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SJ malmtågslok var så tungt att det inte fick gå på andra banor, och efter elektrifieringen användes de bara som re
serv. SJ R 976 Nohab 903/1909, slopades 1973 men överfordes till Sveriges Järnvägsmuseum där det finns i drifts
skick. Foto i Göteborg 1910, Nybergska samlingen. 

SJ tank/ok littera S hade löpaxlar både fram och bak for att kunna gå lika fort i bägge riktningarna. SJ skaffade 
senare fler av typen, totalt 45 lok. S 941, Nohab 877/1908, 1937-1944 CHJ 47, t 1974. Leveransfoto. 
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Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1908? 

Statens järnvägar 

Vissa korta sträckor nära Stockholm, Malmö och 
Göteborg hade redan tidigare dubbla spår for att 
medge enklare infart till olika delar av bangår
dar, men under 1908 infördes på dessa och vissa 
nybyggda spår dubbelspårstrafik där varje spår 
hade trafik bara i en riktning. Det gällde Stock
holm-Uppsala utom Hagalundstunneln, Stock
holm-Rönninge utom Liljeholmstunneln, Gö
teborg-Olskroken och Malmö-Hässleholm. SJ:s 
banlängd minskade formellt med 2 kilometer ge
nom att spåret från Liljeholmen till Stockholms 
södra godsbangård nu bara räknades som del av 
dubbelspåret. Tillåtet axeltryck ökades till 18 
ton på stambanorna genom byte eller förstärk
ning av broar, varibland bron över Söderström i 
Stockholm, och till 20 ton på Malmbanan, där 
man också lade makadam (slagen sten) i stället 
for grus. 

Centralverkstaden i Örebro utökades med en 
stor vagnverkstad. 

Många lok levererades av de typer som införts 
föregående år, som littera A och E med överhet
tare, L och Ke utan. En ny loktyp infördes, tank
loket littera S som var avsett for lokaltåg, där man 
sparade tid genom att inte behöva vända loket på 
vändskiva vid slutstationen. Bland S-loken hade 
de fem som byggdes av Nohab respektive Motala 
överhettare medan de fem från Falun levererades 
med ångtorkare, en enklare variant som helt var 
monterad i rökskåpet, eftersom verkstaden inte 
hade lyckats få licens från Wilhelm Schmidt. 
Redan 1913-1916 byttes de mot riktiga över
hettare. 

En annan leverans var de två första malmtågs
loken littera R, Sveriges starkaste ånglok med 
fem drivaxlar. De var avsedda for banan Kiruna
Riksgränsen, där norrmännen hade skaffat större 
lok for att öka tåglängden och de tidigare Ma
loken hade svårt att klara så långa tåg i backarna 
vid Abisko ens med påskjutningslok. R-loken var 
så tunga att de inte kunde användas på andra 
bandelar och blev en anledning till att intresset 
for elektrifiering ökade. 

Under året levererades tio sovvagnar littera 
Ao 1 som innehöll två toaletter, en konduktörs-

kupe och tio sovkupeer, med plats for vardera en 
förstaklass eller två andraklass sovande passage
rare eller dubbelt så många sittande. Kupeerna 
hade parallella väggar med skjutdörr så att man 
kunde förbinda två kupeer for en familj . Elek
trisk belysning fanns liksom täckta plattformar. 
Dessutom levererades vagnar littera BCo 1 med 
tre andraklasskupeer och tre öppna tredjeklass
avdelningar, alla av tidigare typer med öppna 
plattformar. Vidare tillkom 100 resgodsvagnar, 
250 täckta godsvagnar, 350 virkesvagnar med 
stolpar och låg vägg samt fyra viktjusteringsvag
nar. En av SJ :s kortvarigaste godsvagns typer, de 
tio treaxliga täckta kalkvagnarna littera R2 som 
hade övertagits med Svartåbanan 1907 blev nu 
ombyggda till öppna vagnar littera 14 for trans
port av stenkol, bland annat for ånglokens be
hov. 

Arbetet hade påbörjats med tågfärjeforbin
delse Trelleborg-Sassnitz. Hamnen i Trelleborg 
var under utbyggnad och vagnar hade beställts 
med bredden 2,92 m for att klara de preussiska 
banornas profil, alla med täckta plattformar och 
plåtväggar medan man i Sverige hade 3,15 m 
bredd och träpanel. 

Enskilda banor 

• Kristianstad-Hässleholms och Karlskrona
Växjö järnvägar köpte två respektive ett lok från 
Motala av en typ som CWJ hade skaffat 1906 
och som kom att bli vanlig på sydsvenska banor. 
Det var avsett for persontåg och lätta godståg och 
hade 1400 mm hjul. CHJ fick order av Väg och 
Vatten att ändra infarten till Balslövs lastplats av 
ett decauvillespår så att det inte blev plankors
nmg. 
• Halmstad-Nässjö järnvägar köpte från Adas 
fyra godstågslok liknande vad Bergslagsbanan 
hade köpt 1907, men nedbantade till bara 11 
tons axeltryck eftersom banans broar var i dåligt 
skick. De hade ändå överhettare av Coles typ, ett 
försök av en amerikansk uppfinnare att kringgå 
Schmidts patent genom att överhettartuberna 
inte var jämntjocka, hårnålskrökta rör utan kon
centriska rör, ett smalare inuti ett grövre med 
ändplugg, i sin tur inuti rökröret. 
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• Göteborg-Borås och Borås-Alvesta järnvägar 
prövade kreatursskydd vid vägövergångarna, tro
ligen spjälgaller i vägbanan. 
• Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg 
höjde hamnstationen och tillfarten i Uddevalla 
som skydd mot havet. 
• Östra Centralbanan skaffade ett stort överhet
tarlok för snälltåg md 1700 mm hjul och utvän
diga cylindrar. 
• Bergslagsbanan hade nu dubbelspår Göteborg 
B:s-Olskroken och Domnarvet-Borlänge. 
• Nora bergslags järnvägar ökade trafiken efter 
nedläggning och breddning av smalspårsdelarna 
och byggde nya stationshus i Bofors, Högberg, 
Striberg och Klacka-Lerberg. 
• Västeråsbanan SWB införde dubbelspårstrafik 
Tomteboda-Spånga och fick bandelen Ängels
berg-Ludvika-Vansbro avsynad. 
• Garpenberg-Fors järnväg hade öppnats 1905 
men trafiken från Garpenbergs bruk var på tillba
kagång. Istället hade trafiken ökat med järnmalm 
och kopparmalm som nådde järnvägen med lin
banor. Banan förlängdes 1908 fram till de stora 
gruvorna vid Gruvgården och fick det nya namnet 
Gruvgården-Fors, vilket var praktiskt då det inte 
krävde någon ändring av vagnarnas signatur. 
• Gävle-Dala järnvägar skaffade också nya gods
tågslok men hade så bra spår att loken fick 14 
tons axeltryck, vilket kan jämföras med SJ :s lit
tera E som hade 12,5 ton. De hade utvändiga 
cylindrar och skulle dra tunga godståg i långa 
backar till Ryggen och Granstanda. Spåret från 
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HNJ-s godstågs/ok 
liknade vad Bergs
lagsbanan skaffat 
1907, men var 
uittare. Här HNJ 
25, Atlas 97/1908, 
SJ E7 1753, 1945, 
t 1973. 

