tal blev allt aktuellare, och i östra delen av Skåne
engagerade sig städerna Ystad och Kristianstad
starkt i bibaneprojekt för att fa direktkontakt
med stambanan.
För Kristianstads del gällde det projektet Kristianstad-Hässleholm (CHJ). Om det kunde
kombineras dels med det planerade kanalbygget
mellan staden och dess hamn i Åhus, dels den
diskuterade banan från Helsingborg till stambanan vid Finjasjön, skulle det leda till en transitohandel, som vore värdefull för de två städerna
och länet. Förutom handelsaspekter anfördes
som skäl för förbindelse med stambanan bland
annat att Kristianstad var residens- och skolstad,
hade hovrätt och var förläggningsort för Vendes
artilleriregimente. 29
I Ystad tog man fasta på von Troils förslag till
bibana från staden till trakten av Eslöv. Under
mer än tvåhundra år hade Sveriges post- och
persontrafik till kontinenten haft sin väg över
Ystad. Man hävdade att just Ystad, "den sydligaste ändpunkten av vårt land", var och skulle
förbli den naturligaste utgångspunkten för kommunikationen med kontinenten. Förbindelsen
var livsviktig för staden, men den var också en
riksangelägenhet. Därför krävdes direktkontakt
med det kommande järnvägsnätet i riket. Den
skulle stärka stadens merkantila och industriella
utveckling. Utan bibanan kom Ystad att hamna
i ett alltför isolerat läge, vilket skulle leda till en
kraftig tillbakagång. 30
Efter att den engelska frihandelslagstiftningen
genomförts steg Englands import kraftigt av
i första hand spannmål men även andra lantbruksprodukter. Det skånska jordbruket hade
bra förutsättningar att både bidra till det inhemska behovet och möta den engelska efterfrågan,
som ökade starkt från slutet av 1840-talet. För att
kunna avyttra den skånska överproduktionen var
goda kommunikationer viktiga för såväl landsbygdens producenter som städernas exportörer. 31

Stambanans utbyggnad ledde därför till att
Malmö och områdena nära banan fick ett speciellt fördelaktigt konkurrensläge. De andra stapelstäderna samt områden på landsbygden hade
all anledning att söka återställa balansen. Problemet framhålls med all önskvärd tydlighet i YEJ :s
interimsstyrelses skrivelse till Kungl. majt den 6
september 1862:
Det men, som igenom denna starkt westliga dragning af stambanan tillskyndats östra och sydöstra
Skåne, och hwilket der, för hwarje dag i samma
mån stambanan närmar sig sin fullbordan och
derigenom werkar alltmera höjande på de trakters
industri och rörelse, hwilka till följd af sitt läge,
kunna begagna sig af densamma, måste blifwa
mera kännbart, föranlät åtskilliga personer inom
dessa sålunda mera wanlottade orter, att redan 1859
öfwerenskomma om bekostandet af en undersökning för en sammanbindningsbana emellan Ystad
och stam banan [. . .] Emellan stationen vid Eslöf
och Ystad genomskär den föreslagna banan trakter,
i många afseenden af naturen rikt lottade, tillhörande Skånes såväl bördigaste och bäst odlade trakter,
som ock dess skogstrakter, men hwilka till följd af
sitt läge, äfwensom på grund af bristfälliga och otillräckliga kommunikationsanstalter, till stor del äro
förhindrade att hålla jemna steg i den utveckling,
som egt rum inom prowinsen. För många af dessa
orter blifwer den naturliga stapelplatsen Ystad, men
för många blifwer den, under nuwarande förhållanden, Malmö. 32

Efter den, inte minst för Skånes del, lysande jordbrukskonj unkturen under Krimkriget (185456) drabbades västvärlden av depression åren
1857 och 1858. Den tidigare rikliga penningmängden blev otillräcklig. Staten hade under
dessa förhållanden inte resurser för att stödja bibaneprojekten, och de egna företagen kunde inte
själva finansiera sina projekt. Men konjunkturen
vände uppåt, det blev bättre tider och vid 186263 års riksdag visade ständerna stor generositet.
Staten beviljade bibaneprojekten fördelaktiga
lån, och under 1864 var byggandet igång. 33 Man
kan misstänka att om 1850-talets högkonjunktur varat decenniet ut, kunde bibanemönstret ha
fatt en kortare livslängd.
Landsbygdsaktörer formar mönstret

I och med att bibanorna anlades fanns från mitten av 1860-talet förutsättningar för att inom

G
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Teckenförklaring till kartorna över
de olika strukturmönstren:
- - - - stiliserat mönster
_ _ _ _ befintliga järnvägar vid
periodens,början
_________ järnvägslinjer tillkomna
under perioden

Karta 7 Landsbygdsintresset dominerade projekteringarna 1870-1875 och 1880-cirka 1884.

olika bygder börja planera för tertiärbanor, som
skulle ge bättre förbindelser med köpstäder och
utförselhamnar eller med stambanan och via den
kontakt med även avlägsna delar av Sverige. Men
under 1860-talet kom endast ett fatal järnvägsplaner att diskuteras och då nästan uteslutande
inom Söderslättsområdet. Olika alternativ till
en bana mellan Malmö och Ystad, med utlöpare
till Trelleborg, stod i centrum. Tankarna på den
kommande "Grevebanan" hade tagit form.
Inte förrän under det tidiga 1870-talers högkonjunktur blev det verklig fart på järnvägsplanerandet. "Järnvägsfebern" grep omkring sig.
Det blev gott om linjeförslag över Söderslätt och
inom området mellan YEJ, CHJ och stambanan.
Ett nytt strukturmönster, sammansatt av lokalt
förankrade och i regel småskaliga projekt, växte
fram och präglade åren 1870-75. 34 Linjerna
sträckte sig mer eller mindre slingrande fram över
kartbilden. Kontakt söktes med de två bibanorna
och med stambanan på skiftande ställen. Det gav
ett oregelbundet, i stort sett finmaskigt mönster,
med förtätningar särskilt på Kristianstadsslätten
och centralt på Söderslätt.
Konjunkturnedgången från mitten av 1870-talet, med den djupa depressionen de sista åren på
70-talet, tog loven av nästan alla järnvägsplaner.
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Det tidiga 70-talets strukturmönster raderades ut
för några år, men det återkom när krisen var över
och satte sin prägel även på perioden 1880-84. 35
Det hade formats genom landsbygdsaktörernas
p ro jekteringsverksamhet.
Under senare delen av 1860-talet, genom hela
1870-talet och fram till mitten av 1880-talet
visade städerna ett svagt intresse för projekteringar. Bland undantagen finns planeringen av
Simrishamn-Tomelillabanan (CTJ). Inflytelserika personer i Simrishamn initierade projektet
och intog en stark ställning i styrelsen. Representanter för landsbygden, framförallt från de större
godsen, väster om staden var dock starkt engagerade. Andra exempel på att städer stod bakom
är Lund-Trelleborgsprojektet, Lundaplanerna
österut och projektet Kristianstad-Åhus. 36
Planerna på banan Trelleborg-Lund far ses
inte minst mot bakgrunden av att Trelleborg år
1865 erhållit stapelstadsprivilegier och därmed
fatt starkt motiv att nå direktförbindelse med
stambanan. Projektet har således stor likhet
med de tidigare bibaneprojekten. Och CTJ har
närmast karaktären av en bibanegren från YEJ
till stapelstaden Simrishamn. Kristianstad-Åhus
kan ses som en bibaneförlängning ut till stadens
hamn. Dessa tre projekt var av en annan karaktär
än de, som var uttryck för bygdesträvanden att fa
tillgång till järnväg.
Det strukturmönster som landsbygdsintresset
stod bakom började således framträda i slutet av
1860-talet, men det fick sin karaktär i början av
1870-talet och var - men undantag av de svåra
depressionsåren i slutet av 70-talet - synnerligen
permanent etablerat till mitten av 1880-talet.
Rester av mönstret kan skönjas även senare, men
det överlagras då av de nya strukturer som kom
att utmärka kartbilden.
Det hade varit naturligt om landsbygdsintresset, strax efter städernas satsningar på bibanorna, stimulerats att ta initiativet till kompletterande tertiärbanor i sådan utsträckning, att ett
nytt strukturmönster tagit tydlig form. Men det
dröjde. 37
I flera avseenden var senare delen av 1860-talet en ogynnsam tid för projekteringar. Det förekom bland annat oro på kreditmarknaden. Man
klagade på penningbrist och missväxtår tyngde
jordbruket. Åren 1867 och 1868 var ekonomiskt
särskilt svåra. Inkomstläget hade försämrats och
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efter skuldsättning under de goda åren på 1850talet pressades jordbruket av ränteavgifter och
amorteringar. Stadsmakterna hade dessutom en
restriktiv inställning till enskilt järnvägsbyggande. Förutsättningarna var begränsade för landsbygdsengagemang i kostnadskrävande järnvägsprojekt. De hämmande 1860-talsförhållandena
kan förklara att starten fördröjdes för det nya
mönstret.
Konjunkturomslaget under 1869 och den intensiva internationella högkonjunkturen i början
på 1870-talet blev den förlösande faktorn. Stigande jordbrukspriser både på exportmarknaden
och den inhemska marknaden gav landsbygdens
järnvägsivrare råg i ryggen. Efter innovationer
under föregående årtionden stod det skånska
jordbruket rustat. Utbudselasticiteten var tillräckligt hög för att man skulle kunna svara på
den stigande efterfrågan, under förutsättning att
infrastrukturen inte lade hinder i vägen. Intresset för järnvägar stegrades snabbt till "järnvägsfeber", och landsbygdsaktörer intog den ledande
rollen. En mängd järnvägsplaner letade sig fram
över den sydöstra halvan av Skåne med inriktning via de befintliga banorna mot i första hand
exporthamnarna.
Den uppdrivna ekonomiska aktiviteten mattades efter några år. Världsekonomin hamnade
i vad som kallats en "kulminationskris", en djup
depression, under senare delen av årtiondet, och
musten gick nästan totalt ur järnvägsintresset.
Från 1870-talets mitt hade världsmarknadspriserna visat en sjunkande tendens; man var på väg
in i den "långa depressionen" med prispress som
varade till in på 1890-talet. Priskonkurrensen
blev hård, vilket ledde till högt rationaliseringstryck som yttrade sig på olika sätt även inom det
skånska jordbruket. Då konjunkturen repade sig
vid decennieskiftet 1879/80 steg projekteringsfrekvensen efter stagnationen åren innan. Man
kan se det som ett led i rationaliseringssträvandena. Landsbygdsintresset gick ånyo i bräschen,
vilket ledde till att strukturmönstret från tidigt
1870-tal även kom att bli utmärkande för åren
1880-84.
Att man inom det marknadsinriktade jordbruket var mycket angelägen om att fa bättre transportmöjligheter är helt naturligt. Men varför visade städerna ett minimalt intresse för järnvägsprojekteringar? Vi kan söka olika förklaringar. I
Ystad och Kristianstad hade man redan tyngande

järnvägsinvesteringar bakom sig. Köpmännens
investeringspolitik kan dessutom ha bidragit till
städernas inställning. Spannmålshandelns vinster
behövde bakas in i den egna rörelsen. Det kan
också ha ansetts bättre att investera i hus, gårdar
och rederier eller att satsa på fabriksverksamhet.
Samtidigt krävdes stora kommunala utgifter för
förbättring av hamnanläggningar och i samband
med den ökade urbaniseringen.
Städerna ansåg sig tydligen inte ha tillräckliga
resurser att investera i egna projekt, som skulle
ge jordbruksnäringen bättre kontakter med stapelstäderna men samtidigt säkra de egna banden
med upptagningsområdet. Och att som delägare
delta i den typ av projekt som lanserades inom
jordbruksbygder och i regel endast hade indirekt
kontakt med städerna, kan inte ha varit lockande. Risken fanns ju att den färdiga banan kunde
komma även andra städer tillgodo. Man tycks
ha sett det som landsbygdens uppgift att sköta
projekteringen av tertiärbanor.
Landsbygdsaktörernas speciella behov och
önskemål i förening med städernas passivitet
far anses utgöra grunden för strukturmönstrets
utformning. Men rationaliseringsbehovet och
därmed strävan att finna billigare lösningar för
järnvägsanläggningar ledde under de svåra åren
till en vidareutveckling av tekniken. Det rowanska ångspårvägssystemet, uppfunnet år 1877,
anammades snabbt och bidrog till att fa fart på
nya och återuppliva gamla projekt, vilket påskyndade framväxten av det tidiga 1880-talets
mönsterbild.
Vi rör oss inom lantbruksbygder, områden med
agrara verksamheter fördelade över en betydande
yta. Det innebär att intresse- och viljeyttringar i
samband med järnvägsprojekteringar var geografiskt mycket spridda. Även beslutsfattandet far
ses som decentraliserat inom det område man
föreställde sig att järnvägen skulle betjäna. Både
enskilda och grupper av aktörer kunde framlägga
sin syn på linjedragningar. Var och en ville komma i ett så fördelaktigt läge som möjligt i förhållande till den tilltänkta järnvägen, men man
far även förutsätta en kollektiv önskan att maximera närområdet till banan. Tillgängligheten
vägde tyngre än strävanden att av kostnadsskäl
gå så rakt som möjligt mellan ändpunkterna. De
landsbygdsinitierade projekten fick följaktligen
ett i regel krokigt, oregelbundet förlopp.

"Östra Skånes jernvägar"

- 1870-talsdepressionens projekt
Då 1870-talskonjunkturen vände neråt sjönk,
som nämnts, projektfrekvensen drastiskt. Den
djupa depressionen utplånade under åren 187780 helt det tidiga 1870-talets nätverksstruktur.
De svåra förhållandena ledde emellertid till ett
radikalt nytänkande i östra Skåne med tankesmedjan i Kristianstad och på landsbygden strax
väster om staden. Ett nytt projekt efter helt nya
ideer såg dagens ljus under våren 1875, och under ungefär en femårsperiod arbetade ett antal
tongivande personer från Kristianstad och Gärds
härad - det vill säga både stads- och landsbygdsaktörer - på att förverkliga de storstilade "Östra
Skånes jernvägar" ("ÖS]"). De ville skapa ett
omfattande, smalspårigt järnvägssystem inom
området öster om stam banan. 38
En huvudbana var tänkt att gå från Hästveda
över Kristianstad och Vollsjö (skärningspunkten
med YEJ) till Malmö. Från huvudbanan skulle
sidobanor utgå till hamnar och vissa punkter på
stambanan. Hela systemet skulle fa en längd av
drygt trettio mil. (Se karta 8.) Till det huvudförslag som utarbetades kom under resans gång
flera mer eller mindre avvikande, alternativa
sträckningar att diskuteras. Sett i sin helhet var
projektet således mer komplicerat än vad kartan
visar. Det representerade ett helt unikt mönster,
utformat för att fanga in största möjliga del av
området öster om stambanan; en kontrast till
det tidiga 1870-talets väv av ofta korta och oregelbundna, från varandra fristående projekt som
spunnits inom området mellan YEJ, stambanan
och CHJ.
Målet var att förena de olika replipunkterna
med så raka, korta linjer som möjligt. Grundiden råkade dock på sina håll i konflikt med
speciella krav på sträckningar, som restes från
både enskilda och kommuner. 39 "ÖS]" blev ett
kort mellanspel, ett tillfälligt avbrott i den relativt långa mönsterperiod som dominerades av
landsbygdsintressets lokalt uppspaltade, i regel
småskaliga projekt.
Då det blev uppenbart att man inte hade någon
chans att genomföra planerna på de "Gärdska
banorna'', som tynande levde kvar i området
mellan YEJ, stambanan och CHJ in på år 1875,
framfördes förslag till det ovan beskrivna järnvägsnätet. Tongivande personer inom det gärd89
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Karta 8. 1870-talsdepressionens projekt.