Gävle norra hamnstation till Gävle central med 
bro över Lillån vid hamntorget revs upp. Det 
hade byggts för att lok lätt skulle kunna komma 
till centralstationen när lokstallarna låg vid Gävle 
N, men hade blivit helt onödigt sedan lokstal
larna och verkstäderna flyttats till Nynäs. 
• Södra Dalarnes järnväg öppnade ett sidospår 
till Säters hospital. 
• Orsa-Härjeådalens järnväg hade efter många 
års ekonomiska problem blivit så klar att den 
kunde öppnas provisoriskt utom Svegs station 
och bron över Ljusnan. Lok och vagnar hade 
tidvis varit uthyrda till andra banor i väntan på 
att OHJ skulle öppnas. 
• Stockholms spårvägar öppnade den första de
len Haga södra grindar-Hagalund av linje 15, 
som hade koncession som järnväg och ett förbin
delsespår till Hagalund SJ. 
• Under byggnad var bland annat järnvägarna 
Glimåkra-Älmhult, Mjölby-Hästholmen och 
Varberg-Ätran. 
• Bland de smalspårsbanor som öppnades 1908 
fanns Lidköping-Tun och Ljungbyholm
Karlslunda. Mellersta Östergötlands järnväg 
förlängdes från Linköping till Ringstorp där 
den fick förbindelse med NVHJ. Norra Öster
götlands järnväg hade öppnats till en provisorisk 
station i väntan på att fa bygga den sista kilome
tern till nya Norrköpings södra, som skulle bli 
gemensam med Vikbolandsbanan. 
• Voxna-Lobonäs järnväg hade öppnats proviso
riskt med 802 mm spårvidd och begagnad ma-



teriel från Bredsjö-Degerfors järnväg som blivit 
breddad eller nedlagd. En del av materielen var så 
sliten att den inte godkändes för allmän trafik. 
• Smalspårsbanor under byggnad var med spår
vidd 1067 mm Olofström-Holje, med 891 mm 
Borgholm-södra Öland, Skara-Timmersdala 
och Mariestad-Torved samt med 600 mm Anne
berg-Ormaryd och Malma-Haggården. Bygget 
av en 600 mm-bana från Sala till Sala gruva hade 
påbörjats men redan avbrutits. 

Inlandsbanan 
Ända sedan 1899 hade riksdagen diskuterat byg
get av en statsbana från norra Bohuslän genom 
Dalsland, Värmland och Dalarna samt vidare förbi 
Östersund till Gällivare. Det skulle dels återliva de 
trakter i Värmland och Dalarna som haft järnbruk 
men förlorat dem vid bruksdöden omkring 1880, 
då bara de bruk som låg närmare gruvor överlevde, 
dels möjliggöra för skogsägare längs sträckningen 
att sälja träkol till de större, moderna järnbruken. 
Redan 1902 hade Järnvägsstyrelsen och försvaret 
sagt att det mest angelägna var Sveg-Östersund
Gällivare, och 1904 hade åt Karl Key-Åberg på 
Järnvägsstyrelsens statistiska kontor uppdragits att 
undersöka berörda kommuners ekonomi och be
hov. Hans rapporter trycktes 1908. 

Banan från Sveg till Gällivare stod det klart att 
SJ skulle bygga, och enda diskussionen gällde om 
man skulle gå via Kvikkjokk där man hade fun
nit stora malmfält, men malmen var av så dålig 
kvalitet att alla svenska järnverk avrådde. Från 
Sveg till Orsa räknade man med att förstatliga 
Orsa-Härjeådalens järnväg. 

För sträckan Bohuslän-Orsa hade man tre al
ternativ. Det första var att utnyttja och förlänga 
befintliga banor. Då skulle den smalspåriga Ud
devalla-Lelångens järnväg fortsättas till Åmots
fors, Uddeholmsbolagets banor förlängas längs 
Klarälven upp mot Sysslebäck, en ny smal- eller 
normalspårig bana byggas Åmotfors-Åmål och 
en normalspårig bana Kil-Torsby. 

Det andra alternativet var att SJ skulle bygga 
en bana från Kragenäs längs norska gränsen till 
Torsby och sedan vika in mot Vansbro. Ett tredje 
alternativ var att förstatliga både Mora-Vänerns 
järnväg och Bergslagsbanan. 

Man valde att tills vidare avstå från delen Bo
huslän-Orsa, och det första alternativet blev så 
småningom förverkligat genom de med BJ sam
arbetande normalspåriga Dal-Västra Värmland, 
Åmål-Årjäng och Kil-Fryksdalen. Av det tredje 
alternativet skedde förstatligandet av MVJ. 

Uddevalla Hamnstation, med utformning som var typisk for Claes Adelskölds 1860-talsbanor, låg farligt nära havet 
och blev upplyft med skyddsvallar. 

Uddevalla. Statioct. 
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Bofors station fick ökad trafik, bibanor till Valåsen och Björkborn och nytt stationshus. 

lnvigningståget Lidköping-Tun vid Örslösa den 11 november 1908 drogs av vad som betecknas som "banans parad
/ok" i Ake Bergner och Ingemar Landins lilla skrift Tunbanan (2002). L] 1 med Nohabs tillverkningsnummer 890 
omnumrerades senare till L] 9 och slutade 1955 sina dagar som SJ S13p 3079. 

8 



Andrew Scott 

Kunden i centrutn på järnvägstnuseet i York 

Under tre dagar i mars samlades drygt 500 pro
fessionella museiarbetare till museernas vårmöte i 
Stockholm på temat Museer spelar roll. Den år
liga minikonferensen arrangeras av Riksforbun
det Sveriges Museer. Jag hade formånen att sitta 
i programkommitten for årets möte och till min 
stora glädje så kunde jag locka chefen for ett av 
Europas mest .framgångsrika och spännande mu
seer, Andrew Scott, att bli en av huvudtalarna. 
National Railway Museum i York lockar årligen 
nästan en miljon besökare, vilket är ungefär tio 
gånger så många som antalet invånare i York. Låt 
vara att staden med sin katedral och medeltida 
stadskärna, innanfor den välbevarade ringmuren, 
är en turistmagnet och att engelsmännen både äls
kar och högaktar sina järnvägar, men visst ligger 
det mycket mer bakom .framgången. Jag är både 
stolt och glad över att Andrew ville dela med sig 
av sina och museets erfarenheter och strategier till 
vårmötets deltagare. Han har dessutom tillhanda
hållit det mycket uppskattade foredraget for Spår. 
En del känner kanske igen några recept .från vårt 
eget museum och självklart har museet i York alltid 
varit en inspirationskälla for oss. Det känns därför 
väldigt bra for mig att kunna formedla Andrews 
insiktsfulla bidrag om museets nytta, inte bara for 
de brittiska behoven utan även for svenska musei
vänner, kollegor i branschen och kanske en och an
nan beslutsfattare. 

RobertSjöö 

York är en inte särskilt stor stad men har en mycket 
stark modern ekonomi och ett underbart histo
riskt arv. Dit hör det nationella järnvägsmuseet, 
som finansieras av skattebetalarna men alltså är 
beläget i en provinshuvudstad. Mitt tema nedan 
är "det nyttiga museet", och motivet för den be
teckningen ska förhoppningsvis klarna. 

För att fa reda på vad allmänheten vill fa ut 
av museet gör vi enkäter, och de lär oss mycket. 
Besökarnas mest grundläggande önskemål är 

• rena toaletter 
• ett välstädat museum 
• en bra servering 
• ett vänligt bemötande. 

Sådana enkäter säger emellertid inte särskilt 

mycket om utställningar, om våra framgångar 
som plats för kunskapsinhämtning eller om sam
spelet med samlingarna. Därför utnyttjar vi fli
tigt tekniker som fokusgrupper av besökare och 
icke-besökare. Vi analyserar skriftliga och munt
liga kommentarer och upptäcker tre mycket in
tressanta ting. Besökarna önskar sig 

• äkta prylar 
• mänsklig kontakt. 

Jag återkommer till detta. Det tredje som de vill 
ha är 

• nyheter - varmed menas något som är nytt 
och annorlunda utöver de gamla favoriterna. Det 
kan vara en ny presentation, en utställning eller 
ett evenemang. På museer - som i sig registrerar 
tidens gång - vill de också se förändring, något 
nytt varje gång de är där. 

Dessutom visar enkäterna att publiken föränd
ras. Den form av presentationer som passade pu
bliken för trettio år sedan passar inte nu. Kom
munikationsformerna förändras, människors 
syn på historien förändras. Behovet av satsningar 
och förnyelse är mycket påtagligt. 

Och i detta ligger problemet. Liksom de flesta 
museer har vi ont om pengar, men ska vi lyckas 
framöver måste vi fortsätta att satsa. Museet mås
te förändras så att det möter de föränderliga be
hoven och våra besökares längtan efter det nya, 
eller åtminstone något som är nytt. 

Är det bara vi som har funnit detta? 
Blickar vi ut över den brittiska museivärlden 

finner vi både goda och dåliga nyheter. En god 
del av de befintliga museerna - särskilt kommu
nala museer med lokalt innehåll och vissa privata 
som tillkommit under 1900-talets senare hälft 
- har det kärvt. De har ont om besökare och ont 
om pengar. 

Kommuner far det svårare att motivera finan
sieringen av sina museer. På de andra museerna 
börjar initiativtagarna trappa ner om de inte 
redan är döda. Museer som har inrättats för att 
hugfästa slutet för en utdöende bransch är inte 
alltid av samma intresse för generationer som 
inte har något minne av den branschen. Den nya 
generationen är inte alltid så begeistrad av deras 
innehåll. Allmänheten blir allt mindre benägen 
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att besöka dem. Billiga flygresor till semester
orter, mer pengar att spendera på resor, minskat 
intresse för ämnet och större konkurrens om ti
den far människor att ägna sig åt annat. Vissa 
sådana museer har sjunkande besökssiffror. 

Det existerar förvisso exempel på framgång, 
men det finns en tendens att det är storslagna pro
jekt i storstäderna som far de mest imponerande 
publiktalen. Museer ses som ett nyckelelement 
i förnyelsen av stadskärnor. Tate Modern i Lon
don, lmperial War Museum North i Manchester 
och Brunels fartyg Great Britain i Bristol är tre 
exempel ur högen på denna utveckling. Fast det 
finns undantag från båda reglerna. Vissa av de 
äldre, etablerade museerna klarar sig mycket bra, 
medan ett och annat av de nya "storprojekten" 
inte har levt upp till förväntningarna. 

Vad är det då som pågår? 
Jag menar att svaret ligger i en mycket enkel 

fråga: 
Hur nyttigt uppfattas museet vara? Hur nyt

tigt finner samhället, finansiärerna, besökaren 
museet? 

Skälet till att jag betonar museets nytta sådan 
den uppfattas av andra grundas på ett enkelt 
men ofta bortglömt faktum om museer. Enkelt 
uttryckt: museer är ett fantastiskt sätt att spen
dera andra människors pengar. 

Utan finansiärer är förfallet oundvikligt. Där
för menar jag att ett sunt museum är ett som, av 
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National Railway 
Museum i York 
lockar årligen 
närmare en miljon 
besökare. En av 
ftamgångsfaktorer
na är en samling i 
absolut världsk/,ass. 

Samtliga foton har 
tillhandahållits 
genom National 
Railway Museum. 

något skäl, är välsignat med någon som ser det 
som så nyttigt att han är beredd att betala för 
det. Det är framför allt museichefens och styrel
sens jobb att se till att denna lyckliga ställning 
uppnås. 

Vår önskan att betjäna kunderna handlar inte 
bara om att se till att dagens besök skapar största 
möjliga tillfredsställelse. Vi måste också tänka 
framåt, på hur vi ska kunna vara framgångsrika 
framöver. Och utifrån behovet av satsningar 
innebär detta att tillfredsställa behoven hos en 
annan grupp av intressenter- finansiärerna- ge
nom att se till att uppfattar museet som något så 
nyttigt att de är beredda att satsa. 

I fortsättningen ska jag berätta om några av de 
strategier som vi på nationella järnvägsmuseet i 
York har använt för att uppfattas som nyttiga av 
våra finansiärer och av allmänheten. 

Strategi för ett nyttigt museum 

Problemen, strategin och lösningarna ser förstås 
olika ut för varje museum. Än idag finns det 
museer som finansieras av en enskild välgörare 
som har en personlig drivkraft att betala för sin 
skapelse. Och i vissa länder, den där mytiska "an
dra världen" där gräset alltid är grönare, finns det 
myndigheter som ger sina museer obegränsade 
resurser till att göra vadhelst de vill. Även om det 
en gång varit så gäller det tyvärr inte längre i Stor
britannien och förmodligen inte heller i Sverige. 



För de flesta av oss är emellertid finansiären 
en kombination av statliga instanser, kommu
nala och regionala organ samt förstås besökarna 
själva. Alla sådana grupper har hundratals krav 
på sina medel, och ska vi kunna utnyttja vår po
tential måste vi vara bra på att argumentera över
tygande för att prioriteras. Finansiärer behöver 
ha en tydlig vision av museets nytta när det gäller 
att tillgodose deras egna intressen. 

Vårt mål är att alla dessa grupper ska se en 
nytta hos museet, vilket innebär att de antingen 
ger oss de medel som vi behöver eller åtminstone 
hjälper oss i påtryckningarna för resurser. 

Min kunskap om svenska museer är begränsad 
så jag hoppas ni förlåter att jag starkt begränsar 
mina exempel. 