ska projektet anammade de nya tankegångarna
och bildade stommen i "ÖSJ:s" interimsstyrelse.
De insåg att det krävdes nya, radikala lösningar för
att övervinna konjunkturens hämmande verkan.
I det bistra ekonomiska läget var det omöjligt
att finansiera anläggningen av även korta banor
med den kostnadskrävande normalspårvidden
( 143 5 mm), som man tänkt sig. Det var avsevärt
billigare att bygga smalspårigt. Det hade provats
vid några svenska banor under de senaste åren
och med, som man ansåg, gott resultat. "ÖSJ"projektörerna menade att även ett omfattande
smalspårsnät skulle kunna finansieras. Genom
den låga kostnaden föreställde man sig att de olika
östskånska bygderna samt städerna längs kusten
från Malmö till Kristianstad skulle kunna samlas
kring finansieringen av de omfattande "ÖSJ"planerna. Dessa borde vara gynnsamma för både
landsbygden och städerna. Man skulle slippa de
korta, landsbygdsbaserade projektens begränsningar, och smalspårsnätets kapacitet ansågs gott
och väl tillräcklig. Det fanns ingen anledning att
bygga dyrare banor än vad som behövdes eller
kunde komma att behövas. Konjunkturläget sågs
dessutom som direkt fördelaktigt. De starkt pressade priserna på arbetskraft samt räls och annan
utrustning skulle ge synnerligen låga kostnader
och därigenom även låga ränte- och amorteringsutgifter.
Ritningarna höll inte. Projektörerna räknade
inte med att konjunkturen skulle försämras ytterligare för att slutligen hamna i en mycket djup
depression med bottenläge åren 1878-79. Under dessa två år inträdde totalt dödläge på pro90

jekteringsfronten i östra Skåne. Konjukturutvecklingen gjorde det svårt att väcka intresse för
"ÖSJ" -planerna och finansieringsmöjligheterna
undergrävdes.
Städerna visade samma inställning till järnvägsengagemang som under högkonjunkturåren.
"ÖSJ"-representanterna från Kristianstad fick
inte sina egna stadsfullmäktige med sig, och i övriga städer som anmodades teckna aktier avslog
fullmäktige teckning eller undvek att befatta sig
med frågan. På landsbygden, både kommunalt
och privat, ställde man inte alls upp i den utsträckning som krävts. Orsakerna var skiftande,
men bland annat hade städernas inställning en
negativ påverkan. Även institutionella förhållanden far anses ha försvårat projekteringsarbetet.
Kommunindelningen var ett hinder för samsyn
och samarbete över större områden. Drygt 130
kommuner, många av dem mycket små, var berörda och uppmanade att teckna aktier. För att
fullfölja ett så stort företag som "ÖSJ" hade det
krävts någon form av regionalt övergripande organ med uppgift att planlägga och samordna.
Den recession som gjorde sig gällande redan
före mitten av 1870-talet tog snart nog struptag på högkonjunkturens järnvägsplaner. Men i
förening med kunskapen om smalspårstekniken
gav den ett mervärde, som ledde till nytänkande
bland en skara innovativa järnvägsförespråkare i
Kristianstad och Gärds härad. Småbanetänkandet bröts. Ett övergripande synsätt på transportproblemen i östra delen av Skåne växte fram.
Frukten blev projektet "Östra Skånes jernvägar",
av mycket större dimensioner än de järnvägsplaner, som hade förekommit i Skåne efter stambanedebatten. Projektet skapade sitt eget strukturmönster, som satte sin prägel på området öster
om stambanan från sommaren 1875 till in på år
1878, för att därefter gå mot sin totala upplösning kring årsskiftet 1880/81.
Man far anse att projektörerna kom mycket
nära idealmönstret för att förena alla de fem
hamnarna och anknytningarna till stambanan
med varandra genom kortaste vägsträcka och till
lägsta kostnad. 40 Linjemönstret skulle ha blivit
särskilt gynnsamt för producenterna inom trafikområdet men mindre fördelaktigt för hamnstäderna i deras konkurrens om varuförmedlingen.
Det har tidigare nämnts hur tunga styrelseledamöter i projektet för de "Gärdska banorna''

gled över och bildade kärntrupp bland "ÖSJ" projektörerna. När "ÖSJ"-planerna sedan visade
sig ogenomförbara, förberedde några av de tongivande aktörerna en annan lösning på kommunikationsproblemen inom Kristianstadslätten
och angränsande trakter; en lösning som starkt
påminde om det tidiga 70-talets järnvägsplaner
inom området. Det fanns således ett tydligt genetiskt samband mellan högkonjunkturens och
det tidiga 1880-talets handlingsmönster.
Stadsintresset dominerar mönsterbilden

från omkring 1885
Vid 1880-talets mitt förändrades projektmönstret markant. Landsbygdsaktörernas ersattes av ett
utpräglat rätlinjigt. Detta skedde samtidigt som
städerna på allvar gav sig i kast med projekteringar. Det kunde röra sig om från mycket korta
projekt till ganska långa inom regionen, vilket
framgår av karta 9. De utgick i regel påfallande
radiärt från städerna, i vissa fall indirekt genom
förmedling av en befintlig järnväg den första
sträckan. Man kan ta föreställningen att en del
var tänkta som interurbana förbindelseleder.
Linjenätet visade en tydlig fokusering till Sjöbo, som låg centralt mellan de aktuella städerna,
det vill säga till det område som under den föregående mönsterperioden berördes av ovanligt
ta projekt. Liksom det landsbygdsbaserade var
mönstret dominerande under en relativt lång tid,
i stort sett mellan 1885 och 1898, men det levde
sedan kvar till in på 1900-talet, och då i alltmer
uttunnat skick 41
Karta 9. Stadsintresset dominerade projekteringarna
cirka 1885-början av 1900-talet.
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Tänkbara orsaker till att städerna inte förrän
vid mitten av 1880-talet ansåg det motiverat
att satsa på järnvägsprojekteringar har nämnts
ovan. Förmodligen var det i början av 1880-talet
endast en tidsfråga innan scenbilden skulle förändras. Omslaget kom i samband med att Malmö hamnade i en brydsam situation. Å.r 1883
inrättade danskarna färjetrafik över Bälten och
en färjelinje planerades mellan Helsingör och
Helsingborg. Det öppnade möjligheten att fora
Södra stambanans utlandstrafik över Köpenhamn via järnvägen Hässleholm-Helsingborg
(HHJ). Malmö riskerade att förlora viktig trafik
Motdraget blev att från Malmö nå järnvägskontakt med HHJ. Malmöredaktören Carl Herslow
förklarade på våren 1884 att staden, efter decennier av stora investeringar, avslutat ett skede i
hamnens utveckling och nu disponerade över
ekonomiska resurser for att utvidga sina landkommunikationer. Man kunde ta beslutet att
genomföra Arlöv-Teckomatorp-Billesholmsprojektet (MBJ). 42 Bygget startade i mars 1885.
Det var första gången Malmö stad verkligt aktivt
engagerade sig i järnvägsaffärer.
Billesholmsprojektet inkräktade emellertid på
Lunds omland i väster. I Lund planerade man
att ta igen skadan österut, men möttes på hösten 1886 av Malmös mycket påtagliga omlandsambitioner i östra Skåne. Även andra städer
drogs då in i hotbilden. De förde snabbt upp
järnvägsprojekteringar på dagordningen for att
skydda och helst vidga sina handelsomland. Malmö tog täten i kraftmätningen. Städernas tidigare återhållsamma eller rent negativa attityd till
järnvägsplaner var inte längre gångbar. Städerna
övertog initiativet.
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De landsbygdsbaserade projekten var, som
nämnts, ur städernas synpunkt en ineffektiv lösning, och tillkortakommandet blev än mer tydligt
när kampen mellan centralorterna blossade upp.
Det avgörande beslutsfattandet var koncentrerat
till städernas fullmäktige. Målsättningen var att
tillskansa sig omlandsdelar från konkurrerande
orter eller i varje fall försvara det egna reviret.
Bakom det stadsdominerade strukturmönstrets
utformning kan sägas dölja sig städernas ambitioner att vidga sina handelssfärer utan tanke på
den abnorma karaktär de olika städernas omland
kunde ta. 43 Projekten blev starkt målinriktade.
För att nå långt till en acceptabel anläggnings91

kostnad undveks onödigt krokiga dragningar
mellan de punkter som man ville förena. Projekten kastades ut som pilar från städerna. Resultatet blev en i stort sett synnerligen rätlinjig
nätstruktur, vilket framgår av karta 9.
I och med att städerna övertog ledningen blev
landsbygdsprojekten mindre framträdande, men
deras strukturmönster levde kvar i den totala
projektbilden. Landsbygdens aktörer tenderade
att utnyttja konkurrensen städerna emellan och
anpassa sig till omlandskampens projekt. I de
följande avsnitten kommer vi att se hur även att
par andra, nya strukturer fanns inlagrade i helhetsbilden under 1890-talet.
Några fa noteringar från 1870-talet visar att man
från städers sida uttryckte viss irritation då det
fördes fram järnvägsförslag som kunde påverka
omlandsförhållanden negativt, men det förekom
ingen aktiv och aggressiv kamp om handelsomland städer emellan med järnvägsprojekteringar
som vapen. Den situationen möter vi först vid
mitten av 1880-talet. Kanske kan vi se Billesholmsprojektet som en utlösande faktor. Men
hur hade de krafter skapats som ledde till spänningen mellan städerna, vilket i sin tur kom att
ge det nya srukturmönstret?
Den allmänt ökade ekonomiska aktiviteten
och handelsutbytet under konjunkturuppgången efter 1870-talets svåra depression kan
förklara att städernas näringsliv behövde större
svängrum. Men man levde samtidigt under
den "långa depressionen" med fortfarande fallande världsmarknadspriser på framförallt jordbruksprodukter. Priskonkurrensen sporrade till
större omsättning, det vill säga till vidgat upptagningsområde och till rationaliseringar, bland
annat i form av ändamålsenligare kommunikationer, för att nedbringa kostnaderna. I samma
riktning verkade städernas stegrade behov av
varuutbyte som en följd av den fortgående urbaniseringen.
Allt detta sammantaget skapade spänningar
mellan städerna i deras strävan att vidga sina
omland på konkurrenters bekostnad och att
utsträcka sina influensfält. Vid 1880-talets mitt
tycks "livsrumskonkurrensen" ha nått det stadium, då städerna var mogna att ta till järnvägsprojekteringar. De tidigare barriäreffekterna var
brutna. Därmed var grunden lagd för det nya
mönstret.
92

Centralortshierarkin återspeglas i att Malmö,
med största omlandsbehovet och de största resurserna, var den aktivaste, mest vittfamnande
och dominerande parten, vilket ofta kastade en
tung skugga över medtävlarna.
Vid mitten av 1890-talet hade man skakat av sig
den "långa depressionen". Den ekonomiska aktiviteten började utvecklas mycket starkt och den
andra industriella revolutionen tog vid. I Tyskland var uppgången särskilt påtaglig från 1896,
men det gällde även för Sverige. Förhållandena
var gynnsamma på kapitalmarknaden. Städernas
järnvägsintresse rycktes med av den accelererande
ekonomin, och i den stadsdominerade nätstrukturen vävdes många nya projekt in under den
fortgående revirstriden. Men från slutet av 1898
tunnades strukturmönstret hastigt ut. Ett alltmer
utbyggt järnvägsnät kan ha berövat högkonjunkturen en del av dess verkan, men viktigare var att
den omfattande investeringsverksamheten under högkonjunkturen hade lett till penningbrist,
högt ränteläge och högt pris på materiel och
arbetskraft. Städernas förutsättningar att driva
järnvägsprojekt hade undergrävts.
Landsbygdsmönstret levde kvar under 1890talet som en substruktur, men även ett par andra
inslag av speciell karaktär och starkt bundna till
90-talet kan renodlas ur det samlade projektnätet, vilket framgår av följande avsnitt.
Ökad kontinenthandel ger nya mönster.
Länkmönstret

Genom den industriella tillväxten under 1880-talet blev Tyskland en stark konkurrent till Storbritannien på världsmarknaden och var på 1890-talet
på väg att göra Storbritannien rangen stridig som
ekonomisk stormakt. Den industriella utvecklingen i Sverige samt Tysklands allt större betydelse
för svenskt näringsliv ledde till att man önskade
förbättra kommunikationerna mellan Sverige och
kontinenten. En snabb sjöförbindelse för postoch persontransporter mellan någon av de sydskånska hamnarna och norra Tyskland borde bli
första steget i ett vidgat handelsutbyte och livligare
kulturella kontakter. En sådan lösning skulle också innebära att vägen över Danmark kunde undvikas. Ystad och Trelleborg kom att strida om att fa
ta hand om den tilltänkta Sassnitzrouten medan
Malmöintresset sökte fa myndigheternas gehör
för en linje Malmö-Warnemi.inde. 44
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Karta 10. Länkprojekten, led i forbindelser med kontinenten, med tyngdpunkten under 1890-talet.

Förbindelsen med kontinenten hade under årtiondena efter stambanefrågans lösning vid några
tillfällen figurerat i samband med projekteringar,
men det var först på 1890-talet som kontinentfrågan fick en vidare roll i järnvägsdebatten. För
att underlätta kontakten med aktuell skånsk
hamn från skilda delar av landet förekom det
att projektörer agiterade för linjer som skulle
eller kunde ingå som komplement i en längre
järnvägskedja. Jag har kallat dem kompletterande länkprojekt. Av karta 10 framgår deras i
regel raklinjiga sträckning i riktning mot olika
punkter på sydkusten. De bildar tillsammans ett
strukturmönster som avviker från det då dominerande. Länkprojekten utgjorde emellertid inte
en helt homogen grupp. Det är motiverat med
en indelning i två huvudtyper:
• Projekt som bildade sista länken i kedjan, "slutlänkar", det vill säga de som hade direkt anslutning till den aktuella hamnen. De var som regel
argumentmässigt mest renodlade och banorna
förutsattes bli statsägda från början eller efter en
begränsad tid.
• Länkar insprängda mellan befintliga banor. De
projekterades som privatbanor och, med något
undantag, med andra argument än förmedling
av förbindelser med kontinenten som det primära.
"Sludänkar" möter vi vid årsskiftet 1889/90 i
samband med järnvägsdebattören Volrad von der
Lanckens förslag att staten skulle anlägga en helt
ny hamn vid Hörte (Abbekås) mellan Ystad och

Trelleborg. Han underkände de två städerna som
överfartsort till kontinenten. Från Hörte skulle
statsbanor med stambanestandard ledas dels till
Sösdala på stambanan, dels till Holmeja på LTJ.
Den nya hamnen skulle på så sätt få effektiva
förbindelser med såväl Stockholm som Malmö
och Göteborg. Från Hörte skulle staten inrätta
tidsenliga ångbåts- och ångfärjelinjer till Sassnitz. Förslaget visade sig orealistiskt och von der
Lancken fick överge tanken på en hamn i Hörte.
Han kalkylerade då istället med en stambanegren från Hässleholm fågelvägen till Ystad, som
han ansåg lämpligare än Trelleborg för sjöförbindelsen. von der Lanckens förslag får ses som ett
idemässigt nytänkande som man i Sverige inte
var mogen att anamma. 45
Beslutet 1896 att Trelleborg skulle få den regelbundna förbindelsen med Tyskland följdes av
ett avtal med SJ om att kontinentaltågen skulle
ledas över LTJ mellan Lund och Trelleborg. Malmö skulle således komma på sidan om förbindelsen mellan Stockholm och Berlin. Det kunde
man inte stillatigande acceptera i Malmö. Som
motdrag lanserades Malmö Kontinentenprojektet, vilket beviljades koncession i juni 1897. Man
fick löfte om att överta kontinentaltrafiken från
LTJ och om framtida statsinlösen. Det var kampen mellan Lunda- och Malmöintressena som
ledde till detta länkprojekt, vilket - som Gunnar
Sandin påpekat - utgjorde en bättre lösning utifrån rikets intresse och Stockholms perspektiv. 46
Insprängda länkar var särskilt gångbara i Ystadssammanhang. Det mest typiska exemplet möter
vi 1890, då Ystads stad erbjöd sig att utan kostnad för staten bygga och trafikera en 14 km lång
järnväg mellan Hörby och Bjärsjölagård på YEJ
och dessutom rusta upp banan mellan Höör och
Hörby.
För att ge landsbygdsprojekt av lokal karaktär
en högre status utnyttjades i vissa fall möjligheten att den tilltänkta banan kunde bli en länk i
en kontinentalförbindelse. Det gav ett extra stöd
åt de mera primära motiven. Man sökte till exempel få Ystad att bidra till finansieringen av en
bana från Hörby till någon station på YEJ genom
att agitera för staden som överfartsort till Tyskland. Detta förekom främst under senare delen
av 1890-talet, då post- och persontrafiken redan
var avgjord till Trelleborgs fördel och frågan om
vilken hamn som skulle få ångfärjeförbindelse
93

till Tyskland blev aktuell. Länkargumentet blev
speciellt gångbart sedan Västkustbanan hade förstatligats och seriösa planer på en järnväg mellan
Laholm och Höör tagit form. I Hörby hägrade
då tanken på att fa skapa en lönsam länk i transportlinjen från Norge och Västkusten till Ystad
och vidare mot kontinenten.
Rollen som förmedlare av kontinentaltrafik
dyker även upp som ett i raden av argument till
exempel då Lund sände ut projekt mot Hörby
och Revinge för att hävda sitt handelsomland.
De utpräglade kontinentalbaneprojekten

Under första delen av 1890-talet hade konkurrensen mellan de sydskånska hamnstäderna gällt
post- och persontrafiken med kontinenten. Inom
järnvägsplaneringen ledde det till att länkprojekten uppträdde. Mot slutet av årtiondet kom frågan om kontinentförbindelsen emellertid in i ett
nytt skede.
Från 1890-talets mitt gick ekonomin in i en
omvandlingsfas. Man befann sig i en förändringens tid med hastigt stegrad tillväxt. I Europa ledde Tyskland tillväxtligan, men även Sverige låg
långt fram, och många företag stod redo för erövringar på exportmarknaden. Den ekonomiska
utvecklingen steg brant i Tyskland från 1896 för
att kulminera 1899 och sedan övergå i 1900 års
tyska kris. I Sverige löpte utvecklingen efter i stort
sett samma mall. Kravet på effektivare godstrafik
med kontinenten skärptes. Malmö hade visserligen ångfärjeförbindelse med Köpenhamn sedan
1895 och redan 1892 öppnades linjen mellan
Karta 11. Kontinentalbaneprojektens period, 1897
-tidigt 1900-tal.