Vasamuseet: dess nytta för Sverige är förvisso 
att det tillhör det centrala som Stockholm och 
Sverige kan erbjuda besökarna. Detta oberoende 
av dess roll som nationell ikon och som centrum 
för studiet av landets politiska och marina histo
ria. Jag hoppas att jag har rätt i min tro att den 
svenska staten inte behöver övertygas om dess 
nytta. 

För det andra Sveriges Järnvägsmuseum i 
Gävle. Från att ursprungligen ha varit ägt av 
den statliga järnvägen som sett det som del av 
sitt institutionella ansvar-kanske sitt varumärke 
- har de politiska förändringar som omvandlat 
den svenska järnvägsverksamhetens struktur 
styrt museet genom ett stormigt hav av organi-

Den sociala 
bredden är 
också något 
som det 
brittiska 
kulturde
partementet 
har priori
terat. Man 
har därfor 
beslutat om 
.fri entre på 
de statliga 
museerna, 
vilket ja,tt 
stort genom
slag bland 
så kallade 
museiovana. 

satoriska nyordningar, nya ägare, tuffa affärsmän 
med inriktning på besparingar och så vidare. Jag 
gör kanske min vän Robert Sjöö förlägen genom 
att säga att han framgångsrikt har fört museet 
genom denna period, med insikt om att han 
måste inte bara bearbeta branschens skiftande le
dare och finansiärer utan också övertyga dem om 
järnvägsmuseets roll och nytta för dem. Därmed 
har museet förändrats, till somligas besvikelse 
och andras förtjusning, men det står nu mycket 
starkt i det allmänna medvetandet och utgör en 
förebild för andra museer genom bredden i sina 
framgångsrika aktiviteter. 

Mitt eget museum finansieras i första hand av 
den brittiska skattebetalaren, och jag vill tro att 
en oberoende iakttagare kommer till slutsatsen att 
vi med största allvar försöker göra vår verksamhet 
nyttig för skattebetalarna som bekostar den. 

Det finns två skäl till detta. 
Först det ödmjuka. Det är inte vårt museum. 

Det tillhör skattebetalarna och de har rätt att fa 
avkastning på sin investering. 

För det andra det pragmatiska. Jag har noterat 
att de museer som är på tillbakagång, som hotas 
av stängning eller far sina anslag nedskurna, är 
de som saknar folkligt eller politiskt stöd. Det 
rättframma sättet att fa stöd är som jag ser det 
att se till att allmänheten och dess politiska le
dare uppfattar museet som nyttigt. Någon måste 
tillräckligt starkt vilja ha museet för att betala för 
det. 
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Av detta följer en strategi som 
• blickar utåt mot intressenterna och samhället 

snarare än inåt 
• arbetar tillsammans med finansiärerna för att 

uppfylla deras behov genom museets kvaliteter 
och roll 

• fokuserar på museets brukare - dess kunder 
- och ser till att de gillar museet tillräckligt för att 
vilja tala för dess sak. 

Vårt mål är att National Railway Museum ska 
vara ett av världens mest beundrade museer. För 
att nå det målet tror vi att vi allt bättre behöver 
betjäna ett växande antal brukare i egenskap av 
centrum för kunskap och förståelse av järnvägs
historien. 

Annorlunda uttryckt: vi tror att vi behöver 
vara nyttiga för ett så brett spektrum av samhäl
let som möjligt. 

Ett nyttoperspektiv 

Detta är lättare sagt än gjort. Vad menar då vi i 
York med att vara nyttiga? 

Enligt vår strategi 
är vi utåtblickande, förstår museets politiska, 

ekonomiska och sociala sammanhang. Vi blickar 
utåt for att förstå behoven hos vår region och 
vårt samhälle, hos våra befintliga och potentiella 
brukare, 

samarbetar vi med finansiärerna. Vi identifie
rar vilka som beslutar om våra anslag och ser till 
att förstå vad som är viktigt för dem, hur vi kan 
hjälpa dem att uppfylla sina prioriteringar och 
berätta for dem hur hjälpen går till, 

fokuserar vi på brukarna - förstår vilka de är, 
vilka vi vill ha, deras behov, hur behoven kan 
uppfyllas och hur just vi kan göra det. 

Missförstå mig inte! Jag menar inte att museer 
passivt bör leverera allt som finansiärerna far for 
sig. Det är tvärtom vi som med vår sakkunskap 
har en klar förståelse av våra organisationers för
måga, och det är vi som bör ha visionen om de
ras potential. Vad jag vill säga är att det är vår 
uppgift att kommunicera med finansiärerna, 
inse att vi ber dem prioritera oss på bekostnad av 
andra användare av deras pengar och att vi inte 
kan hysa några stora förväntningar om vi inte 
övertygar finansiärerna om att det som museet 
gör är värdefullt. 

Man bör inte heller ta uttrycket "uppfylla bru
karnas behov" alltför bokstavligt. Våra besökare 
vill se sina gamla favoriter men det finns också en 
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längtan efter något nytt. De vill bli överraskade 
och förtjusta över vad de hittar. De vill ha inrätt
ningar av yppersta klass och uppleva ett museum 
som överträffar deras förväntningar. När vi pla
nerar en ny generation av presentationer vet vi att 
kreativiteten och drivkraften måste komma från 
våra medarbetare, inte från en enkel checklista 
med våra besökares önskningar. Men - vår pla
nering måste besjälas av besökarnas verklighet. Vi 
försöker förstå vad våra besökare vet om ämnet, 
vilket är utgångspunkten för de kunskapsupple
velser som vi kan erbjuda. Och våra erbjudanden 
formas, antingen det gäller utställningar eller fö
reläsningar, av en växande kunskap om hur vi ef
fektivt kan kommunicera med besökarna. Sedan 
är det vår uppgift att övertyga finansiärerna om 
att detta är rätt sätt att ge dem det resultat som 
de önskar sig. Ett resultat som i allmänhet bara 
kan uppnås genom att locka besökare till museet 
och sedan fa dessa att berätta for sina vänner att 
också de måste göra ett besök 

Jag ska nu övergå till hur vi gör oss nyttiga för 
finansiärer och allmänhet - både i deras roll som 

Att vara nyttig.for unga besökare är också att vara 
nyttig for staten, som satsar mycket på att ge barn och 
ungdomar kunskaper om deras egen historia. 



Riktade arrange
mang for barn kan 
nå famiijer som 
aldrig har satt sin 
fot på ett museum 
tidigare. Aldrig så 
enkla aktiviteter 
kan bli uppskat
tade och publika 
succeer. 

brukare'av museibesöket men också utifrån vår 
roll som vårdare av samlingarna - samt hur vi 
försöker samarbeta med sponsorer. 

Att vara nyttig för staten 

Vår största finansiär är det brittiska kulturdepar
tementet som även har ansvar för medier och 
idrott. De står för en stor del av våra löpande 
årliga kostnader. Vi har med dem ett treårigt fi
nansieringsavtal med prestationsmål som i första 
hand fokuserar på 

• utbildningstjänsterna åt unga 
• den sociala bredden hos vår besökarbas 
• samt förstås de rena besökstalen. 
Jag ska ta upp en sak i taget. 
Besökstal. För det första lägger vi stor vikt vid 

dem. Min gamle chef sa en gång att den enda 
information som parlamentsledamöterna ( till 
skillnad från tjänstemännen) regelbundet far om 
de nationella museerna är årsrapporterna om an
talet besökare. När man skalar bort retoriken om 
att social bredd och kvalitet är minst lika viktiga 
som kvantitet, är den rubrik som verkligen for
mar människors syn på museers framgång och 
därmed deras nytta antalet besökare. Han hade 
rätt, och det handlar inte bara om politikers be
hov av sammanfattning. Ett museum med sta
bila eller stigande besökssiffror har bättre stäm
ning, större självförtroende och en bättre historia 
att berätta när det söker anslag från offentliga el
ler privata instanser. Även i vår tid med virtuell 
tillgång till museer via exempelvis Internet och 
ökad rörlighet hos samlingarna genom vandrings-

utställningar, är det just ögonkontakten med the 
real thing från dem som stiger över museitröskeln 
som är framgångens kärna. 

Med detta sagt kan vi börja se lite mer detalje
rat och sofistikerat på besökskvaliteten. Besökar
enkäterna jag berättade om säger oss att besö
karna är mycket nöjda, men när vi undersöker 
vidare genom fokusgrupper och annat finner vi 
att förväntningarna är nedslående låga. Vårt mu
seum har kallats Yorks största paraply, en bra till
flykt när det regnar. Vi är ute efter att grundligare 
förstå hur effektiva vi är på att betyda något för 
människor - till exempel genom att ge dem kun
skap. Det är en svår utmaning, men under det 
kommande året tänker vi grundligare undersöka 
om vi har någon större kunskapspåverkan, om 
vi har gjort ett verkligt intryck på våra besökare. 
Det kommer emellertid att dröja lite innan vi 
har utvecklat detta dithän att detta kan användas 
som ett inslag i vår dialog med staten. 

Social bredd. Vad brukarbredden beträffar läg
ger vår finansiär, regeringen, stor vikt vid den so
ciala och ekonomiska bakgrunden hos de statligt 
bekostade museernas besökare. Om museer verk
ligen är de pedagogiska institutioner som vi alla 
tror att de är, kan man undra varför, i ett mång
skiftande och mångkulturellt samhälle, den vita 
medelklassen tycks vara den största publiken. 

Det tas här och var en del intressanta initiativ 
för att försöka ändra på publikens sammansätt
ning. Många museer förblir emellertid bastio
ner för medelklassvärderingar och har funnit 
det föga meningsfullt att förändra sin image. 
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Vår egen personal i York går lidelsefullt in för 
att locka tvärs över de sociala klyftorna. Ett järn
vägsmuseum är genom själva sitt ämne intellek
tuellt tillgängligare än många andra museer. Det 
handlar om vardagslivets föremål och äger i sina 
lokomotiv väldiga ikonobjekt som likt dinosau
rier fängslar barnens fantasi. 

Det är mycket enklare för oss att dra till oss den 
socialt blandade publik som till exempel Victoria 
& Albert Museum i London saknar, och vi gläds 
över den rollen. Varje år ordnar vi till exempel 
skamlöst ett Thomas the Tank Engine-evenemang 
som ger oss 70 000 besökare under två vinter
veckor. Många av barnen och faktiskt också 
många av deras föräldrar har aldrig satt sin fot 
på ett museum förut. Vi hoppas att de ska trivas 
och att de lär sig något om järnvägens historia, 
men att de framför allt lär sig att ett museibesök 
är något som är nöjsamt och givande, och att de 
kanske försöker besöka oss eller andra museer en 
annan gång. 

National Railway Museum avviker från de 
flesta av Storbritanniens stora museer däri att be
sökarna mer eller mindre speglar landets sociala 
mångfald. Vi är lika attraktiva för arbetar- som 
för medelklassbesökare. Detta är ett starkt argu
ment för oss när vi söker stöd från politiker. Jag 
skulle helst vilja säga att detta är så viktigt för 
regeringen att finansieringen följer framgångar 
med att bredda publiken, men detta är tyvärr 
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Genom att an
passa utbudet 
till den natio
nella läroplanen 
kan även ett 
nischat och 
smalt ämnes
museum vara 
attraktivt for 
skolorna. 

långt ifrån fallet. Fast så länge det förblir en viktig 
del av regeringens program kommer vi att för
söka uppmuntra den att investera i vår förmåga 
att leverera den typ av publik som den säger sig 
vilja ha. 

I stort sett detsamma kan sägas om etnisk 
och kulturell mångfald, fast eftersom York lig
ger i en del av landet med mycket små etniska 
minoritetsgrupper är vi inga stora aktörer i det 
avseendet. Vårt systermuseum i Bradford, Natio
nal Media Museum, lägger däremot stor vikt vid 
arbetet med sina lokala, i stor utsträckning asia
tiska, befolkningsgrupper, vid att framstå som 
nyttigt för dem - och med betydande framgång. 
Filmfestivaler, anställningspolicy, arbetet med 
skolor, till och med maten i serveringen, speglar 
omgivningens mångfald. Regeringen letar efter 
institutioner som kan hjälpa till med integration 
och förtroendebygge i etniska grupper, och mu
seet i Bradford ses som ett centralt verktyg i det 
arbetet och erkänns av staten därefter. 

Utbildningstjänster. Om vi övergår till utbild
ningstjänsterna riskerar ett specialmuseum som 
är fixerat på ett snävt ämne att vara föga attraktivt 
för skolor. I Storbritannien måste skolorna arbeta 
hårt med att uppfylla den nationella läroplanen 
och det finns inte mycket tid att ströva utanför 
dess råmärken. Det nyttiga, det kundfokuserade 
museet utgår därför från läroplanen, arbetar med 
lärarpaneler för att utforska vad det kan erbjuda 



som förser lärarna med lösningar och kontaktar 
skolorna för att hjälpa dem att nå sina resultat. 
Vi har funnit att vi därmed starkt berikat våra er
bjudanden. Våra samlingar och historierna som 
de innehåller kan förstås stimulera historie- och 
teknikämnena, men de kan även tillhandahålla 
drama och litteratur och matematik och geo
grafi och bildkonst. Att tillhandahålla ett brett 
spektrum av undervisningsmaterial gör livet mer 
tillfredsställande för våra museipedagoger, inne
bär att fler lärare blir angelägna att använda våra 
tjänster och ger oss fler skolgrupper för varje år. 