Q

K-GA

94

Helsingborg och Helsingör, men för Skånes del
blev frågan om en ångfärjeled till Tyskland brännande. Tävlan om den stod mellan Trelleborg
och Malmö, men för dessa städer gällde det inte
bara att fa färjelinjen. Frågan öppnade nya perspektiv även beträffande landkommunikationerna. Det sena 1890-talets ekonomiska utveckling
ledde till att vissa järnvägsplaner kom att sträcka
sig långt utanför Skånes gränser.
Både i Trelleborg och Malmö såg man en
chans att, i kombination med tågfärjeförbindelse, vidga och befästa sina kommersiella influensfält i avlägsna delar av Sverige genom vad vi kan
kalla utpräglade kontinentalbanor.47 Det ledde,
som karta 11 visar, till ett begränsat antal kontinentalbaneprojekt 1897 /98. Argumentationen
för dessa var explicit och linjesträckningen målmedvetet rak. Från Trelleborg respektive Malmö
planerades de i första hand till Kristianstad eller
Sölvesborg, men man tänkte sig att förbindelser
skulle skapas vidare mot nordöst. Det togs föga
hänsyn till kontakten med befintliga banor. Projekten hade en kort blomstringstid under åren
1898 och 1899, då de satte sin speciella prägel
på projekteringskartan. Vissa var aktuella även
en bit in på 1900-talet.48 Kontinentalbaneprojekten kan ses som uttryck för skånestädernas
vilja att befräja och berika sig på nya kommunikations- och handelsmönster. Strukturmönstret
var förutbestämt att löpa diagonalt genom Skåne
i sydväst-nordöstlig riktning, eftersom den högst
ställda målsättningen var att banorna, genom
samverkan inom en i huvudsak nyskapad serie av
privata järnvägar, skulle bilda en genomgående
led för trafiken mellan kontinenten och de östra
delarna av Götaland men även Mälarområdet.
Obalansen mellan 1890-talets markant stegrade transportbehov och den rådande transportkapaciteten i relationerna med kontinenten var den
drivande kraften bakom kontinentalbaneprojekten. Men för att på allvar ge sig i kast med så stora
investeringar som det här gällde, måste man ha
ansett att det fanns realistiska förutsättningar för
finansieringen.
Under årtiondets ekonomiska uppsving och
genom aktiebolagsformens egentliga genombrott efter den nya aktiebolagslagens tillkomst
1895 skedde stora förändringar inom finanssektorn. Oskar Broberg påpekar att den professionaliserades genom att de aktiebolagsorganiserade
affärsbankerna expanderade kraftigt efter 1894

och snart kom att dominera det svenska finansiella systemet. Broberg tolkar det som att "det
finansiella systemet [... ] hade nått en tillräcklig
mognad för att kunna bistå den industriella sektorn med omvandlingskraft". 49 Projektörernas
uppfattning bör ha varit att det fanns utrymme
för finansiering av kontinentalbanor, även de ett
led i omvandlingsprocessen.
Kontinentalbaneprojekten far i första hand ses
som ett resultat av den internationella högkonjunkturen under senare delen av 1890-talet och
de konkurrerande städernas kamp om andelar
av den vidgade marknaden. Det finansiella systemets moderna genombrott bör ha bidragit till
tron på projekten. Men när högkonjunkturen
nått det stadium då prisstegringarna slagit igenom, börjar intresset svalna för kontinentalbaneplanerna. Investeringskostnaderna torde ha tett
sig besvärande höga. Efter sekelskiftet mattades
den allmänna konjunkturen. Dessutom gick tiden utan att regeringen blev redo att fatta beslut i
koncessionsfrågan för långlinjerna, och avgörandet i ångfärjefrågan dröjde åtskilliga år. Debatten
om projekten blev alltmer sporadisk för att praktiskt taget upphöra några år in på 1900-talet. Till
detta kan även ha bidragit att tankarna på Östra
Centralbanans planerade sträckning söder om
Vimmerby fick överges. Kontinentalbaneprojektens strukturmönster fick således sätta sin prägel
på projekteringskartan under endast en kort tid,
ett par år, för att sedan tona bort.

Rikslinjer av stambanekarak:tär 1906-07
År 1904 startade den snabba ekonomiska återhämtningen, som kulminerade under 1907. Den

svenska kapitalimporten låg på en hög nivå. Industrin och aktiehandeln expanderade. I högkonjunkturens spår och med Tysklands och kontinentens ökande betydelse för svenskt närings- och
kulturliv som underlag fördes ett par järnvägsförslag av rikslinjekaraktär fram i pressen under åren
1906-07, innan omslaget till internationell kris
1907 hunnit sätta djupare spår. (Se karta 12.) Ur
förslagsställarnas synpunkt var det tydligen lägligt
att sjösätta dessa högkostnadsprojekt, men gehör
för dem vann man vare sig i de berörda skånska
städerna eller på riksnivån.
Hjalmar Cassel, som deltog livligt i järnvägsdebatten, ansåg att Ystad skulle bli den bästa anknytningspunkten för ångfärjeförbindelsen till Sassnitz. Han föreslog att det skulle byggas en direkt
järnvägslinje mellan Stockholm och Ystad med
en östlig sträckning över Nyköping-VimmerbyTingsryd-Åhus. Den skulle ha en standard som
motsvarade det tjugonde århundradets krav. Vår
ambition som kulturfolk fordrade och mäktiga
ekonomiska intressen talade för att mycket borde
offras för vår förbindelse med kontinenten. Med
Cassels synsätt var den existerande stambanan från
Stockholm söderut i mångt och mycket förfelad
och försummad som kontinentalroute.
Det enda projekt, som kan anses jämförbart
med Cassels, var professor Gustaf Richerts förslag år 1907 till en "blixtbana'' mellan Stockholm
och Trelleborg. Denna ingick som ett led i Richerts ide att trafiken mellan Berlin och St Petersburg skulle dras över Sverige och ske med hjälp
av "blixtbanor" och snabbgående ångfärjor. 50
I och med Cassels och Richerts planer hade
man löpt linan ut, från de företrädesvis korta
länkprojekten över 1890-talets stadsbaserade
kontinentalbaneprojekt genom provinsen till
förslagen till rikslinjer av stambanekaraktär. De
senare bildade ett mycket enkelt strukturmönster,
som genom sin diagonala sträckning från sydväst
mot nordöst inom Skåne visar stor likhet med
det närmast föregående, men med ännu mindre
hänsynstaganden till de befintliga järnvägarna.
Här kan också cirkeln sägas vara sluten. Vi har
kunnat urskilja hur en rad olika strukturmönster
uppträdde periodvis och under vissa tider levde
parallellt. Efter att mönstret på 1840- och 1850talen byggts upp av stamlinje- och stambanepro-
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Karta 12. Rikslinjetankar 1906-1907.
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jekt, kom lokalt och regionalt baserade järnvägsplaner under de närmast följande årtiondena att
utgöra trådarna i de olika nätstrukturerna. På
1890-talet bryter det kontinentala perspektivet
igenom med sina speciella mönsterbilder med
tentakler utanför Skånes gränser. När vi så når
några år in på 1900-talet, tycker vi oss känna en
svag bris från 1840- och 1850-talen. Kontakterna mellan huvudstaden, Stockholm, och Tyskland har åter blivit mönsterskapande i form av
ett par rikslinjeförslag.
Varför inte ett interurbant mönster?

Man kunde även ha väntat sig ett interurbant
mönster, men förutsättningarna saknades. De
bromsande faktorerna övervägde över behovet
av transporter mellan städerna.
För landsbygdsintresset, som stod för aktiviteten från 1870 till mitten av 1880-talet då
städerna var passiva, fanns inte motiv att bidra
till att binda samman städerna med varandra.
När stadsintresset sedan blev dominerande, fungerade den kommersiella omlandskonkurrensen
mellan städerna som drivkraft. Direktkontakter
sågs som en fara. Det framgår bland annat av den
taktik såväl Ystad som Trelleborg drev i samband
med projekteringarna mellan Charlottenlund
och Skivarp, och den argumentation som fördes
då projektet Ystad-Genarp var aktuellt kring sekelskiftet 1900.
Exempel på interurbana tendenser fanns dock
i samband med kontinentalbaneprojekten. Det
samarbete som då förekom mellan Trelleborg
och Kristianstad var emellertid halvhjärtat och
präglat av misstro mellan parterna. 51 Även i
"ÖSJ"-projektet fanns interurbana tankegångar,
men i ett mönster som inte tilltalade de inblandade städerna.
Projekteringsmönstrens dynamik

Utbyggnaden av järnvägssystem krävde mycket
stora initialinvesteringar, och kapitaltillgångar
var avgörande för utvecklingstakten. Arne Kaijser anger att det i de flesta länder tog minst ett
halvsekel innan ett någorlunda vittförgrenat
järnvägsnät byggts upp. 52 Detta tidsperspektiv
är väl jämförbart med förhållandet i sydöstra
Skåne. Från projekteringsepokens början kring
mitten av 1840-talet tills järnvägsnätet nått en
hög mättnadsgrad omkring 1910 tog det drygt
sextio år. Under den tidsrymden hann förutsätt96

ningarna för järnvägsprojekteringar genomgå
betydande skiftningar.
Planeringsverksamheten för utbyggnaden av
järnvägen som infrasystem var starkt påverkad av
det samhälle och den förväntade samhällsutvecklingen, som systemet var tänkt att verka inom.
Under den period det sydöstskånska järnvägsnätet utvecklades hann olika ekonomiska, konjunkturmässiga och andra samhälleliga situationer passera revy. Institutionella förändringar och
teknikens landvinningar far även beaktas. Förutsättningarna för projektering av järnvägar skiftade från tid till annan, och de olika kategorierna
av projektörer tvingades anpassa sina intentioner
och planeringar till de aktuella och förväntade
förhållandena. Det far ses som en naturlig följd
att en rad karakteristiska nätstrukturer skapades.
Politiska och institutionella förutsättningar

De stamlinje- och stambaneprojekt som berörde Skåne ingick i ett nationellt mönster enligt
vilket olika delar av landet skulle förenas med
varandra och med huvudstaden som spindeln i
nätet. Planeringen av det för oss aktuella avsnittet inleddes, som vi sett, av privata projektörer,
men i och med att den politiska uppfattningen
att staten borde ansvara för landets stambanenät
vann mark, övertog statsmakterna initiativet i
utvecklingen av stamlinje- och stambanemönstret mellan Malmö och Jönköping/Nässjö. Det
fullbordades i och med riksdagsbeslutet om Nässjölinjen, i vilket riksintresset samordnades med
provins- och bygdeintressen, främst framförda
inom bondeståndet.
Meningarna var i början starkt delade om
hur de institutionella ramarna för landets järnvägar skulle utformas och hur finansieringen av
utbyggnaden skulle ske. Det tidiga 1850-talets
debatt ledde fram till riksdagsbeslutet 1854, då
ansvaret för stambanorna lades på statens organ
medan det enskilda, i första hand stads- och
landsbygdskommunernas politiska organ, fick
planeringen och utbyggnaden av övriga linjer på
sin lott. Därmed var grunden lagd för framväxten av de olika nätstrukturerna. Riksdagsbeslutets ande kom att vila över den vidare utvecklingen. Men hade de skånska hamnstäderna som
inkörsportar på ett tidigt stadium, i varje fall
innan stambanans sträckning inom landskapet
fastställdes, varit beredda att skapa och fullfölja
projekt för att penetrera inlandet efter egna ideer,

skulle man sedan ha haft en annan stomme att
bygga vidare på.
Statens inflytande över mönsterbildningen får
i fortsättningen främst uppfattas som indirekt.
Så har till exempel statsmakternas planer på att
skapa sjöförbindelser med kontinenten utgjort
inspirationskälla till såväl länkprojekten som de
utpräglade kontinentalbaneprojketen och det
tidiga 1900-talets långlinjeplaner. Beträffande
bibanemönstret var YEJ-, CHJ- och L&HJ-projekten direkt sprungna ur stambaneplaneringen,
men att mönstret kunde leva vidare tills projekten fullföljdes berodde bland annat på statens
roll som långivare. Järnvägsplaner som ingick i
senare mönster stod i praktiken fria från tankar
på någon form av statlig finansiering med undantag av vissa länkprojekt som förutsattes bli
byggda och drivna av staten.
Det statliga koncessionsförfarandet kan knappast ha påverkat mönsterutvecklingen. Projektörernas fantasi gavs stort spelrum och koncessionsansökningarna kom dessutom i regel in
sent i processen. Det har inte heller framträtt
tecken på att landshövdingarnas roll, ofta som
ordförande i interimsstyrelser, i något fall skulle
ha kunnat inverka på mönsterbilden. 53
Införandet av näringsfrihet och minskat statligt ingripande i ekonomin kan dock ha satt sina
indirekta spår. De stationssamhällen som fick
möjlighet att etableras, med affärsmän, hantverkare och andra yrkeskategorier, utgjorde lämpliga anknytningspunkter för nya projekt. Förhållandet märks särskilt i det av landsbygdsintresset
dominerade mönstret. (Se karta 7.)
Statens roll har tydligen varit begränsad. Det
förhöll sig annorlunda med de kommunalpolitiska organen, kommunalstämman och stadsfullmäktige, som var de tunga aktörerna vid
projekteringen av sekundär- och tertiärbanor för
det regionala och lokala transportbehovet. Stadsfullmäktige kan sägas representera ett solitärt intresse, stadens, men med interna åsiktsskillnader.
Kommunalstämmornas roll byggde däremot på
en kollektiv samverkan mellan ett flertal kommuner, ofta med skilda intressen. De två kategorierna hade olika intentioner, vilket färgade av sig
i mönsterbilderna. De landsbygdsbaserade skulle
tillfredsställa tillgängligheten till banan. Olika
bygdeintressen frestades att föra fram alternativa sträckningar och linjedragningen blev ofta
krokig. För städerna var det i regel avgörande att

kunna föra ut sina tentakler så rakt som möjligt för att vidga handelsinflytandet i konkurrens
med andra städer. Skillnaden mellan mönstren
framgår av kartorna 7 och 9.
Under Malmö-Jönköpingsplanernas inledningsskede var det en rikspolitisk angelägenhet
att förena sjövägen mot kontinenten med Vätterns sydspets, för att via Vättern och Göta kanal
och andra vattenvägar nå stora delar av Mellansverige. Samtidigt var det av militärpolitiska
skäl lämpligt att välja Jönköping som slutpunkt i
norr. Centralförsvarsfästningen Karlsborg skulle
effektivt sättas i förbindelse med södra Sverige.
Ändpunkterna i mönstret, Malmö/Ystad och
Jönköping, var således fast förankrade, medan
olika vägval mellan dem var en öppen fråga.
Men bland annat genom att iden att järnväg och
vattenväg skulle komplettera varandra förlorade
stöd, försvagades motivet för att ha Jönköping
som den direkta målpunkten i norr.
Under resten av projekteringsepoken kom militärpolitiska hänsyn aldrig att få någon betydelse
för mönsterutvecklingen, även om det vid ett antal tillfällen åberopades militärstrategiska hänsyn
vid projekteringar. 54
Här kan infogas att järnvägstekniska lösningar
endast i några fa fall tycks ha påtagligt påverkat
förutsättningarna för utvecklingen av nya strukturer. Det gällde dels "ÖSJ"-nätet med smalspår
som enda reella alternativ för att klara finansieringen, dels det tidiga 1880-talets återupplivade,
landsbygdsbaserade projektbild med den några
år tidigare skapade ångspårvägstekniken som
räddningsplanka för en stor del av projekten.
Går vi fram till 1907 möter vi tanken på elektrisk
drift i rikslinjesamanhang. Det gäller professor
G. Richerts förslag till elektrisk "blixtbana'' mellan Stockholm och Trelleborg. 55
Behovet av marknadskontakter
skapade mönster

Varje enskilt mönster utvecklades på basis av flera
samverkande faktorer, men i regel var någon bakgrundsfaktor speciellt framträdande. Det gällde
särskilt då strävan efter direktkontakt med den
utländska marknaden stod i fokus. Vi ser det redan i de linjer som var ämnade att kringgå den
för Sverige besvärande Öresundstullen. Andra
tydliga exempel är de mönster som skapades av
länkprojekten, de utpräglade kontinentalbaneprojekten samt Cassels och Richerts linjeförslag.
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Även bibanemönstret var påverkat av kontakter
med utlandet liksom stamlinje- och stambanemönstret, i vilket Sveriges behov av effektivare kontakter med kontinenten var accentuerat. Parallellt
löpte iden om förbindelser mellan landets olika
delar och omtanken om näringslivets utveckling
i bygderna mellan Malmö och Jönköping/Nässjö.
Man eftersträvade i de nämnda mönstren korta
och tidsbesparande vägval till de hamnar, som var
aktuella som utposter mot utlandet.
Lantbrukets behov att far ut sina produkter på
världsmarknaden, kombinerat med strävanden
att skapa bättre förbindelser med olika bygder
inom landskapet och med riket som helhet, fick
i regel lösas genom förmedling via stambanan eller någon av bibanorna. Genom att det erbjöds
ett antal anknytningspunkter för tertiärbaneförslagen att välja mellan, och då de olika lokala intressena kunde ha mycket varierande synpunkter på linjedragningen, fick det av landsbygdsprojektörer formade mönstret sitt karakteristiska
utseende.
Städernas allt mer utvecklade näringsliv och
stigande folkmängd krävde aktivitet för att vidga
marknadskontakterna, det vill säga skapa större
omland. Detta skedde i konkurrens mellan städerna och i revirstriden formades det stadscentrerade mönstret.

Konjunkturutveckling och mönsterbildning
Det har tidigare vid flera tillfällen nämnts att
vissa projektmönster framträdde i samband med
konjunkturväxlingar. Men i vilken utsträckning
kan det cykliska ekonomiska förloppet anses ha
påverkat mönsterutvecklingen, om vi betraktar
hela projekteringsepoken? Framträder en tydlig
och genomgående parallellitet mellan konjunktur- och mönsterväxlingar? 56
Från början av 1850-talet kom den stegrade
engelska efterfrågan på spannmål att kraftigt fö rbättra exportkonjunkturen för svensk spannmål,
och effekten var särskilt påtaglig under Krimkriget. För att kunna utnyttja situationen behövdes bättre transportmöjligheter till de skånska
hamnarna. Det var under dessa förhållanden
landshövdingen von Troil kom med sitt utspel
beträffande de skånska bibanorna. Man kan även
förmoda att de fördelaktiga exportmöjligheterna
kan ha inverkat på debatten om att föra stambanan genom Smålands produktivare bygder,
det vill säga gett stöd för Nässjölinjen.
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Konjunkturläget under större delen av 1860talet uppmuntrade knappast till projekteringar
och något nytt mönster uppenbarar sig inte
heller under åren närmast efter bibanornas tillkomst. Men bilden förändras radikalt i och med
den mycket kraftiga konjunkturuppgången på
världsmarknaden under de första åren på 1870talet. Järnvägsfeber bryter ut och det skånska
jordbrukets tilltagande marknadsorientering
driver på. Snabbt växer ett nytt mönster fram,
det landsbygdsbaserade. Eftersom stadsintresset
av olika orsaker ännu inte var redo att engagera
sig i järnvägsprojekteringar, kom mönstret att
framträda synnerligen renodlat under perioden
1870-75.
Då högkonjunkturen bröts och man kring
decenniets mitt gled in i en allt djupare lågkonjunktur, raderades landsbygdsmönstret tillfälligt
ut. Men lågkonjunkturen ledde till nytänkande;
ett nytt mönster föddes, baserat på att man accepterade ett billigare anläggningssätt, smalspårsalternativet, som ansågs kunna klara det bistra
ekonomiska klimatet. Dessutom förlitade man
sig på samverkan mellan ett mycket stort antal
kommuner inom sydöstra Skåne. Det omfattande "ÖSJ"-projektet lanserades. Lågkonjunkturen utvecklades emellertid till en mycket djup
depression under åren 1878-79, vilket kan ha
varit den viktigaste orsaken till att även "ÖSJ"mönstret förflyktigades.
Konjunkturuppgången efter de svåra åren på
1870-talet verkade förlösande på projekteringsviljan. Intentionerna liknade det tidiga 70-talets. Landsbygdens aktörer dominerade och
landsbygdsmönstret framträdde på nytt, särskilt
tydligt under åren 1880-85. Det trendbrott
som sedan inträffade vid mitten av 1880-talet,
då det stadsbaserade mönstret på kort tid slog
igenom, kan inte hänföras till konjunkturfaktorn. Förklaringen till att den stadsdominerade
strukturen i stort sett behärskade scenen från
1886 tycks, som tidigare framhållits, snarast
kunna hänföras till städernas omlandsrelationer,
som påverkats av rationaliseringssträvandena
under de skärpta konkurrensförhållandena på
1880-talet och den fortgående urbaniseringen.
Städerna sökte befästa sina kontakter med det
omland de haft handelsrelationer med under
lång tid och helst även vidga denna sfär. Denna
tävlan om marknadsandelar förde in järnvägen
som stridsmedel.

Länkprojektens 1890-talsmönster innehöll
så heterogena element, att det inte är meningsfullt att söka ett generellt konjunkturberoende.
Begränsar vi oss däremot till "slutlänkarna'' som
komponenter, finner vi en tydlig parallellitet
med konjunkturutvecklingen. Tysklands ökade
roll som svensk handelspartner och därmed frågan om bättre sjöförbindelser med kontinenten
utgjorde bakgrunden till von der Lanckens länkförslag vid årsskiftet 1889/90. Det innebär att
han framförde sina tankar ungefär när den högkonjunktur, som startade 1888 nådde toppen.
Efter bottenåren 1892-93 följde en kraftig
konjunkturuppgång med snabb stegring från
1896 och med kulmen vid sekelskiftet. Revolutionerande framsteg skedde, som redan framhållits, inom industrin, och Tyskland seglade
upp som ekonomisk stormakt. Utbytet mellan
Sverige och Tyskland intensifierades under högkonjunkturen och kommunikationerna med
kontinenten blev en brännande fråga, vilket för
Skånes del bland annat ledde till att de utpräglade kontinentalbaneprojekten utformades. Det
strukturmönster, som dessa skapade, far ses som
starkt beroende av konjunkturläget. Mycket talar
för ett liknande förhållande beträffande Cassels
och Richerts förslag till "rikslinjer", som offentliggjordes under 1906 och 1907, det vill säga före
den ekonomiska kulminationen under 1907.
Genomgången leder till slutsatsen att framväxten av nya projektmönster, med vissa undantag,
var mer eller mindre starkt förknippade med och
beroende av konjunkturutvecklingen, och att
omslag till högkonjunktur, med ett undantag,
varit drivkraften. Endast "ÖSJ"-mönstret far anses baserat på en lågkonjunktursituation. Negativa vändpunkter i den internationella ekonomin
kunde leda till att sedan en tid etablerade strukturer punkterades eller tunnades ut påtagligt.
Man kan konstatera att det i det cykliska konjunkturförloppet finns en viktig förklaring till
trendbrott och nya inslag i mönsterutvecklingen.
Denna stod i sina huvuddrag synbarligen under
en stark internationell påverkan.

Genetiska samband
De enskilda mönstren sammantagna bör, som
tidigare påpekats, ses ur ett utvecklingsperspektiv. De ingår i en dynamisk process, men deras
inbördes förhållanden kan ha olika karaktär; de
kan vara mer eller mindre starkt relaterade till

varandra. Man kan tala om genetiska samband
och om generationsväxlingar, då en struktur genom en naturlig övergång kan sägas alstra nästa
som en följdriktig arvtagare.
Öresundstullens mönster från 1847 rar uppfattas som fristående, utan sammanhang med i tiden
närstående projekt, förutom den gemensamma
avsikten att underlätta för utrikeshandeln.
Till stamlinje- och stambanemönstret som initilalstruktur anknöts däremot bibanemönstret på
ett tidigt stadium, inte minst tack vare von Troils
insatser, som ett naturligt komplement. Och bibanorna, som sökte sig kort väg från stambanan
till Ystad och Kristianstad, öppnade i sin tur för
landsbygdsintresset att skapa den tertiärbanestruktur, som växte fram när konjunkturen var
den rätta i början på 1870-talet. Stambane-, bibane- och landsbygdsmönstren harmoniserade
med varandra i en mognadsprocess, där den nya
generationen var avsedd att fylla en uppgift, som
var en omedelbar påbyggnad på den föregående.
Även "ÖSJ"-mönstret kan ses som genetiskt
samhörigt med de tidigare, sprunget ur landsbygdsprojekten i Kristianstadstrakten. Konjunkturen tvingade till ett nytänkande, men det var
till stor del medspelare från det föregående stadiet
som anammade nya ideer och anpassade tidigare
planer. När konjunkturen åter vände uppåt och
"ÖSJ"-projektet hade övergetts, var det "ÖSJ"representanter från landsbygden som tog upp
projekterandet mellan YEJ och CHJ i stort sett
efter det tidiga 1870-talets tankegångar.
I och med att städerna tog ledningen i projekteringsverksamheten från mitten av 1880-talet,
avtecknar sig ett paradigmskifte på projekteringskartan. Landsbygdens aktörer kom mer eller mindre i skymundan. En ny, stadscentrerad
målsättning med konkurrensen mellan städerna
som drivfjäder tar vid. Det genetiska sambandet
med de tidigare strukturerna bryts då en helt annan mönstersituation inträder. Det mönster som
städernas aktivitet gav upphov till visar släktskap
med vissa inslag i 1890-talets länkprojektmönster, men det var först i och med de utpräglade
kontinentalbaneplanerna som en ny generation
träder fram. Städernas strävan ligger då på en
högre ambitionsnivå, men fortfarande med den
ursprungliga konkurrensfaktorn som sporre.
Sveriges ökande beroende av Tyskland som
ekonomisk stormakt och målsättningen att underlätta och förstärka kontakterna med konti99

nenten leder till en strukturserie, där aktörsuccessionen är bruten och de genetiska banden
därmed lösare. I det ganska heterogena länkprojektmönstret, med anknytningar till såväl rikssom stads- och landsbygdsintressen, manifesteras
det ökade intresset för kontinentförbindelserna.
I och med högkonjunkturen under sent 1890tal överflyglas länkmönstret av städernas kontinentalbaneprojekt, vars struktur i förlängd skala
återkommer i det tidiga 1900-talets enkla rikslinjemönster. Men då har stadsintresset i stort
sett lämnat arenan och ett par järnvägsdebattörer
på riksplanet temporärt trätt in.

turligt, att järnvägsplaner av olika slag inriktade
på Sveriges förbindelser med kontinenten företrädesvis skulle dras genom landskapet. Detta
skedde också, från projekteringsepokens initialskede till det sist skapade mönstret.
Förutsättningar för att ett antal olika projektmönster skulle utvecklas inom den studerade
delen av Skåne fanns redan vid 1800-talets mitt.
Nya tillkom genom den ekonomiska, under vissa
perioder omvälvande, ekonomiska utvecklingen.
Frågan är om man kan tänka sig något liknande
inom andra delar av Sverige.
Spår av mönstren i det utbyggda järnvägsnätet

Förutsättningar för mönsterbildning

Man kan fråga sig hur så pass många olika nätstrukturer kunde utvecklas inom den ganska begränsade yta, som sydöstra halvan av Skåne utgör.
Här följer några förhållanden som kan bidra till
förståelsen. Det har tidigare nämnts att den långvariga projekteringsepoken helt allmänt gav tidsmässig plats för ett betydande antal strukturer.
Det var betydelsefullt att terrängformerna inom
det studerade området i hög grad tillät fritt val
av linjesträckningar. Projekten tvingades inte in
i topografiska rallor, vilket betyder att de olika
strukturerna i det avseendet kunde utvecklas relativt fritt efter de primära påverkansfaktorerna, det
vill säga för den uppgift järnvägarna var avsedda.
Detta, i förening med att området till väsentlig del
hade en hög uppodlingsgrad och var tätt befolkat,
bidrog till att framför allt de av landsbygds- respektive stadsintresset dominerade strukturerna
kunde ta form genom ett i förhållande till ytan
stort antal ganska jämnt fördelade projekt. Mönsterkaraktärerna hade ett solitt underlag.
Landskapets form och läget i förhållande till
Sverige i övrigt spelade en stor roll. Genom att
Skåne på tre sidor omges av hav, uppträdde ett
betydande antal hamnstäder, men även mindre
hamnar, som kraftcentra. De begränsade avstånden gjorde att ortsintressena kunde nå från kust
till kust eller i varje fall långt in i landskapet.
Det bör ha gett ett konkurrensmönster mellan
hamnstäderna, som knappast kan ha förekommit på annat håll i landet. Samtidigt var jordbruket inriktat på både den inhemska marknaden
och exportmarknaden. Det fanns underlag för
specifika projektmönster.
Genom Skånes närhet till kontinenten och
dess form av sydligt bihang till Sverige var det na100

I vilken utsträckning kom de olika mönstren att
återspeglas i det utbyggda järnvägsnätet? Svaret
är naturligtvis beroende av hur adekvat de olika
järnvägarnas mönsterbakgrund kan klassificeras.
Projekt var i många fall mönstermässigt inte alls
renodlade. De olika järnvägarna får hänföras till
den kategori deras ursprungsprojekt till övervägande delen får anses ha tillhört. I regel har
klassificeringen inte inneburit några problem,
men i vissa fall har bestämningen inte varit given. Det finns således subjektiva bedömningar,
som naturligtvis kan ifrågasättas.
Motiven för att föra LTJ, CTJ och CÅJ till bibanemönstret har tagits upp tidigare. Även banan
Sölvesborg-Kristianstad (SCJ), ursprungligen
tänkt med normalspårvidd, får uppfattas som
en bibaneförlängning till CHJ. Den korta banan
mellan Dalby och Bjärsjölagård kan tyckas passa
in bland de stadsbaserade projekten, men har
hänförts till kontinentalbanemönstret. Projektet
betraktades i Malmö som oskiljaktigt kopplat till
framtidsplanerna att knyta hela sydöstra Sverige
till Malmö. 57 Det blev en kontinentalbaneansats,
som aldrig fullföljdes.
Det utbyggda järnvägsnätet inom sydöstra
Skåne dominerads helt av tre ganska jämbördiga
kategorier med ursprung i bibanemönstret (25,6
procent) samt de landsbygds- och stadsbaserade
mönstren (24,5 respektive 33,9 procent), dock
med en klar övervikt för det sist nämnda. Stambanan (9,6 procent) hade av naturliga skäl en
mindre andel. De med direkt bakgrund i kontakten med kontinenten, länk- och kontinentalbanemönstren (3,5 respektive 2,9 procent), kom
helt i skymundan.
Det var få banor som undgick järnvägsdöden
under 1900-talet. Förutom stambanan och

Malmö-Kontinenten har bibanorna klarat sig
bäst. Cirka 55 procent av den ursprungliga
sträckan återstår. Av de landsbygdsbaserade trafikeras nu endast MYJ, som utgjorde ungefär 29
procent av kategorins totala sträcka. Men man
far ta hänsyn till att MYJ till sin karaktär avvek
från övriga i landsbygdsmönstret, genom att den
förenade två städer, Malmö och Ystad, med varandra. Den har likheter med bibanorna. Dessa
och dem närstående linjer har haft den bästa överlevnadsförmågan. Av de "äkta'' landsbygdsbaserade banorna överlevde ingen, och lika illa gick det
för järnvägar från det mönster som byggdes upp
under städernas omlandskamp. De landsbygdsoch stadsbaserade strukturerna utgjorde på sikt
orationella inslag i den sydöstskånska järnvägsbilden, medan bibanemönstrets järnvägar visade stor
motståndskraft i konkurrensen med biltrafiken.
Arne Kaijser framhåller, att" spårbundna transportsystem är exempel på starkt kopplade system
Sign

Mönster

År

Km

%

SJ

Stambanemönstret
Malmö-Hässleholm

1856-60 84

9,6

CHJ
YEJ
SCJ
LTJ
CTJ
CÅJ

Bibanemönstret
Kristianstad-Hässleholm
Ystad-Eslöv
Sölvesborg- Kristianstad
Lund-Trelleborg
Simrishamn-Tomelilla
Kristianstad-Åhus

1865
1866
1874
1875
1882
1886

MYJ
GHJ
HHyJ
GHJ
BöAJ
HyTJ
AÖJ
ÖS]
ÖS]
ÖS]

Landsbygds baserade
Malmö-Ystad
Karpalund- Degeberga
Höör-Höörby
Everöd-Åhus
Börringe- Anderslöv
Hörby-Tollarp
Anderslöv-Östra Torp
Degeberga- Brösarp
Långebro-Everöd
Skepparslöv-Långebro

Stadsbaserade
Trel leborg-Klagscorp
TKJ
Malmö-Tomelilla
MöToJ
Ystad-Gärsnäs
YGJ
MG]
Malmö-Genarp
Klagscorp-Rydsgård
TRJ
Eslöv-Hörby
EHJ
Ystad-Skivarp
YSJ
Tomelilla-Brösarp
YBJ
YGS:rOJ Gärsnäs-S:t Olof
Örcofca-Sjöbo
LKSJ
Lund-Revinge
LReJ

1874
1881
1882
1883
1884
1886
1887
1900
1901
1902

1890
1893
1894
1894
1895
1897
1901
1901
1902
1906
1906

MKont

Länkmömtret
Malmö Kontinenten

DBJ

Kontinentalbanemönstret
Dalby-Bjärsjölagård
1910
Totalt

1898

Medellängd

30
76
31
43
27
17
224 25,6

37km

63
41
13
15
7
25
15
15
15
5
214 24,5

21,4 km

14
69
28
27
20
24
11
30
14
35
24
296 33,9
31
25

2,9
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En ny tid

Under projekteringsepoken rör vi oss i den omvandlingens tid då det i vår mening moderna
samhället började ta form. Merkantilismen, skråväsendet och självhushållningen övergavs till förmån för ett dynamiskt marknadssystem. Sverige
knöts starkare till världsmarknaden. En viktig
förklaring till den ekonomiska utvecklingen
under denna senare del av 1800-talet var förmågan till flexibilitet, benägenheten till förändring.
Detta manifesterades till exempel i det skånska
jordbrukets anpassning till ändrade ekonomiska
förhållanden. 59
Förmågan till flexibilitet avspeglas även i
samband med järnvägsprojekteringarna. Den
ena mönsterbilden avlöser den andra. Det var
resultatet av föreställningar, ideer och begrepp
som vunnit fotfäste bland aktörerna, såväl bland
debattörer i gemen som bland de aktiva projektörerna. Men de olika projektörkategoriernas
anpassningsförmåga ledde till att järnvägsnätet
kom att bestå av delar från olika strukturmönster. Nya banor - anpassade efter rådande förhållanden och skapade efter tongivande aktörers
intentioner - tvingades ingå i ett järnvägsnät,
där de tidigare anlagda banorna tillkommit
efter andra premisser. Risken var stor att olika
komponenter i järnvägsnätet inte fungerade bra
tillsammans. Transportarbetet kom inte att löpa
smidigt. Och den fortskridande strukturomvandling, som normalt försiggår inom ekonomiska verksamheter, var svår att tillämpa inom
järnvägen som infrasystem. Järnvägsnätet konserverades för lång tid.
Förklaringar till mönsterbildningen

26,9 km

3,5

874

som förutsätter en noggrann samordning mellan
alla ingående komponenter för att fungera på ett
tillfredsställande sätt". 58 Detta var krav som det
sydöstskånska järnvägsnätet, fullt utbyggt i början av 1900-talet, inte kunde uppfylla. Det hade
sitt ursprung i alltför olika strukturmönster. När
vägtrafiken fick sin renässans under 1900-talet,
kom järnvägsdöden att gå hårt fram i sydöstra
Skåne.