Våra undersökningar har visat att nästa stora 
hinder är kostnaden för resan till museet, och vi 
har därför bearbetat järnvägsbolag om att trans
portera skolor från eftersatta områden till York 
så att de kan tillgodogöra sig våra tjänster. Järn
vägsbolagets belöning är att ungarna far höra 
budskap om tågsäkerhet och antivandalism som 
bolagen är angelägna att fa fram. De projekten 
är till nytta för både skolorna och järnvägarna. I 
stället för att vi söker hjälp från järnvägsbolagen 
för att genomföra vårt undervisningsprogram, 
ser bolagen denna verksamhet som en hjälp åt 
dem själva. Följden är att de köper in sig i vårt 
sponsorprogram för företag, som är ett av våra 
mest framgångsrika partnerskap när det gäller 
att skapa starka och långvariga relationer till mu
seet. 

För att sammanfatta vår relation till kultur
departementet avtalar vi årligen med dem om 
mål som gäller besöksantal, social bredd och un
dervisningstjänster, och vi försöker varje år se till 
att dessa mål inte bara uppfylls utan överskrids. 
De utgör grunden för vår relation till staten och 
underbygger vår årliga finansiering. 

Som gammaldags utställningsorganisatör fin
ner jag det trist att inget i vårt kontrakt med sta
ten handlar om samlingarna. Det är besökarna 
och inte staten som berättar att samlingarna är 
viktiga, och jag ska strax återkomma till samling
arnas roll för kundservicen. 

Att vara till nytta för regionala instanser 

Kulturdepartementet täcker en stor del av våra 
löpande kostnader men ger föga bidrag till förny
else och investeringar. Däremot har statens regio
nala organ i Yorkshire befogenhet att investera i 
turistekonomins utveckling och i utbildningsini
tiativ. Vi anstränger oss därför att göra oss nyttiga 
för det organet. Detta kräver en insikt om vår 

effekt på den regionala ekonomin. Därför ägnar 
vi betydande energi åt att utfråga våra besökare 
- inte bara för att finna ut vad de anser om mu
seet utan också för att förstå hur detta påverkar 
ekonomin. Det arbetet berättar till exempel att 
cirka hälften av besökarna kommer till vår region 
Yorkshire (med en radie av cirka hundra kilome
ter från York) specifikt för att besöka museet 
- resten är mer eller mindre lokala besökare eller 
sådana som inte specifikt motiverades av museet 
när de valde att besöka York. Vi kan också fa 
reda på hur länge de stannar i vår region och hur 
mycket de dagligen spenderar under sin vistelse. 
Beväpnade med denna information beräknar 
vi vår effekt. Vårt museum med sina 900 000 
besökare om året svarar för en konsumtion av 
32 miljoner pund i regionen - en smula av det 
på museet men långt mer på lokala restauranger, 
hotell, i butiker och hos reseföretag. Detta ska
par och upprätthåller årligen cirka 750 arbets
tillfällen. Det är en betydande effekt och en som 
vanligen tas för given. Vi anstränger oss därför 
ordentligt för att se till att vår regionala myndig
het förstår hur nyttiga vi är. Från en position där 
de inte såg något skäl att investera i museet för vi 
nu detaljerade diskussioner med dem om större 
anslag som kan fa oss att skapa en ny generation 
basutställningar som säkrar att vi fortsätter att 
locka besökare under kommande år. 

Vi har inte nått den positionen bara genom 
att sockra våra anslagsäskanden. Vi har i många 
år arbetat på att uppfattas som en central del av 
turismens regionala infrastruktur, jobbat tillsam
mans med andra attraktioner för att marknads
föra York och tryckt på för att se till att opinions
bildarna förstår vårt behov av nyinvesteringar. 

Och det är inte bara inom turismen som det 
Nyttiga Museet samarbetar med lokala instan
ser. 

Yorks college för vuxenundervisning tillhan
dahåller bland annat yrkesutbildning för järn
vägsnäringen. Dess lokaler var emellertid dåliga 
och låg illa till för kunderna i branschen. Vi sam
arbetade med colleget för att fa medel från den 
regionala myndigheten för att etablera ett nytt 
undervisningscenter på järnvägsmuseet, mycket 
närmare järnvägens arbetsplatser i York. Där 
finns nu fem klassrum och två laboratorier. Vi 
delar lokalerna med colleget, och därmed kom
mer inte bara eleverna och deras arbetsgivare 
till museet utan vi har också fatt en bättre in-
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frastruktur för vår egen undervisningsservice. 
Partnerskapet mellan museet, colleget och den 
finansierande myndigheten är långsiktigt. Till 
följd av vårt samarbete har båda våra partner en 
bättre förståelse av museet och dess ambitioner, 
och dessa framgångar utgör en språngbräda för 
framtida samarbetsformer, till exempel de ut
ställningsinvesteringar som nämndes ovan. 

Att vara nyttig för sponsorer 

Något ska i korthet nämnas om kommersiellt 
sponsorskap. Många museer bygger på sådant 
för sina specialutställningsprogram. Nyttan för 
sponsorerna ligger i profilen inför allmänheten, 
i att förknippas med samlingarnas kvalitet samt 
i möjligheterna till underhållning och gästfrihet. 

Vi har inget starkt program för specialutställ
ningar av det slaget men har på andra sätt lyckats 
bygga relationer med och dra till oss medel från 
kommersiella organisationer. Vi har funnit att det 
är våra undervisningsprogram för unga som är 
mest attraktiva för sponsorer, eftersom de passar 
väl in i det ansvarsmedvetande som vill uppvisas 
av olika företag, särskilt inom järnvägsbranschen. 
Vi försöker hålla liv i relationer som annars skulle 
kunna vara begränsade till vissa kortsiktiga pro
jekt genom att uppmuntra företag att köpa in sig 
i vårt program "Partnerskap med näringslivet". 
De har nytta av de lokaler och den utrustning 
som vi tillhandahåller åt deras personal, och de 
kan underhålla sina kunder på museet. 

Den nyttighet som är mitt tema här manifeste
ras genom långsiktiga relationer. Ett sponsorskap 
som inte omvandlas till ett långvarigt förhållande 
tyder på att sponsorn inte har funnit relationen 
vara till nytta på lång sikt. 

En kundvänlig ansats 

Jag har hittills mest uppehållit mig vid nyttan för 
kollektiva instanser - förvaltningar, företag och 
sådant. Men det allra viktigaste är väl ändå att ett 
skattefinansierat museum uppfattas som nyttigt 
av allmänheten. 

Ar 2001 hade vi glädjen att vinna det europe
iska priset Årets Museum. Det var en fantastisk 
upplevelse för oss, något som gjorde hela mu
seets personal både stolt och ödmjuk. Vad som 
stod klart var att om det fanns något särskilt som 
drog juryns uppmärksamhet till Nationella järn
vägsmuseet i York så var det vår inriktning på 
att betjäna allmänheten - inte som ett teoretiskt 
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begrepp eller politiskt mantra utan på ett prak
tiskt plan. 

Det sägs fortfarande då och då, förhoppnings
vis mer på skämt än på allvar, att ett museum 
skulle kunna fungera mycket bra om det inte var 
för besökarna. Men jag hoppas att vi i York med 
skamlös lidelse går in för att skapa ett museum 
som är nyttigt för allmänheten. 