29km

För att klargöra bakgrunden till mönsterbildningen och orsakerna till utvecklingsförloppet är
det lämpligt att tillämpa olika förklaringsgrunder; att anlägga genetiska, strukturella och rationella aspekter på mönsterproblematiken.
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De genetiska sambanden innebär att det fanns
vissa nedärvda ideer eller "ledtrådar", som påverkade mönsterutvecklingen. Sambandet kunde
ha olika karaktär. Ett mönster kunde vara så utformat, att det för infrasystemets vidare utveckling var naturligt att nästa antog en viss form.
Förloppet kan tyckas innehålla en antydan till
determinism. Som exempel kan nämnas serien
stambanemönstret - bibanemönstret - det av
landsbygdsintresset dominerade mönstret.
De genetiska kopplingarna kunde i andra
sammanhang bestå i att en aktörskategori förde
sina grundideer vidare, men med förändrade
premisser, till exempel genom att de marknadsekonomiska förhållandena förändrats markant.
Så utgjorde det regionalt väl etablerade, stadsdominerade mönstret en utvecklingsbas för kontinentalbanemönstret, med dess inriktning mot
mer avlägsna målområden. Aktörsaspekten kan i
någon mån även appliceras på serien det landsbygdsdominerade mönstret under 1870-talet
- "ÖSJ"-mönstret - det landsbygdsdominerade
på 1880-talet, men i detta fall med idebrytningar
vid övergångarna och således med svagare genetisk kontinuitet.
Den strukturella aspekten innehåller ett brett register av faktorer, som kan ha inverkat på mönsterbildningen. Häri ingår politiska, institutionella, ekonomiska och tekniska villkor. Då dessa
genomgår förändringar, kan även förutsättningarna för järnvägsprojekteringar och mönsterbildning förändras.
Genom att statsmakternas negativa syn på
stadigt engagemang i svenskt järnvägsbyggande
ändrades omkring 18 50 till en positiv inställning,
var grunden lagd för 1854 års riksdagsbeslut att
staten skulle anlägga ett stambanenät och övriga
banor byggas i enskild regi. Detta fick bestående
inverkan på mönsterutvecklingen inom privatbanesektorn. Men från att under 1840- och början av 1850-talet ha tagit tillvara riksintresset i
stamlinje- och stambanedebatten, till exempel i
frågan om projektens relationer till vattenvägarna
och förhållande till centralförsvarstanken, kom
statens inverkan på mönsterbildningen för privatbaneprojektens del i fortsättningen att bli obetydlig och närmast indirekt. Det skedde till exempel
genom 1860-talets näringslivslagstiftning men
även genom 1895 års aktiebolagslag eller agerandet för sjöförbindelser med kontinenten.
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Den institutionella påverkan kom främst att
utövas av de kommunalpolitiska organen, stadsfullmäktige och kommunalstämman, som representerade stads- respektive landsbygdsintressena.
Dessa hade olika målsättningar med sina järnvägsplaner, vilket ledde till helt olika nätstrukturer.
Den ekonomiska utvecklingen, med dess växlande efterfråge- och utbudsbild, var den främsta dirigenten bakom projekteringsviljan och därmed
mönsterutvecklingen. Konjunkturväxlingarna,
och med dem växlingarna i efterfrågan på vad
Skåne producerade, gav rytmik i järnvägsplanerandet.
Englands starkt stegrade import av spannmål
påverkade från omkring 1850 det svenska intresset för projekteringar. Men projekteringspulsen
slog särskilt hårt under industrialismens revolutionerande framsteg i början på 1870-talet och
under 1890-talet. I samband med 1870-talsboomen, med stigande jordbrukspriser, spreds
"järnvägsfebern" över den skånska landsbygden
med det landsbygdsdominerade mönstret som
resultat.
På 1890-talet, med Tyskland som en allt viktigare handelspartner och med planerna på nya
sjöförbindelser till kontinenten i fokus, framträder först det heterogena länkmönstret. I och med
högkonjunkturen efter årtiondets mitt lanserades
de mer högtflygande kontinentalbaneplanerna
och deras typiska mönsterstruktur tog form.
Högkonjunkturer skapade mönster. Under
kärva ekonomiska förhållanden kunde mönsterbilder suddas ut. Det gäller till exempel det
landsbygdsdominerade vid 1870-talets mitt och
"ÖSJ" -mönstret under årtiondets sista, svåra år,
men även kontinentalbanornas omkring 1900.
"ÖSJ"-projektet är emellertid exempel på att
även en lågkonjunktur kunde bidra till mönsterbildning.
Vi kan således konstatera att trendbrott i projekteringsfrekvensen och nya inslag i raden av
mönster var starkt relaterade till den internationella konjunkturens cykliska förlopp.
En annan faktor av ekonomisk karaktär var den
konkurrens mellan städerna om handelsomland,
som skärptes vid mitten av 1880-talet. När man
tog järnvägsprojekteringar i anspråk som kampmedel, utvecklades snabbt det stadsdominerade
mönstret, samtidigt som landsbygdsintressets
tunnades ut.

Innovationsförloppet på det tekniska området har
i några fall haft betydelse för mönsterbildningen.
Den förmodligen viktigaste förutsättningen för
"ÖSJ"-projektet var möjligheten att bygga smalspårigt. Och ångspårvägsiden öppnade vägen
för ett betydande antal projekt inom det landsbygdsbaserade mönstret i början på 1880-talet.
En liknande roll kan eldriften ha haft för Richerts blixtbaneförslag 1907.

ringslivsaspekterna spred missämja mellan olika
bygder. Balansen mellan olika argument varierade över tiden. Ur detta komplicerade kraftspel
växte projekteringsmönstret fram med amöbaliknande rörelser, för att slutligen stanna i den
samlade mönsterbild, som karta 5 schematiskt
visar.
Dessa exempel må räcka.
Källor och litteratur

Den rationella aspekten tar upp frågan hur rationella överväganden för att lösa infrastrukturproblem kan ha påverkat mönsterbildningen.
Aktörerna ställde upp vissa mål och sökte använda de medel som de förfogade över på bästa
sätt. Det ledde till ställningstaganden och argument fotade på insikter och kunskaper om faktiska, aktuella förhållanden, och utmynnade i
beslut som kunde anses lämpliga.
Ett belysande exempel är de i regel mycket
grundliga debatter, som låg bakom de olika städernas järnvägsplaner för att motverka konkurrenternas expansionssträvanden och gynna de
egna. För varje enskilt projekt bedömdes de eftersträvade effekterna och nagelfors motpartens
tänkta agerande och de riskmoment, som kunde
uppstå. Summan av dessa överväganden framträder i det nätverk av järnvägsprojekt, som strålade
ut över landskapet från de involverade städerna.
Det specifika mönstret speglar de problem som
skulle bemästras.
Vi far tänka oss en motsvarande, men mera
spridd debatt bakom det speciella, landsbygdsbaserade mönstret, och då med andra målsättningar och premisser och andra argument.
Den ingående diskussionen om förhållandet
mellan smalspår och normalspår var viktig för
utvecklingen av "ÖSJ"-mönstret. Ångspårvägsdebatten fick en liknande effekt på det tidiga 80talets tertiärbaneplaner.
Ett exempel med mer skiftande problemställningar är den mångåriga debatten, som under
stamlinje- och stambaneperioden bland annat
syftade till att lösa frågan om förbindelsen med
kontinenten. Den samlade ett brett register av
målsättningar och argumentlinjer. Både riks- och
regionalintressen skulle tillgodoses. Landets förmåga att tävla på världsmarknaden skulle stärkas.
Meningarna var delade om lämplig överfartsort.
Hänsyn skulle tas till vattenvägspolitiken. Det
militärstrategiska problemet vägde tungt. Nä-
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Christina Engström

En f'angvagn och dess sammanhang
Fängelser är inte någon urgammal institution,
utan infördes i Sverige 1840-41 för att ersätta de
gamla tukt- och spinnhusen. Det bestämdes då
att varje län skulle ha minst ett cellfängelse där
brottslingar skulle bo i celler under sin av domaren bestämda strafftid. De första åren måste man
väl använda hästvagn för att transportera fangarna, men redan på 1850-talet hade SJ, GävleDala järnväg och Köping-Hults järnväg speciella
fangvagnar. Senare fanns sådana på många banor
som ledde till länens residensstäder, däribland
också några smalspåriga som Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg, vars fangvagn nu finns
på museet.
Av säkerhetsskäl hade f°angvagnarna inte genomgång till andra vagnar i tåget, utan hade
små celler längs en mittgång som ledde till en

kupe med stolar och bord för fangvaktarna och
sidodörrar. Cellerna hade inga stora fönster, bara
små gluggar nära taket eller i en lanternin. I regel
fanns en toalett och en kamin.
För att ta med fångvagnar i persontåg krävdes
längre fram högre tillåten hastighet, och man
byggde längre vagnar så sent som 1924-1926.
De senaste blev dessutom moderniserade 1944.
Trafik med fangvagnar på SJ fortsatte ända till
1960, eftersom det fanns ett avtal med Finland
om att finländare som avvisades från Sverige företrädesvis skulle sändas med båt från Härnösand
(eller Sundsvall) till Vasa. Därför fanns en fangvagn placerad i Hagalund, som varje vecka gick
till Härnösand, och en vagn i Luleå för transporter till Haparanda.

Erik Sundström

Fångvagn E3 SJ Malmö med 16 celler, byggd 1925, slopad 1955.
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En dag när jag kom till Burggrevegatan och skulle
titta, stod där den stora hemska polispiketen som vi
var så rädda för. Efter en stund kom ett tåg in och
sist i det tåget var en fangvagn påkopplad. Ur den
kom en grupp helt vanliga människor men de gick
inte ut den vanliga vägen som de andra passagerarna gjorde utan de gick ut på bangården förbi den
plats där man höll på att bygga ställverket vid spår
6. Det var dem polispiketen väntade på. Jag blev illa
berörd och gick hem och grät, men mamma tröstade mig med att de nog fick god mat och ett varmt
bad bara de kom till Härlandafängelset.

Fenomenet som pojken bevittnade är en bit ur
svensk järnvägshistoria som pågick från slutet av
1850-talet till slutet av 1950-talet. Platsen var
Göteborg och pojken stod på Burggrevegatan
med utsikt över bangården och perrongerna som
leder fram mot järnvägsstationen. Gösta, född
1922, då i tioårsåldern, kommer än idag ihåg
hur männen och kvinnorna, slitna och medtagna
efter resan, fogligt gick direkt från fångvagnen
till polispiketen. Bilen skulle föra dem vidare till
Härlanda centralfängelse som låg utanför Göteborg.
Allt eftersom järnvägsnätet utvidgades blev det
möjligt att transportera f°angar på järnväg. Det
fanns många fördelar med detta nya transportsätt. Dels blev transporten på järnväg billigare,
dels kunde man frakta flera f°angar samtidigt.
Transporter gjordes bland annat från häktet
till det fängelse där straffet skulle avtjänas eller
vid förflyttningar mellan fängelser. Dessa förflyttningar gjordes av olika anledningar, bland
annat för att den dömde inte skulle bli alltför
hemtam i fängelset vilket kunde medföra rymningsförsök, samt för att försvåra fritagning. Det
som avgjorde var den straffade skulle avtjäna sitt
straff var straffets längd. Vid straff kortare än ett
år försökte man att placera f°angen i närheten av
hemorten, utdömdes straff längre än ett år kunde
man hamna var som helst i Sverige.
När man började med att transportera f°angar
på järnväg använde man sig i början av godsoch packvagnar som byggdes om för att passa
ändamålet. I Kungl. Järnvägsstyrelsens cirkulär
från 1858 meddelas Stationsinspektoren i Göteborg, att kontrakt upprättats mellan styrelsen
för Statens Järnvägsbyggnader och Konungens
befallningshavande i Skaraborgs län angående
f°angtransporter mellan Göteborg och Alingsås
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tur och retur. Fångtransporterna skulle utföras i
vagnar inredda för ändamålet, en gång i veckan,
tisdagar från Göteborg, onsdagar från Alingsås.
Fångvagnen som iordningställts kunde ta upp
till tolv f°angar, skulle fler f°angar transporteras vid
samma tillfälle skulle en extra tredjeklass vagn
medfölja i tåget.
År 1860 upprättades ett liknande kontrakt
med Konungens befallningshavande i Malmöhus län.
Överenskommelsen innebar även här att Järnvägsstyrelsen förband sig att med vissa förut bestämda ordinarie tåg transportera f°angar till en
avgift a 37 öre riksmynt per mil och varje person inklusive medföljande vaktpersonal, samma
avgift som gällde i kontraktet för f°angtransporterna som gjordes mellan Göteborg och Alingsås.
Fångföraren skulle
före fangarnas intagande i wagnarne, hvilket bör ske
sednast femton minuter före tågets afgång, köpa lika
många en och en half tredje klassens biljetter, som
personerna i fangtransporten utgöra och samma
biljetter på wanligt sätt till konduktören aflemna.

Varje vagn skulle vara inredd för att kunna frakta sju f°angar i separata celler. Ytterligare en cell
skulle finnas, en "avträdescell". Skulle transport
genomföras för större antal f°angar än vad som
fick plats i cellerna kunde dessa placeras utanför
cellerna i samma vagn eller i annan vagn under
fångvaktens tillsyn. Cellerna skulle vara försedda
med fönster antingen på sidan eller i taket. På
dörren till varje cell skulle ett observationshål finnas och ovanför detta skulle jalusier av trä monteras för "luftwexlingens befordrande". För den
medföljande vaktpersonalen skulle det mellan
cellraderna finnas en bänk som fungerade som
sittplats under transporten.
Fångvagnarna utvecklades och gjordes efterhand större, under 1920-talet byggdes f°angvagnar som kunde rymma upp till arton f°angar.
Museets f'angvagn

Hur en f°angvagn byggd på 1860-talet kunde se
ut kan man se i utställningen på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Det är den enda bevarade
fångvagnen som finns i Sverige.
Fångvagnen byggdes 1868 och har litterabeteckningen UVHJ El. Den var ursprungligen
avsedd för spårvidd 1217 mm, men i samband
med spårbreddning av UVHJ :s järnvägsnät till

normalspår år 1899 byggdes vagnen om. Vagnen består av fyra enkelceller och en större cell
med plats för tre-fem fangar. Vid sidan av denna
större cell finns en torrklosett. Utanför denna
finns en bänk med hatthylla, en plats för den
medföljande fangföraren eller vaktkonstapeln.
Från början fanns ingen uppvärmning i vagnen,
men någon gång kring 1888 när personvagnarna
på UVHJ fick uppvärmning med ånga antas att
även fangvagnen fick ångvärme. Belysningen i
fangvagnen utgjordes av stearinljus, placerad i
personalutrymmet, ingen belysning fanns i cellerna.
Fångtransporternas organisation var utformad
så, att vid rutintransporter gjordes dessa enligt
en förutbestämd tidtabell. Behövdes transport
av fange utanför ordinarie tidtabell med järnväg
fick detta begäras särskilt. Med varje fange följde
en fångsedel som innehöll uppgifter om namn,
födelsedata, till vilket fängelse eller häkte som
fangen skulle till. Fångsedeln innehöll också noggranna uppgifter om fangens medförda ägodelar.
Denna fangsedel överlämnades vid ankomsten
till fängelset. Själva ordern om fangtransporten för samtliga fångar som skulle transporteras
utfärdades av fängelsedirektören i en så kallad
fangförpassningsorder. Där fanns uppgifter om
Interiörer .från museets Jangvagn UVHJ El. Foto forJattaren.

Plats for medfoijande vaktpersonal

vilka vaktkonstaplar som skulle utföra fangförpassningen, vid vilken tidpunkt och till vilken
destination. Det var även fängelsedirektören som
beställde fangtransporten, antingen direkt hos
tjänstgörande stationsinspektor vid den station
där transporten skulle utgå ifrån eller hos trafikchefen för det järnvägsbolag eller det distrikt där
transporten skulle ske.
Fånggevaldigern eller fangkonstapeln, ibland
även kallad fangförare, som medföljde i transporten fick dagtraktamente och reseersättning.
Fanns det kvinnliga fangar med på transporten
skulle alltid en kvinnlig fangvaktare finnas med,
hon kallades vaktkvinna och efter 1904 vaktfru.
Företogs transporter på längre sträckor än en dag
fick fangen sova över i transporthäkte över natten, sedan kunde resan fortsätta dagen efter.
Fången försågs med proviant inför transporten, det kunde vara en flaska mjölk eller svagdricka, en bit bröd och kanske en bit ost och
"spickat" fläsk.
Just denna vagn, UVHJ El, gick för det
mesta fram och tillbaka mellan Vänersborg
och Herrljunga. I Herrljunga var det byte av
fångvagn för dem som skulle vidare söderut till
exempelvis Härlandafängelset i Göteborg eller
norrut till exempelvis Långholmen och Svartsjöanstalten i Stockholm.
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Arbetsförhållanden
I Vård och Vakt, Sveriges fangvårdsmannaförbunds facktidning, kan man i insändare och
debattartiklar följa de anställdas syn på arbetsförhållandena i fangvagnarna, indirekt far man
också insyn i hur fangarna hade det under dessa
transporter. I de årgångar som jag har gått igenom mellan 1919 och 1930 tas det gång på gång
upp frågor som har med fangtransporternas utformning och fangvagnarnas standard att göra.
Man diskuterar själva f°angforslingen och arrangemangen kring denna, bland annat momentet
"vid utväxling och omlastning av fangar" .
Något mera pinsamt kan man knappast få se än
då en massa manliga fångar, trashankar och herreklädda och unga gatflickor från våra större städer
flockvis foras över stationsområdena, där de nödgas
tränga sig fram genom en sensationell och nyfiken
människomassa, under det mer eller mindre cyniska
repliker utväxlas mellan fångarna och allmänheten.

Frånvaron av förbandsartiklar påtalas också. Vid
olycksfall eller självmordsförsök fick man riva
trasor av kläder för att stilla blodflöde. Skulle sjuka fangar transporteras fanns inga anordningar
för detta. Den återkommande frågan är trots allt
arbetsmiljön för de fangvårdsanställda. Man har
synpunkter både på säkerheten och komforten
för personalen och fangarna. Det som avhandlas
är kölden under vinterhalvåret och hettan under sommarhalvåret i fangvagnarna. Det klagas
på otäta dörrar som släpper in snö som bildar
snödrivor innanför dörrarna. En vattenbehållare
efterfrågas också för att tillgodose behovet att
dricksvatten under transporten.
Man beslutar att från Sveriges fangvårdsmannaförbund göra en framställan till Kungl. Fångvårdstyrelsen som i sin tur kallar till möte med
representanter för Kungl. Järnvägsstyrelsen den
13 juni 1928 för att ta upp de brister och klagomål som under flera år påtalats. Vid sammanträdet bestämdes vilka åtgärder som skulle göras
på SJ: s befintliga fangvagnar med littera E3 och
Elc:
a) E3-vagnarna, att särskild tätning skulle anordnas
å ytterdörrarnas nedre kant; att större värmeelement
skulle anbringas i vaktrummet; att en 3 cm tjock
madrass, klädd med pergamoid, skulle anskaffas till
varje vagn for att vid behov användas for transport
av sjuk fånge; att en hylla skulle anbringas under
108

Gemensamhetscellen med plats for 3-5 flngar. Märk
klottret som skymtar.
taket i vaktrummet, varå madrassen skulle förvaras,
då den ej användes; samt 6) Elc-vagnarna, att dörrarna skulle tätas i likhet med E3c-vagnarna; samt
att behövligt antal Elc skulle utrustas med varmvattenvärmeledning for att vid behov säkerställa
deras användning i godståg och i tåg å elektrifierade
linjer.

Man beslöt också att järnvägspersonalen under
längre transporter skulle fylla på friskt vatten i
vaktkonstaplarnas medförda vattenflaskor. Man
tog också ett beslut om vilka vagnar som skulle
användas. Fångvagnar med littera E3 skulle i första hand användas, i andra hand E 1c. Här nämns
ytterligare en fangvagn E 16, denna vagn skulle
bara användas "annat än då så oundgängligen
bleve nödvändigt".
Som en kommentar till ovanstående kan nämnas att El 6 vagnarna vid den här tiden hörde till
de äldsta i SJ: s vagnpark.
UVHJ E 1:s öde har Nils Pårud ingående
skildrat i en artikel i Vänersborgs Gilles årsskrift
1979. I artikeln framkommer att vaktpersonalen
upplevde fangvagnen som obekväm och trång i
jämförelse med SJ :s vagnar. Som en tyst protest
används f°angvagnen mindre och mindre. Kunde
man visa att biltransport var ett billigare alternativ för den aktuella sträckan blev det transport

med bil istället för tåg. Från början av 1930-talet
användes vagnen inte alls.
Fångtransporter i speciella fångvagnar pågick
fram till 1960-talet. SJ :s två sista vagnar skrotades 1959 respektive 1962. Då hade man sedan
ett antal år tillbaka till stor del redan börjat transportera fangar i vanliga personvagnar enligt 39
§ i 1945 års straffverkställighetslag: "Transport
å järnväg bör i regel företagas i vanlig personvagn."
Klotter

I sin artikel kommenterar Nils Pårud även det
klotter som finns kvar i cellerna i vagnen. Jag har
tagit vid där han slutar i sin artikel och gjort en
vidare efterforskning utifrån klottret för att se
vilka människoöden som finns dolda i väggarna.
UVHJ El har i utställningen varit tillgänglig för
sentida museibesökare som tyvärr har tillfört ytterligare klotter. Detta klotter har sanerats och
fram trädde då åter igen fangarnas hälsningar till
varandra. Väggarna har under sin användningstid målats om ett flertal gånger, och i släpljus kan
även en del av det äldre klottret skönjas under
målningen i de fall pennan har tryckts hårt mot
träväggen. Majoriteten av klottret härrör från tiden 1924-1927. Äldsta klottret är daterat 1917
och det yngsta kommer från början av 1930-talet. Majoriteten av fangarna som det finns klotter
kvar efter är på väg till Långholmens Centralfängelse, Härlanda Centralfängelse eller Svartsjö
tvångsarbetsanstalt, av fangarna kallat Sotis.
Vad var det då för meddelanden som klottrades på väggar och tak och vilka var dessa människor som ställde till det för sig så, att de måste
låta sig transporteras i klaustrofobiskt små celler,
en transport som ibland kunde ta en hel dag?
Klottret i vagnarna ger varierande upplysningar. En del använder sig av smeknamn medan en
del har skrivit sitt fullständiga namn, vart de är
på väg och när de kommer att friges.
I en del fall har det gått att spåra fangarna i
arkiven. En viktig källa är Polisunderrättelserna
(Pu). De utkom en gång i veckan med upplysningar om efterlysningar, häktningar, utdömda
straff och frigivningar. Tacksamt nog finns det i
varje års utgivning ett register. Med korrekta för
och efternamn och persondata från Pu sökte jag
vidare i arkiven efter Långholmens Centralfängelse, Svartsjö Vårdanstalt, Länsfängelset Vänersborg och Härlanda Centralfängelse.

Nedan återges det dokumenterade klottret,
tillsammans med de uppgifter som framkommit
vid efterforskningar:

Ture Eisenbrandt 16/4 1924 på Ransis för
andra resan.
Ture, f 1902 i Göteborg, satt i Straffängelset i
Linköping för l:a resan stöld och rymning 19/2
1921-1/10 1921. 30/8 1923 efterlystes Ture
misstänkt för inbrottsstöld i Lysekil den 27 /8
samma år samt för tillgrepp av pengar däribland
en femtiokronorssedel. Eisenbrandt beskrivs i efterlysningen som cieka 176 cm lång, blå ögon,
mörkt hår, slätrakad, tatuerad med 1920 på vänster handled, bröstbilden av en man på vänster
underarm, 1902 på höger handled, klädd i svart
kavaj och väst, svartrandiga byxor och troligen
brun keps. 4/4 1924 häktades han inom Nederkalix distrikt och dömdes 21/4 1924 för 2:a
resan stöld. Straffet påbörjades 25/4 1924 och
året därpå frigavs han. 1925 den 19/8 fick han
en varning för lösdriveri. Ture är alltså på väg till
rannsakning för andra resan stöld när klottret
skrevs.
Gustaf Fromholds Hallberg från Masthugget åker till Borås för rannsakning för
häststöld.
Gustaf varnades för lösdriveri 1917. Samma år
23/8 häktades han för stöld av häst och vagn.
Theodor Jacobsson Knopare från Göteborg 9 m på Sotis 15/2 1925 fri 1925
15/11 , Allt väl.
Karl Johan Teodor Jakobsson föddes 1888 i Göteborg, skorstensfejare till yrket. Dömdes för lösdriveri, skrevs in på Svartsjö tvångsarbetsanstalt
15/2, frigavs 15/11 1925.
Lars Vigart 3 m kurr
Lars Petter Vigare Larsson f 1907, varnades för
lösdriveri 31/8 1925. 18/5 1928 efterlystes han:
"Skäligen misstänkt för att 4/5 i Sunne hava
deltagit i ett slagsmål och därvid med kniv svårt
misshandlat en person. Beskrives vara omkring
180 cm lång rak och spänstig med ljusblont hår
och brett ansikte, iklädd blå sliten kostym med
hopsydda revor och stor mjuk svart eller ljusgrå
slokhatt, samt torde åtföljas av sin fästekvinna
Hanna Flink omkring 20 år gammal, liten och
spenslig iklädd mörk kappa och s.k. flyghuva av
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brunt skinn samt ett omkring 8 mån. gammalt
barn."
12/6 1928 skrevs han in vid Vänersborgs fängelse för uppsåtlig misshandel. Frigivning skedde
tre månader senare 12/9, men 28/11 samma år
anhölls Lars för ett nytt slagsmål.
Nedan följer klotter vars klottrare inte har kunnat identifieras:

Sala Gunnar fri 12/12 1927
Oskar Gren från Borås Sotis 1 år
Gustaf Målar Borås 2 år fri 10/7 1928
Åker till Herlanda den 21 /7 1926- fri 28.
Man får sitta i finkan i Herrljunga i 8 timar.
Fi fan.
Monte från Göteborg åker till Vänersborg
för 3: dje resan på 1 år fri den 8 mars
1926. Allt väl Tipp Topp.
Monte från Götet 1 år fri den 15 maj 1927
4de voltan.
Monte 18 m fri den 4 mars 1929 Farväl.
Tjalle Dåre 1 bast much den 23/7 1928
Svarte Wiktor från Göteborg åker för
lösen. Allt väl
Lången till Långholmen
Masen på ransis fri 3 år
Peking åker till 8( orås?) på rannsakning
från Norrköping
Osvald Pettersson från Götet den 18/8
1918 till Ulricehamn den 13.
Bror Gustafsson från Delsjöfors den 24/6
1925 fri den 1/7 1925 och Olle Johansson från Risby Borås 24/6 1925 Fri den
3/7 1925
Gunnar Wilhelm Nilsson från Göteborg
har suttit i Straffängelset Vänersborg från
den 2/6 1927 SKALL dämmas på Härlanda reser idag 22/6 1927 till Härlanda.
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Gunnar Nilsson från Göteborg satt i
Vänersborg 2/6 1927 reser 22/6 till Härlanda. Jag var ledsen på resan.
Nisse på resa till Sotis hoppas på god
och öm vård. Välkomna att hälsa på Fri
25/9 1932
Lef väl Charles säger Kalle P vi träffas
snart
Det vet du säger Charles åker till Långholmen den 17/8 1927
Till sist har jag sparat dokumentationen som
rör en fånge som det finns klotter efter både i
en av ensamcellerna och i gemensamhetscellen.
Fången heter Charles Wilhelm Andersson. I flermanscellen finns även en hälsning till Charles i
ett klotter gjort av annan fånge, se ovan. Charles
Andersson är en man vars levnad det går att följa
ganska bra tack vare källor ur olika arkiv. Genom
hans exempel kan vi få en bild av en av alla dem
som har transporterats i UVHJ E 1:

Charles Andersson från Göteborg 1 år fri
26/7 1928 åker från Venersborg till Långholmen den 17/8 1927
Hälsa Charlotte Johansson i Landskrona
hälsar Charles Andersson
Charles Wilhelm Andersson föddes 1878 i Göteborg. Enligt födelseboken är föräldrarna okända,
modern uppges dock vara född år 1845. Enligt
Charles Wilhelm Andersson, 23 år, just frigiven 1901
efter två år på Långholmen for fjärde resan stöld.

folkräkningen 1890 ingår Charles i samma hushåll som Ida Charlotta Andersson Johansson
född 1843. Hon är gift, men mannens vistelseort är okänd. Här finns även en yngre bror
till Charles registrerad, Gustaf Adolf Berg född
1874. De står båda som fostersöner till Ida.
Charles förekommer första gången i polisens
rullor 20/9 1895 i ett förhörsprotokoll i Göteborgs poliskammares arkiv. Förhöret resulterade
i en varning för lösdriveri:
1895 den 20 sept kl 9 f.m. inställde detektivkonstapeln G. Lindgren inför mig ynglingen Charles Wilhelm Andersson boende i huset No 112 i Majornas
3.e rote som beträdd med lösdrifveri och uppgaf om
orsaken till anhållandet att Andersson som saknar
sysselsättning och medel till sitt uppehälle förer ett
lättjefullt och oordentligt lefnadssätt, att han den
12 i denna månad från målaremästaren P.C. Rusch
tillgripit en matta om hvilket tillgrepp särskild rapport till Poliskammaren afgivits, samt att han den
19 dennes, då han blifvit anhållen innehade en
gammal rock och hängmatta för åtkomst hvartill
han icke kunnat redogöra. Hörd härom förklarade
Andersson att han af de persedlar han vid anhållandet innehade påträffat rocken å Skeppsbrokajen
och tillgripit hängmattan i något hus vid Ekelundsgatan samt att han icke kunde bestrida hvad i öfrigt
honom uppgifvits.

Charles kallas återigen till förhör 7 augusti 1896:
1896 fredagen 7 aug. 1896 kl. 9 f.m. inställde
poliskonstapeln No 134 Johansson inför mig för
snatteri straffade förre murerihantlangaren Charles
Wilhelm Andersson boende i huset no 112 af Majornas tredje rote såsom beträdd med lösdriveri och
uppgaf om orsaken till anhåpllandet att Andersson, som saknar sysselsättning och medel till sittt
uppehälle enligt anmälan af hans moder hustrun
Ida Charlotta Karlsson förer ett i hög grad supigt,
lättjefullt och oordentligt lefnadssätt samt ofta i
sällskap med illa kände personer vistas ute nattetid
hvarjemte han gjort sig misstänkt att hafva föröfvat
tillgrepp. Hörd härom förklarade Andersson att
han saknar medel till sitt uppehälle och under de
två senaste månaderna varit utan arbete i att han
icke kunde bestrida att han berusar sig och vid åtskilliga tillfällen hemkommit sent på nätterna; samt
att han under senaste tiden brukat sällskapa med
ynglingen Axel Olsson hvilken den 4 dennes från
en å Första Långgatan stående vagn tillgripit en bu-

telj lagerdricka som Andersson och Olsson gemensamt förtärt hvarjemte Andersson samma dag i ett
vid nämnda gata beläget hus tillgripit en såg som
han kort derefcer afyttrat.

År 1896 den 8/10 skrivs Andersson in vid Länsfängelset i Karlstad för första resan stöld. Frigivning sker 1 februari, 1897 men han är till och
med den 1 februari 1898 "förlustig medborgarförtroende". Vilket i klartext innebar att den
som var dömd till denna påföljd skulle vara "utestängd från alla sådana rättigheter och förmåner,
för vilkas tillgodonjutande god frejd erfordras".
Den 6 mars 1897 döms Andersson till tre månaders tvångsarbete på Nya Varvet. Sedan rullar
det på i ett allt högre tempo, Charles är bara fri
kortare tider tills han åker in i fängelse igen:
8/7 1897-8/7 1898 2:a resan stöld, Västerås
Länsfängelse.
25/8 1898-29/8 1899 3 e resan stöld, med inbrott, Vänersborgs Länsfängelse.
27/9 1899-27/3 1901 4:e resan stöld, Långholmens centralfängelse.
9/5 1901-25/3 1903 5:e resan stöld, Malmö
centralfängelse.
8/8 1904-11/2 1906 6:e resan stöld, samt böter,
Malmö Centralfängelse.
9/12 1907-9/3 1913 7:e resan stöld och våldsamt motstånd vid förrättning, Långholmens
Centralfängelse.
Vad som hade hänt framkommer vid förhör: "Andersson och hans medbrottsling nr 116 Pettersson
har natten till den 11 september 1907 förövat inbrott i en mjölkförsäljningsaffär i Göteborg därvid
Andersson tillgripit 15 öre. Omedelbart efter det
de utkommit på gatan utanför affären hade de anhållits och gjort våldsamt motstånd."
19/3 1913 gavs varning för lösdriveri
16/4 1913-10/4 1914 dömdes han för 8:e resan
stöld, straffet skulle avtjänas i straffängelset i
Mariestad.
16/5 1914-16/11 1915 döms han till tvångsarbete för lösdriveri. Skrivs in på Svartsjö
tvångsarbetsanstalt, skrivs ut från Karlskrona
Centralfängelse.
5/2 1916 döms Charles till tvångsarbete ett år på
Svartsjö tvångsarbetsanstalt.
3/ 10 1916 döms Charles för misshandel som
avtjänas på Långholmen, vid frigivningen den
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3/8 1918 förpassas han till Svartsjö Tvångsarbetsanstalt för att fortsätta sitt förut påbörjade tvångsarbetsstraff Vid frigivningen 20/ 12
1918 släpps han från Norrköpingsanstalten.
19/5 1919 påbörjas straff för lösdriveri som avtjänas på Svartsjö tvångsarbetsanstalt, frigivning skedde 19/7 1920.
Den 4/2 1921-4/2 1924 avtjänade han ett straff
för 9:e resan stöld på Härlanda centralfängelse.
Den 21/3 1925 varnas han för lösdriveri, 22/6
1925-22/6 1926 döms han för lösdriveri.
Den 23/7 1927-22/7 1928 döms han för 10:e
resan stöld, straffet avtjänas på Långholmens
centralfängelse.
År 1936 åtalades han för 11:e resan stöld, åtalet
ogillades. Därefter förekommer han inte i polisens arkiv.
När Charles skrev sin hälsning i fangvagnen
1927 den 17/8 var han på väg från Vänersborg
till Långholmen. Enligt Pu dömdes han den
23/7; troligen har han vistats på kronohäktet
eller fängelset i Vänersborg i väntan transport.
Om hälsningen till Charlotte Johansson är skriven vid samma tillfälle går inte att utröna, och
jag har inte heller lyckats att hitta kvinnan. Som
en notering kan nämnas att i Landskrona fanns
den kvinnliga motsvarigheten till Svartsjö tvångsarbetsanstalt som var enbart för män.
I Härlanda centralfängelses arkiv har jag återfunnit fangsedel och fangförpassning för Charles
Wilhelm Andersson utfärdade 20/5 1919. Förutom uppgifter om namn, födelsedata med mera
finns uppgifter på fangsedeln om vikt, särskilda
kännetecken samt en förteckning över "persedlar
och effekter":
1 par byxor, 1 st. hatt, 1 par hängslen, 1 par kalsonger, 2 knivar, 1 par kängor, 1 st. livrem, 2 näsdukar, 1 pantkvitto, 1 penna, 1 portmonnä, 1 rock, 2
skjortor, 1 par strumpor, 1 väst, 1 klockkedja, 1 inskrivningsbok, 1 slips, 1 fotografi, 1 paket innehållande div. böcker, prov till fotografiförlagor, kniv,
gaffel och sked, ett skojärn, två slipsar, en rosett, ett
paket fotografier.