Detta innebär att 
• lyssna på vad folk vill ha 
• uppmuntra fler att besöka museet 
• göra så mycket som möjligt av samlingarna 

tillgängliga för allmänheten 
• visa människor hur de kan fa ut mer av sam

lingarna och museet. 

Vad vi erbjuder besökarna 

Vi anstränger oss att reflektera över besökarna 
- vilka de är, vad de önskar sig och hur vi bäst 
kan betjäna dem. Vår publik sönderfaller i 

• "vanliga'' besökare 
• specialintresserade 
• studerande 
• forskare, både akademiker och amatörer. 
Jag har redan berört vad de vanliga besökarna 

är ute efter: 
• ett vänligt bemötande 
• renlighet och service av god kvalitet 
• äkta prylar 
• mänskligkontakt 
• nya upplevelser som engagerar och fängslar. 
Detta är goda nyheter. Åtminstone på mitt 

museum, och jag misstänker att det är så också 
på de svenska, värdesätter människor verkligen 
kontakten med det äkta material som ligger till 
grund för hela vår existens. Jag anar en liten men 
växande tendens bort från modet med föremåls
fria displayer och en återgång till sådant som fo
kuserar på de rikedomar vi har att visa upp. 

Besökarna vill ha engagerande utställningar 
men önskar sig också program, tillställningar och 
aktiviteter som ger goda anledningar till besök. 
Detta har fatt oss att lägga stor vikt vid ett fortlö
pande program med evenemang och aktiviteter 
som riktar sig till olika publiktyper. 

Jag tänker återkomma till samlingarna men 
här säga något om det värde som besökarna 
fäster vid mänsklig kontakt. För femton år se
dan var de enda mänskliga varelser en besökare 
kunde se efter inträdet till våra utställnings
hallar uniformerade vakter - samma ord som 



används för fängelsepersonal. Dessa var där för 
att hindra människor från att göra olika saker. 
Ett slag hade museet trettio vakter. Detta har 
vi successivt ändrat på. Vi har nu en liten men 
specialiserad säkerhetsstyrka. Besökarna ser 
dem sällan. Däremot ser de Förklarare som vi 
har fått resurser till genom att minska på sä
kerhetspersonalen. Förklararna finns till för att 
höja besökets kvalitet. De besvarar frågor, or
ganiserar evenemang och aktiviteter, samarbe
tar med vår dramagrupp, ger föreläsningar och 
förevisningar och skapar i hallarna en närvaro 
som avlägsnar behovet av en separat säkerhets
funktion. Besökarna sätter enormt värde på 
deras bidrag. De som vill kommunicera direkt 
med artefakterna lämnas i fred, men för många 
som finner museet en smula avskräckande ger 
förklararna ett väldigt tillskott till upplevelsen. 
Jag ska återkomma till hur frivilliga medarbeta
re bidrar ytterligare till den mänskliga kontakt 
som så många besökare värdesätter. 

Idag planerar vi i York en ny generation av bas
utställningar. Sedan museet öppnades 1975 har 
vår publik förändrats långt mer än utställning
arna. Våra enkäter visar att den förhandskunskap 
om ångtågsepoken som vi kunde förutsätta hos 
1975 års publik inte längre finns . Vi behöver göra 
mer för att förklara de grundläggande föränd
ringar som järnvägen har genomgått under tiden 
efter andra världskriget och mycket, mycket mer 
för att hjälpa människor att förstå hur grundligt 
järnvägen förändrade världen på 1800-talet, när 
ångtågen banade väg för industriepoken. 

Museet har ett 
väl utvecklat 
forhållande till 
kommersiell 
sponsring. När 
nationalkleno
den, det privat
ägda ångloket 
Flying Scots
man, var till salu 
ryckte stora delar 
av Storbritan
niens befolkning 
in for att hjälpa 
till med finansie
ringen, ända ner 
till veckopengen 
från besjälade 
ungdomar. 

Förutom att tillgodose behoven hos dagens 
publik vill vi locka något annorlunda besökare. 
Vi vet att vi är bra på att dra till oss familjer och 
vill fortsätta att vara det. Vi är emellertid min
dre framgångsrika med andra vuxna som inte är 
specialintresserade. Vår publikutvecklingsplan 
besjälar vår utställningsplanering så att utställ
ningarna med anslutande program ska skapa den 
breddning av publiken som vi eftersträvar. Men 
de nya utställningarna ska inte inställsamt bara 
möta besökarnas förväntningar. Vi tror att det 
bästa sättet att vara nyttig - vara attraktiv, vara 
fängslande - för besökarna är att ha utställningar 
som rangar deras intresse, som inser utgångs
punkten för deras förståelse av ämnet och bygger 
vidare på den. Detta kräver en hel del formativ 
utforskning men garanterar att vi överraskar och 
fängslar dem. 

Ett annat av publiksegmenten är specialis
terna på järnvägshistoria. De är mycket trogna 
understödjare av och besökare på museet och 
ibland mycket talföra. Vi lyssnar på våra special
intresserade grupper och försöker tillgodose de
ras behov, men balanserar detta genom att be
tjäna en bredare - "vanligare" - publik. Vi gör 
dem ibland besvikna när vi berättar att vi inte 
kan lägga knappa resurser på en utställning som 
snävt fokuserar ett obskyrt jubileum. Däremot 
tar vi deras behov av tillträde till samlingarna och 
våra kunskapsresurser på stort allvar, och detta 
för mig in på de speciella utmaningarna kring att 
nyttiggöra våra samlingar. 
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Att nyttiggöra - en kundfokuserad inställning 
till hanteringen av samlingar 

Jag har redan nämnt att våra vanliga besökare 
värdesätter kontakten med äkta prylar. Det nyt
tiga museet kan tillhandahålla denna kontakt. 

I lärspektrumets andra ände vill specialister 
och forskare - antingen de formellt forskar inom 
en akademisk ram eller är amatörer som söker 
kunskap av kärlek till ämnet eller hjälper till att 
restaurera ett privatägt järnvägsfordon - ett en
kelt behov: de vill veta vilken information vi har 
och de vill ha tillgång till det relevanta materialet. 
De är mycket klara över vilka specifika artefak
ter, arkiv, bilder och referenser de vill konsultera. 
Våra samlingar är till för alla och vi försöker av
lägsna hindren för nyttan. 

Det finns åtminstone i Storbritannien en po
pulär föreställning om att museer är som isberg
mycket spektakulära på ytan men med det mesta 
av samlingarna om inte under vatten så i alla fall 
dolda under ytan eller om inte annat i museets 
dammiga magasin. Vi vet ju alla att det finns ett 
korn av sanning i detta, och ibland av goda skäl. 
Men för tio år sedan var verkligheten, åtminstone 
på vårt museum, att det mesta av våra samlingar 
var inte bara osedda utan även omöjliga att ta 
del av. Inlåsta långt borta eller oförtecknade och 
okatalogiserade i magasin. 