Från samma transporttillfälle finns även en rangförpassning utfärdad. Det är vaktkonstapel L.
Abrahamsson och hans biträde C. Krantz som
har fatt order att utföra en rangförpassning från
Härlanda centralfängelse till Laxå. På fangförpassningen framgår att det är endast en range som åker
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från Härlanda, nämligen vår Charles Wilhelm
Andersson. I Laxå byttes rangvagn och likaså vaktpersonal. Vaktkonstapeln och hans biträde lämnade över till kollegor från Stockholm som i sin tur
hade fatt en rangförpassningsorder för sträckan
Laxå-Stockholm. Under transportens gång anslöt
säkert ytterligare rangar, bland annat i Herrljunga,
där till exempel UVHJ E 1 kanske hade lämnat av
rangar från Länsfängelset i Vänersborg som skulle
vidare till Långholmen eller kanske som Charles
avtjäna ett straff på Svartsjöanstalten.
Som jag nämnde ovan tappar jag spåret efter
Charles efter 1936. Blev det fler fangtransporter i
fangvagn skedde de i alla fall inte med UVHJ E 1,
den hade vid det här laget tagits ur trafik.
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RobertSjöö

Sveriges Järnvägsn1useun1 2006
Ingen kan nog klaga på museets engagemang i
järnvägens jubileumsår 2006. Möjligen skulle någon kunna anse att jubileumsaktiviteterna blev for
många och for stora. Faktum kvarstår att oerhört
mycket hände, fantastiska arbetsinsatser gjordes
och investeringar kunde göras som har blivit bestående for museet. Samtidigt har en sådan enorm
kraftsamling naturligtvis inverkan på det löpande
arbetet och det uppstår behov av återhämtning
hos personalen. Inte minst har det visat sig inom
den nya organisation som sjösattes i början på året
med en gemensam ledning for verksamheterna
i Gävle och Ängelholm samt inrättandet av fem
gruppchefer for olika verksamhetsområden. Tyvärr drabbades flera medarbetare av allvarlig sjukdom eller personlig tragedi, vilket sammantaget
gjorde 2006 till ett år med mycket blandad smak.
Detta sagt inledningsvis som en balans till de stora
ord som är oundvikliga när ett for verksamheten
mycket framgångsrikt år ska beskrivas.
Besöksrekord och mer personal

Inte oväntat slogs besöksrekord i både Gävle
och Ängelholm, den här gången med ordentlig
marginal. I Gävle var den främsta och egentligen enda orsaken jubileumsdagarna, TÅG 150,
medan det i Ängelholm kom en jämnare och
stridare ström av besökare. Den publika verksamheten där lockade 28 603 personer, vilket var
en uppgång med hela 43 procent mot fjolårets
resultat. Till Gävle kom hela 66 511 besökare,
en ökning med drygt 51 procent från rekordåret
2005. Sammantaget kan alltså museiverksamheten stoltsera med ett besökstal på 95 114 personer. Stora satsningar gjordes på marknadsföring.
För första gången gick vi till exempel ut i TVreklam över Stockholm, Uppsala, Dalarna och
Gävleborg for TÅG 150.
Naturligtvis visade medierna större intresse for
järnvägens historia detta år och inslag om museet
i tidningar och TV var tämligen frekvent. Nationellt uppmärksammades arrangemang eller
museet i Landet runt (SVT) om loklekis i Ängelholm, Sverige i veckan (TV4) om jubileet och
besöksmålet i Gävle och Nyhetsmorgon (TV4)
med en direktsändning från TÅG 150. Flytten

av Hennans station gav ett helt uppslag i Svenska
Dagbladet medan TÅG 150 uppmärksammades
i en rad smånotiser i Dagens Nyheter. Tyvärr visade SVT inget intresse for järnvägens jubileum,
vilket egentligen är ganska upprörande.
Ett led i den ovan nämnda omorganiseringen
inom museet var att tillskapa åtskilda verksamhetsområden under ledning av en ny gruppchef
De utåtriktade delarna i Gävle respektive Ängelholm utgör vad vi i marknadsföringen kallar
två arenor eller i organisationsschemat publika
verksamheter. De övriga verksamhetsområden
for samlingar, trafik och restaurering är geografiskt oavhängiga, även om den absoluta tyngdpunkten ligger i Gävle där resurserna även tidigare har funnits. Några radikala förändringar
har inte detta inneburit utöver en styrning och
uppföljning närmare själva verksamheten som
blivit nödvändig i takt med att personalstyrkan
har vuxit.
Beträffande ny personal så har 2006 även där
blivit ett rekordår med hela fyra nya tjänster. Till
Loklekis i Angelholm blev snabbt både uppmärksammat och populärt. Foto Mai Kurdve.
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att börja med kunde två projektanställningar
omvandlas till tjänster, vilket också innebar att
ett par invanda profiler visade sig bäst lämpade
för uppgifterna. Mattias Smedberg anställdes som fordonsmekaniker inom verksamhetsområde Fordon och Trafik och Stefan Carlsson
som snickare i restaureringen. Båda har under
flera år visat prov på kompetens och engagemang
som vi nu har försäkrat oss om under mer långsiktiga former.
Ett annat ypperligt tillfälle uppenbarade sig genom regeringens satsning på tvåårigt ekonomiskt
stöd för så kallade kompetensöverföringsjobb för
akademiker till stadig tjänst. Banverket tilldelades efter ansökningar trettio sådana tjänster, varav
två var antikvarier till museet. Först ut var Anna
Ahlberg, som redan till sommaren började i den
publika verksamheten i Gävle, för att arbeta med
utställningar, program och utåtriktade aktiviteter. Anna kom närmast från Arbetets Museum
i Norrköping där hon bland annat var projektledare för utställningen "Vem stökar i mitt kök?"
I oktober anlände sedan Ida Sixtensson för att
ta hand om ansvaret för våra föremålssamlingar.
Ida hade med sig mångårig erfarenhet från motsvarande arbete på Värmlands museum. Genom
en annan arbetsmarknadsåtgärd, de så kallade
plusjobben, kunde även Lars Lunden knytas till
fordonsverkstadens förråd som hjälpreda åt Mattias Smedberg för en tvåårsperiod.
Personalen och den nya organisationen vid
museet såg därför under 2006 ut som följer:
Museichef
Robert Sjöö
Verksamhetsstöd
Thomas Bjertner

Henrik Reuterdahl

administration och ekonomi,
Ängelholm
administration, ekonomi
och IT
intendent och järnvägshistoriker
marknad och specialarrangemang
inlån, projektledare TÅG 150

Publik verksamhet Gävle
Mia Lundstedt
Anna Ahlberg
Olle Andersson
Stefan Nilsson

gruppchef
utställningar och program
reception och butik
assistent, vaktmästeri

Göran Jäderholm
Lars Olov Karlsson
Gunilla Lundberg
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Claes Zachrisson
Peter Iller
Helena Lutz
Anders Larsson
Karin Meyer
Annika Nilsson
Anna Nygren
Boel Nylöv
Birgitta Pedersen
Annelie Wahlström
Lennart Bergner
Emil Sjöö
Mikael Skoglund

teknik och fastighet
timanställd, reception
och teater
vikariat marknad
och timanställd reception
timanställd reception

timanställd minitåg
timanställd, teater

Publik verksamhet Ängelholm
Mai Kurdve
gruppchef
Michael Andreasson
museiteknik, vaktmästeri,
50%
Ursula Gey Lindgren
reception och butik, 75 %
Thomas Lindberg
vikariat museiteknik
Krister Månsson
inlån, marknad och web
Anders Lindberg
timanställd museiteknik
Malin Calla
timanställd reception
Jana Håkansson
Alicja Karlsson
Mia Kurdve Nelson
Elin Larsson
Lena Larsson
Emilia Lönnqvist
Viktor Reuter
Andrea Rivander
Björn Strand
Lena Strömberg
Tefik Zeleni
Samlingar och Dokumentation
Katarina Sandberg
gruppchef
Christina Engström
arkiv och bibliotek, 75 %
Robert Herpai
arkiv och bibliotek
Arvid Högberg,
foremålsregistrering,
Ängelholm, 50 %
Elisabet Kronhöffer
foremålsregistrering, Gävle,
50%
Ida Sixtensson
föremål
Bertil Pettersson
timanställd,
foremålsregistrering, Gävle
Catharina Wallin
Krister Månsson
inlån, bibliotek, Ängelholm
Hans Karlsson-Nyhlen
anställd av Järnvägsmusei
Vänner

Fordon och Trafik
Sten Holm
Kenneth Landgren

gruppchef
lokförare och vagnansvarig,

75 %
Mattias Smedberg
Lars Lunden
Martin Ö hlin
Anne-Marie Olovsdotter
Henrik Reuterdahl

verkstad och underhåll
plusjobb, verkstadsförråd
timanställd, lokförare
och underhåll
inlån, trafiktillstånd
inlån, trafiksäkerhet

Fordonsrestaurering
Thom Olofsson
Rolf Jansson
Stefan Carlsson

gruppchef
teknik
snickerier

Det är helt omöjligt att nämna alla ideella händer
och hjärnor som har hjälpt oss under 2006. Förmodligen har vi satt någon form av världsrekord
för volontärarbete med de cirka 500 frivilliga
funktionärerna under och inför TÅG 150.
Anna Ahlberg, ny antikvarie i den publika verksamheten.
Ida Sixtensson ansvarar for museets foremålssamlingar.
Mattias Smedberg är nu fast forankrad i fordonsverkstaden
efter flera års vikariat och projektanställningar.
Snickaren Stefan Carlsson har gått.från projektkonsult till en
fast tjänst vid museet for i forsta hand restaureringsverksamhet.
Foton Bo-Erik Lööf

Publik verksamhet Gävle
I Gävle har museet som vanligt varit öppet hela
året och därför inleddes varje månad med ett födelsedagskalas den första helgen. För ändamålet
togs det fram en prisvärd och välsmakande jubileumsbakelse med 150-årsloggan i marsipan
som väl kompletterade Banverkets övriga jubileumssouvenirer. En del förändringar gjordes i
jubileumsbakelsen!
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basutställningen till följd av att en hel del av de
utställda fordonen skulle förberedas för trafikinsatser. Därför fick besökarna under större delen av året klara sig utan sådana klenoder som
ångloken Prins August, Göta och F 1200 samt

elloket D 101. Det är då ganska fantastiskt att
kunna ersätta dem utan att utställningen blir
så mycket sämre. Från magasinet kunde ångloken ]ernsida och Bergslagernas Järnvägar nr
27 hämtas, båda liksom Prins August och Göta
tillverkade av Beyer, Peacock & Co. Dessutom
kunde världens kanske äldsta fungerande ellok,
P 27, från 1914 och rälsbussen Yols 626 plockas
in som ersättare. Vi fick inte några klagomål på
grund av dessa förändringar.
Utan tid och resurser att producera egna utställningar hade vi ändå turen att kunna presentera
hela fyra fotoutställningar, varav två av utländska
fotografer. Även om de inte drog horder av besökare så medförde åtminstone gästfotograferna
från Tyskland respektive Italien att museet gästspelade på gävletidningarnas kultursidor. Smalspår i fokus (13 april-31 oktober) var den ryske
tågälskaren, läraren och fotografen Siegfried N ören bergs bildhyllning till de svenska, smalspåriga
museibanorna. Hans bilder är bland de bästa jag
har sett i genren. En uppfattning som stärktes sedan vi hade glädjen att ha honom fotograferande
TAG 150 på helt eget initiativ.
Den italienska konstnären och fotografen Silvia Fubinis fotografier av tågresande i rörelse, på
järnvägen mellan Turin och Susa i de norditalienska alperna, var imponerande på ett annat
sätt. Motiven kanske inte var så figurativa som
många järnvägsvänner önskade men farten var
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Siegfried Nörenbergs tågbilder tilltalade även en inte
fullt så järnvägsintresserad publik
under utställningstiden. Motiv ftån
Västervik-Hultsfreds och Ohs Bruks
järnvägar.

Katarina Sandberg '
och fotografen Silvia Fubini fram.for
en av Silvias bilder
i utomhusutställningen Si Viaggia.
Foto Christina
Engström.

ständigt närvarande. Bilderna hade tidigare visats i en industrimiljö i Italien. Här valdes att exponera dem i en utomhusutställning, Si Viaggia,
på gräsmattan mellan kontorsbyggnaden och
stambanan, inramad av Hemlingbybäcken och
fikaplatsen. En effektfull placering som varade
mellan 17 juni och 31 augusti.
Fotoutställningsåret började annars med
Maria Steens betraktelse av frivilligrörelsen
vid Anten-Gräfsnäs Järnväg, Järnvägare - en
berättelse om människor som älskar tåg - (4
februari-19 mars) och avslutades med Lennart
Nilssons järnvägs bilder ( 18 november-året ut).
En femte utställning i Gävle var Trädgården
Tur och Retur (5 augusti-30 september), varom
mera längre ner.
Övriga arrangemang på hemmaplan var blygsamma i skuggan av TÅG 150 och jubileumsaktiviteter på annan ort. Några programpunkter fanns i alla fall. Den 7 januari, direkt efter
trettonhelgen, återinvigdes beredskapsvagnen i
basutställningen efter sanering och förbättring
av den militära inredningen. Vagnen fick dessutom sällskap av den i Järnvägsmusei vänners
regi renoverade öppna vagnen för trupptransportbevakning med dubbla luftvärnskanoner. Gästrike Militärhistoriska Förening och militärhistoriskt intresserade museivänner bidrog till att
levandegöra miljön med soldater, lottor och

surrogatkaffe. Sedvanliga aktiviteter, i år utan
ångtåg, under sport- och påsklov föregick sommarsäsongen som personifierades av den i utställningen teaterguidande Peter Iller i diverse
olika skepnader. Nödvändiga spårarbeten kombinerades under en vecka med både frivilliga rallare och skådespelare från teatergruppen Pegasus
till en uppskattad, publik aktivitet.
Även arbetena på fordonen inför TÅG 150 i
och vid UGJ-stallet var öppna för publik under
två veckor i augusti. En modulhelg genomfördes
den 14-15 oktober, sammanhållen av Anders
Larsson, museets timanställde receptionist, tilllika kassör i Järnvägsmusei vänner och ägare av
en egen modul. Arrangemanget blev framgångsrikt och slutade i ett nytt modulrekord och cirka
800 besökare.
Under Arkivens dag den 11 november och
Fars dag, dagen därpå, öppnades Hennans station och arkivpersonalen visade handlingar, bilder och filmer med beredskapstema för en hel
del intresserade. En nyhet av varaktigt slag var
en asfalterad spårrunda vid lekplatsen som under sommaren befolkades av mycket små besökare på sparkdrivna plastlokomotiv. Ett utmärkt
komplement till miniatyrjärnvägen, på vilken de
frivilliga 7 ¼ -tumsrallarna hann slutföra bytet av
all gammal aluminiumräls mot stålräler.
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Publik verksamhet Ängelholm
Officiellt har museet i Ängelholm varit öppet
alla dagar maj till och med september, men då vi
kan ta emot gruppbeställningar under hela året
så har utställningen varit tillgänglig under större
delen av året. Onsdagarnas loklekis hade premiär
i Ängelholm och blev snabbt, liksom i Gävle, en
institution bland ortsbefolkningen. Två veckors
spordovsöppet med LEGO-frossa och tågdataspel lockade över 3 000 bygg- och spelsugna,
företrädesvis ungdomar.
Redan innan säsongsöppningen så huserades
utställningen Järnvägare under april månad.
Årets höjdpunkt var den tre dagar långa jubileumsfesten (29 april-I maj), då utställningen
också öppnades för säsongen. Detta var också ett
ypperligt tillfälle för Järnvägsmusei vänner att för
första gången hålla sitt årsmöte utanför Gävle.
Av den anledningen ordnade vi ett medlemståg
med sovvagnar från Gävle via Stockholm till museet i Ängelholm. Årsmötet blev ett av de mest
välbesökta. Ett officiellt namnbyte från Banmuseet till Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm
genomfördes medelst avtäckning, från skylift,
av en ny skylt. Jubileumsutställningen 150 år i
modeller öppnades av den nyvalde styrelseleda-
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Aven bilarna var välkomna att fira järnvägens jubileum i Angelholm. Foto Ursula Gey Lindgren.
Från utställningen Trädgården Tur och Retur i en särskilt iordningställd utställningsvagn. Foto Mai Kurdve.

moren i Järnvägsmusei Vänner, Rutger Friberg,
även känd modellbyggare och -konstruktör. Under dagarna var även flera modelljärnvägssällskap
närvarande för att visa upp anläggningar och
modelltåg. Modellfesten kompletterades med en
marknad i en närliggande lokal på Banskolans
område.
En populär attraktion i större dimension var turer med det, från Föreningen Veteranjärnvägen,
inlånade tågsättet från Malmö-Limhamns Järnväg, det trots allt småskaliga loket Limhamn och
Sveriges enda fjärdeklassvagn, MLJ Co 1, båda
byggda 1888. Sista dagen vidgades vyerna till
att även släppa fram gummihjulsfordon för en
veteranbilsträff. Jubileumsfesten lockade 1 700
besökare på tre dagar.
Ett stort projekt med bas i Ängelholm var produktionen av utställningen Trädgården Tur och
Retur om järnvägens parker och planteringar under 150 år. Producent för utställningen var Banverkets landskapsarkitekt, Johan Bergqvist med
stöd från museets Katarina Sandberg och Mai
Kurdve. Själva bygget gjordes i en särskild utställningsvagn (ombyggd 1960-tals personvagn) av
teknikerteamet i Ängelholm, Anders och Thomas Lindberg (ej släkt) under Mais ledning. Resultatet blev en mycket fin och uppmärksammad
utställning som kunde visas i både Ängelholm
(27 maj-30 juli) och Gävle och som vandrat vidare för visning på andra orter under 2007.

I det sammanhanget förtjänar att nämnas att
utställningen med Jan Myrdals Meccano som
togs fram på dåvarande Banmuseet 2004 - och
som visades i Gävle 2005 - fanns hos våra grannar på Norsk Jernbanemuseum, sommaren
2006. Danmarks Jernbanemuseum och Finlands
Järnvägsmuseum står på tur.
Säsongen avslutades med Frimärkets Dag, ett
samarrrangemang med Ängelholms filatelister,
som firade 70 år, med en utställning med järnvägsmotiv på frimärken och vykort och möjligheten att skicka nyproducerade vykort med en
särskild minnespoststämpel med loket Limhamn
som modell. Höstlovet kunde ägnas åt spökjakt i
museet, vilket drygt 400 personer valde att göra.
Museet deltog i gränslösa dagar den 11-12 november, med fri entre på ett antal kulturinstitutioner runt Öresund, som är ett annat resultat av
nordiskt samarbete. Det publika året avslutades
traditionsenligt med Luciatåg med Limhamn i
spetsen och konsert i utställningshallen.

Fordon och Trafik
150-årsfirandet föranledde en hel del trafikuppdrag både före och efter TÅG 150. Lite kaxigt
hade vi gått ut med ett erbjudande till järnvägsbranschen att vi kunde erbjuda tre olika årgångståg för jubileumstrafik. Det var nog vår smala
lycka att efterfrågan från branschen inte blev
särskilt stor. Huvudsakligen inskränkte sig be-

Kunglig teater,
med Peter Iller i
huvudrollen, ombord på jubileumståget till Nora den
5 juni. Foto Poul
Thestrup.
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Tidigt på morgonen den 1 december 2006 Södra stambanans lok nr 3, Prins August från 1856, är på plats i
Lund, på dagen 150 år sedan invigningen av den forsta statsbanelinjen, Malmö-Lund. Personal på jubileumståget
är Henrik Reuterdahl Tobias Bengtsson, Martin Öhlin och Bill Hidfors. Foto Kasper Dudzik.

ställningstrafiken till körningar för enheter inom
Banverket. Jubileumståg för Banverket genomfördes enligt följande:

Sundbyberg-Nyköping, Östra Banregionen
Årgångstågets vagnar
Stockholm-Nora, Banverket, Hk
5/6
Ra 846, Årgångståget och kungavagnen
26/8 Göteborg-Trollhättan, Västra Banregionen
Ra 846 med Årgångståget
1-2/12 Malmö-Lund, Södra Banregionen
Prins August och FLJ ACFol, F 1200 och
1931 års tåg, Ra 846 och Årgångståget
15/5

Årets första insats gjordes annars för projektet
Beredskapståget Krylbo. Museets militärhitoriskt utrustade fordon drogs med det från Ostkustbanans Vänner inlånade Ok 432 från Stockholm via Sala till Krylbo. Gästrike Militärhistoriska Förening och Föreningen Beredskapstid
1942-1945 levandegjorde beredskapståget med
tågande start redan från Armemuseum i Stockholm. Ra 846 och Årgångståget användes också
för körningar för Upplands, Gästriklands och
Dalarnas Tjänstemannaförening (Gävle-Ockelbo) och för SJ Semesterhemsförening (Stockholm-Linköping-Vimmerby).
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Fordonstillstillskotten var förhållandevis fa.
SJ AB:s överlåtande av 1960-talsvagnar fortsatte
under 2006 med A2-vagnarna 5040, 5051 och
5151. Även RB4 3581 har överförts på museet.
En hel del arbete har lagts ned på att plocka
reservdelar och komponenter från generationskamrater som passerat Gävle på väg till sin slutliga destination. Avvecklingen av fordon hade
ännu inte påbörjats men under en liten ceremoni
under TAG 150 överlämnade museet rälsbussen
Xl 6 960 till Svenska Motorvagnsklubben för
deras stora renoveringsinsats på det tidigare deponerade fordonet.
Annars har naturligtvis besiktningar, underhåll
och reparationer på de ovanligt många trafikfordonen varit huvudsysslan vid sidan om teknisk
support för restaureringsprojekten. Sten Holm
har också varit mycket engagerad i anläggningen
av nya spår, med mellanliggande växel och fullbordande av elektrifieringen. Arbetena utfördes
huvudsakligen av Banverket produktion men
projekteringen gjordes av Sten. I de tämligen
omfattande markarbeten som gjordes för Hennans station och parken genomfördes även en
25 meter bred kulvertering av Hemlingbybäcken
för förlängningen av spår 1 och bilväg mot sta-
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Den teakklädda
Co8a 2772 reflekterar kvällssolen
efter att nyss ha
ankommit Hennans station med
1931 års tåg under TAG 150. För
att något forstå
hur mycket arbete
som ligger bakom
restaureringen kan
man studera några
bilder i forra årets
Spår. Foto Jonas
Sjöberg.

Rapid/oket, Ra
846, blev färdigt
/,agom till den
kungliga jubileumsresan. Bilden
är tagen strax innan roll-out från
Nynäsverkstaden
for media den 19
maj av Bertil Pettersson.
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tionsbyggnaden. Ett kanske lite anmärkningsvärt
projekt i tider av utrymmesbrist var rivningen
av det 60 meter långa, gröna lokhuset framför
UGJ-stallet som föranleddes av uppstädning inför TÅG 150 men också som ett första steg mot
en mer genuin lokstationsmiljö.
Ett annat märkligt och även besvärligt arbete
under jubileumsåret var ansökningen av nytt
trafiktillstånd. Järnvägsstyrelsen ansåg inte att
Banverket utan vidare kunde anses kompetent
att bedriva persontrafik, och det tillstånd som
museet fick under det lilla affärsverket Statens
järnvägar drogs därför in. Ärendet blev fråga för
juridisk prövning men i avvaktan på detta så insåg
vi vikten av att ha ett nytt tillstånd under alla omständigheter. Värdefull och nödvändig handläggningshjälp fick vi av Anne-Marie Olovsdotter, tillfällig kollega på avdelning Järnväg och Samhälle
vid Banverket, och ett nytt tillstånd anlände strax
innan TÅG 150. Mina nerver har onekligen satts
på hårda prov under detta verksamhetsår.
Restaurering
För tre av våra stora restaureringsprojekt har färdigställande till jubileumsåret varit ett viktigt mål.
Två av dem, elloket Ra 846 och teakvagnen Co8a

2772, blev färdiga efter en kraftansträngning utöver det vanliga - eller kanske till och med vettiga
- av Thom Olofsson och hans mannar, Stefan
Carlsson och RolfJansson. På personvagnen lades
ned över sex tusen timmars arbete. Arbetena med
loket lades till stora delar ut på entreprenad men
korgjobben gjordes i egen verkstad i en ursinnig
kamp mot tiden med bibehållna kvalitetskrav.
Det tredje fordonet, ångloket KA 692, blev vi
tvungna att skjuta på då det upptäcktes en spricka
i fyrboxen vid kalltryckningen. I stället genomfördes ett sent beslutat tubbyte på malmbaneloket,
R 976, tack vare ett stort ekonomiskt bidrag från
Järnvägsmusei Vänner. Arbetena utfördes även till
stor del av ideella krafter under sommaren. De tre
fordonen kunde därmed spela huvudroller under
jubileet och TÅG 150.
Samlingar och Dokumentation

Det löpande registreringsarbetet har fortgått
även om den berörda personalen varit engagerad i TÅG 150, utställningar och andra projekt.
Störst av dessa var återuppförandet av Hennans
station, som kommer att beskrivas utförligt i nästa års Spår av Katarina Sandberg, som höll i den
antikvariska delen av projektet. Dokumentatio-

Stationsbyggn,aden .från Hennan, järnvägsparken och de forlängda, elektrifierade spåren var de största och mest påtagliga nyheterna under jubileumsåret 2006 Bilden är tagen under nyinvigningen av den återuppforda Hennans
station i samband med TAG 150. Foto Kasper Dudzik.
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Gävles forsta station på AUerholmen. BiUen visar spårsidan och fotografen står troligen på bron som fanns öster om
stationen och gick över bangården. Normalt är biUerna på denna station, som revs 1908 tagna .från andra hållet. Ef
tersom det är 150 år sedan stationen togs i bruk flr detta motiv representera den bildskatt som Nybergska samlingen är.

nen och bevakningen av historiska värden blev
mer tidskrävande än vad vi trodde i detta mycket
komplicerade åtagande, som inte bara bestod i
hus bygge utan även rekonstruktion av en klassisk
järnvägspark. Med den jobbade Johan Bergqvist,
parallellt med trädgårdsutställningen. Efter färdigställandet och TÅG 150 kompletterades expeditionen med en komplett 1950-talsinredning
från Dals-Långeds station, som museet tidigare
tagit hand om.
Ett viktigt delmål nåddes när det stora TGO]arkivet blev fullständigt ordnat och förtecknat.
Det finns nu tillgängligt för forskning, tillfälligt i
landstingets arkivlokaler i Gävle.
Den största händelsen på arkivsidan var annars
att Stig Nybergs arkiv slutligen överlämnades till
museets samlingar. Stig hade länge förberett ett
överlämnande men han hann tyvärr inte fullfölja
sina planer innan han gick bort den 1 juli 2006.
Överlämnandet fullföljdes av Rutger Friberg helt
enligt Stigs intentioner och i samråd med Stigs
efterlämnade dotter. Arkivet som omfattar cirka
50 000 negativ och glasplåtar kommer att hållas
samman som Nybergska samlingen, vilket även
kommer att anges vid publicering av bilder. Det
bör också framhållas att det var föremål, model-

ler och fotografier ur museets samlingar som var
förlagor till de jubileumsfrimärken, Härliga tåg,
som Posten inledde frimärksåret med vid utgivningen den 26 januari.
Museet medverkade vid framtagningen av tre
jubileumsböcker, eller rättare sagt två. Den första
boken som gjordes i helt egen regi var egentligen en ny utställningskatalog, Järnvägens historier, gemensam för Gävle och Ängelholm. Med
författaren, Björn Kullanders, entusiasm och
skrivarglöd blev det till sist en hel bok som förhoppningsvis fungerar mer som lockbete till museet än som souvenir från detsamma. Den andra
boken kompletterade Banverkets jubileumsbok
och togs fram i samarbete med Svenska Järnvägsklubben. Järnvägen 150 år i bild blev en vacker
presentbok med tyngdpunkt på målningar och
fotografier ur museets samlingar. Den tredje boken var Lennnart Nilssons okända järnvägsvärld
på Trafiknostalgiska förlaget med bilder från vårt
arkiv och texter av Lars Olov Karlsson.
Böckerna släpptes den första dagen under TÅG
150 och sålde på fyra dagar för över 250 000
kronor. Här kan man tala om kioskvältare då
merparten av försäljningen gjordes från en liten
marknads bod på uteområdet. En dvd om museet
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producerades av LEG-video utifrån material inspelat under flera år, framför alle tre museidagar
2003-2005. Kompletterad med korta snuttar
om utställningarna i Gävle och Ängelholm kan
Tidsresan fungera både som introduktion och
mmne.

TÅG 150
Vad ska man säga om TÅG 150 som inte redan
är sagt i något annat sammanhang? Kanske kan
helt enkelt lite siffror vara på sin plats?
- 547 funktionärer tjänstgjorde, varav en talman och en ärkebiskop, och uträttade åtta årsverken under fyra dagar.
- 19 ånglok var under ånga. 15 ellok, 11 motorlok eller motorvagnar, 74 personvagnar och
39 godsvagnar gick i en trafik som omfattade
187 tågavgångar.
- 31 200 personer besökte TÅG 150, vilket
torde vara svenskt rekord för ett museiarrangemang.
- 7 nuvarande, eller före detta, generaldirektörer vid järnvägen gästade TÅG 150, varav en
tjänstgjorde som konduktör.
- 2 000 och 200 kronor var valören på de jubileumsmynt i guld och silver som Riksbanken
överlämnade de första exemplaren av till museet.
- 1 300 koppar kaffe serverades i UGJ-stallet.
- Minst 75 procent av tågen var försenade un124

der lördagen den 9 september, då även en konferencier, en talman, en ärkebiskop och ett vårdträd var mer eller mindre försvunna i samband
med invigningen av Hennans station.
- 3 nyutgivna böcker såldes alltså för över
250 000 kronor.
- En 32-sidig programtidning togs fram i samproduktion med GD Media, vilken följde med
som bilaga till Gefle Dagblad och Arbetarbladet
och trycktes i en extraupplaga i 15 000 exemplar
för fri utdelning till besökarna.
- Inte en enda person drabbades av någon allvarligare skada till följd av någon incident eller
olycka.
Den bästa informationen är kanske att det stora
jubileumskalaset förärats en egen bok, Tåg 150
tidernas tågfest, som blir den tredje och sista boken som ges ut av Banverket med anledning av
järnvägens 150-årsjubileum. Boken domineras
av bilder, framför alle på tågen, och har samma
format som Järnvägen 150 år 1856-2006 och
järnvägen 150 år i bild. Trots att boken rymmer
flera hundra fotografier så far inte alla plats som
man önskar.
Vad kan då passa bättre än att avsluta beskrivningen av 2006 års verksamhet med en liten
rapsodi från TÅG 150 av annorlunda bilder från
ett fantastiskt arrangemang? Tack all personal,
alla samarbetspartners och alla museivänner som
gjorde det möjligt!

Trängseln på plattformen är stundtals obehagligt stor. Lördagens ambitiösa tågtrafik lockar över 17 000 besökare,
varav flertalet behåller sitt goda humör trots forseningar och spårändringar. Foto Göran Fält.
Som vanligt så syns inte det stora och slitsamma arbetet bakom
de beundrade tågen. Foto Tina Eriksson.
Lillemor Fritioff, tågklarerare vid Banverket, är
stins på nya Hennan. Hon konstaterar att TAG
150 både är ett minne for livet och ett kaos där alla
hjälps åt for att göra det bästa av situationen. Foto
Christina Engström.
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En del vill spegla sig i glansen
av gamla skönheter. Foto Poul
Thestrup.

Hårt slit, dygnet runt, i
UG]-stallet kräver god stämning, täta raster och mycket
kaffe under tjänstgöringen.
Efter densamma sitter en pilsner fint. Foto Tina Eriksson.

Det är fullt hela tiden vid
receptionsdisken. Helena Lutz,
Anna Ahlberg och Karin
Meyer säijer och informerar så
mycket de hinner. Foto Tom
Sandstedt.
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Svenska Järnvägars Musikkår
bidrar till feststämningen.
Foto Göran Fält.

Framåt kvällen kan en
konstnär finna både en
lugn vrå och motiv for en
teckning. Foto Siegfried
Nörenberg.
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Stickspår
Gamla tjänstebenämningar

I min artikel i förra årets Spår om arbetet vid
Katrineholms station i början av 1960-talet insmög det sig ett fel. Inledningsvis redogjordes i
korthet för när tjänstebenämningen stationsskrivare infördes. Därvid angavs ett felaktigt årtal.
Vid statens järnvägstrafik fanns när de första
bandelarna öppnades för trafik stationsinspektorer som föreståndare för samtliga stationer. På
de större stationerna hade denne en eller flera
bokhållare som medarbetare på expeditionen. På
de mindre stationerna fanns biljettförsäljare som
oftast var unga män, av vilka en del beordrades
till bokhållare. I den yttre tjänsten (bangårdar
och godsmagasin) fanns stationskarlsförmän och
stationskarlar.
När nya stationer anlades på de redan trafikerade linjerna anställdes stationsmästare som
föreståndare, till exempel när Lerums station
togs i bruk 1858. Oftast var det bokhållare som
utnämndes till stationsmästare men det finns
även exempel på konduktörer och stationskarlsförmän. Stationsmästarnas lön motsvarade bokhållarnas.
När linjen Stockholm-Uppsala av Norra
stambanan öppnades för trafik 1866 tillsattes
stationsförmän om föreståndare för några av de
mindre stationerna, exempelvis Väsby och Rosersberg. Det var stationskarlsförmän och andra
ur betjäntegruppen som då kom i fråga. Samma
blev förhållandet när bandelen KristinehamnKarlstad öppnades för trafik 1869, då stationsförmän tillsattes vid Ölme och Väse stationer.
Även vid några nya stationer vid redan öppnade
järnvägar, till exempel Norsesund, gjordes på
samma sätt.
Redan 1870 kom emellertid en förändring som
sedan levde kvar i omkring hundra år. De större
stationerna skulle förestås av stationsinspektorer
och de mindre av stationsmästare. De förutva-
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rande stationsmästarna blev stationsinspektorer
och stationsförmännen blev stationsmästare.
En annan förändring som skedde 1870 var att
bokhållarna på stationerna i stället benämndes
stationsskrivare. På grund av statsbanenätets expansion och den växande trafiken ökade med tiden antalet stationsskrivare avsevärt. I början av
1880-talet fanns nästan fyra hundra stationsskrivare. De hade också de mest skilda arbetsuppgifter och ansvar. De kunde vara föreståndare för
olika expeditioner på de allra största stationerna
eller utföra relativt enkla arbetsuppgifter med
biljettförsäljning eller godstaxering.
Därigenom uppstod ett behov att förändra
tjänsterna som stationsskrivare. Detta gjordes
från och med 1866. För de enklare arbetsuppgifterna anställdes kontorsbiträden. De fanns
i princip på alla stationer som förestods av stationsinspektorer. På de något större av dessa
stationer fanns dessutom stationsskrivare för de
litet mer kvalificerade arbetsuppgifterna på de
olika expeditionerna och som biträde till stationsinspektorn, bland annat för tågexpediering.
På de större stationerna i städer och knutpunkter anställdes förste stationsskrivare som assistent
till stationsinspektorn och som föreståndare för
olika expeditioner, oftast godsexpeditionen.
På de allra största stationerna - de tre stationerna i Stockholm samt stationerna i Göteborg
och Malmö - inrättades ännu högre tjänster
som föreståndare för godsexpeditionerna och
biljettexpeditionen samt som assistent åt stationsinspektorn. Här kom den äldre benämningen
bokhållare till användning igen. Men redan 1898
var det dags för en ny förändring. Man var nog
inte så nöjd med titeln bokhållare. Den byttes då
ut mot expeditionsföreståndare respektive underinspektor för stationsinspektorns närmaste man.
Dessa benämningar levde kvar till 1980-talet.

LarsAgren