De flesta av våra besökare brydde sig nog 
inte. De kom för att se de öppna utställning
arna av fordon och ett relativt begränsat antal 
understödjande objekt. Men för somliga av våra 
brukare - specialister, forskare, historiker och 
konservatorer som arbetar med andra, liknande 
samlingar och behöver tillgång till våra data - var 
situationen högst otillfredsställande. Vi frågade 
oss varför vi alls hade en samling om allt vi gjorde 
var att hävda att den en (obestämd) dag skulle bli 
tillgänglig. Situationen förvärras ytterligare av att 
det finns åtminstone vissa tecken på att intresset 
för ämnet för närvarande är på sin höjdpunkt 
med risk för en framtida tillbakagång. Varför 
skulle vi ha samlingar som nu hölls inom låsta 
dörrar och planera att de - en dag - skulle bli 
tillgängliga, om det fanns risk för att ingen längre 
skulle vara intresserad av materialet när det väl 
blev åtkomligt? 

Det är mot denna bakgrund som vi satte oss 
målet att göra alla våra samlingar tillgängliga för 
besökare, både när det gällde lokaler - lokaler av 
anständig kvalitet dit besökare kunde släppas in, 
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om än under tillsyn - samt förteckningar och 
databaser. 

Detta är en utmaning. Vi är visserligen ett Na
tionellt Museum men inte välfinansierade och 
våra samlingar är verkligen enorma - från hund
ratals järnvägsfordon via en otrolig mängd min
dre föremål som utrustar järnvägen till foton ( två 
miljoner) och oljemålningar. Men 1999 stängde 
vi våra inre föremålsmagasin och ersatte dem med 
The Warehouse - ett för allmänheten tillgängligt 
lager som innehåller tio tusen objekt, försett med 
industrihyllor som inte kostade mer än 20 pund 
per kvadratmeter. Resultatet är att alla våra besö
kare kan se nästan alla våra mindre samlingar när 
museet är öppet. Förlusterna har varit minimala 
och ingen invänder mot att vår personal arbetar 
där och avlägsnar föremål för studium, utlåning 
eller utställningar på annat håll. 

I februari 2008 öppnade vi "Sökmotorn", vårt 
nya center för böcker och tidningar, arkiv, konst 
och bilder. Detta sammanför för första gången 
till ett enda ställe alla våra "kunskapsladdade" 
samlingar. 

Vi har svarat på forskarnas behov genom att 
öka vår kapacitet för studier och tillgången till 
samlingarna. Men vi försöker också intressera Ber 
människor för forskning och därmed få dem mer 
engagerade för vårt ämne och våra samlingar. De 
nya lokalerna observeras av de vanliga besökar
na, och vi hoppas kunna uppmuntra dem till att 
slinka in på forskningscentret och få reda på mer 
om de föremål som de just har sett på museet. 
Under den närmaste tiden kommer museets ut
ställningar att alltmer uppmuntra besökarna att 
söka ytterligare information från centret som en 
introduktion till användning av arkivet. 

Resultatet är att både forskare och vanliga be
sökare finner museet nyttigare. 

Järnvägsmuseer utmärks av att ha fysiskt 
enorma artefakter, och att hysa dem är alltid 
ett problem. En stor del av våra har varit inlåsta 
utom synhåll och ofta uppställda under usla för
hållanden. Vårt självpåtagna mål att göra fordo
nen nyttigare för allmänheten uppfylldes denna 
gång på ett något annorlunda sätt. Vi ville inte 
bara komma dithän att alla kunde se samling
arna utan insåg också att vi hade tillräckligt för 
att öppna ännu ett museum. York är redan en 
mycket framgångsrik turistdestination och behö
ver inte ett museum till. Vilket är lika gott, efter
som det inte finns några pengar till ett sådant. I 



Explainers eller 
forklarare har 
ersatt de gamla 
museivakterna 
for att ge en större 
forståelse och dess
utom en bättre 
upplevelse for besö
karen. 

andra delar av Storbritannien finns det däremot 
ställen som kämpar desperat för att skapa sig 
en kulturimage, att fa till stånd turistmål, och 
utvecklingsorgan med stöd från EU finansierar 
gärna sådana initiativ. 

År 2004 öppnade vi därför ett avläggarmuseum 
hundra kilometer från York i Shildon - den plats 
på Stockton & Darlington Railway där världens 
första ångtåg i allmän trafik startade 182 5. Denna 
lilla stad är numera mycket eftersatt, och medel 
fanns tillgängliga för att hjälpa den att utveckla 
en turistnäring. Följden blev att vi lyckades ställa 
ut sextio fordon, vilket gjorde att för första gång
en inget av våra fordon stod otillgängliga för våra 
besökare i avlägsna magasin. 

Den här gången hade något som inte skulle 
ha varit till nytta i York skett någon annanstans, 
och det har varit mycket framgångsrikt. Vi har 
mer än väl uppfyllt de mål som våra finansiärer 
uppställde för turistbesök i regionen liksom den 
ekonomiska effekten - och våra egna mål om en 
kostnadseffektiv inhysning av våra samlingar. Vi 
överväger att göra om tricket på annat håll och 
därmed lätta trycket på lokalerna i York, så att de 
väldiga objekten inte behöver trängas på de nya 
basutställningar som planeras, och besökarna 
kan fa den ytterligare kontext och tolkning som 
de önskar sig. 

En sista aspekt på detta att öka våra samling
ars nytta är att fråga sig om de är nyttigast hos 
oss eller hos andra. Vi lånar ut föremål som vi 
inte själva kan visa upp till mer än åttio andra 
museer och i vissa fall, där det inte finns något 
större motiv för att behålla dubbleringsmaterial 
i samlingarna, har vi överfört äganderätten till 
andra museer som kan ha bättre användning för 
dem än vi. 

Att engagera samhället genom frivilliga krafter 
Det finns en annan grupp människor som ser en 
nytta hos museet. Vänner och frivilliga genom
för katalogisering, framför allt av arkivhandlingar 
och foton. De bemannar informationsdiskar på 
museet, är ciceroner, redigerar och utger museets 
kvartalstidskrift samt hjälper till att köra och även 
restaurera lok och vagnar i samlingarna. Därmed 
ökar de samlingarnas nytta och tillför besökarnas 
upplevelse ännu mer av mänsklig kontakt. De 
gör det därför att de finner tillfredsställelse och 
mening med att arbeta åt museet. För somliga 
utgör museet en viktig del av deras sociala nät. 
De finner museet nyttigt och utgör en stark del 
av dess stödtrupp ute i samhället. 

Lärdomar inför framtiden 
Vilka slutsatser kan då dras av allt detta? 

Det finns många sätt att betrakta den övergri
pande strategi som behövs för ett framgångsrikt 
museum. I York är vi övertygade om att våra fram
tida framgångar både mäts i och är beroende av 
fortsatt popularitet hos stora mängder besökare. 
Vi vill förändra publikens utseende en smula och 
vi vill förbättra kvaliteten i den kommunikation, 
eller rentav dialog, genom vilken vi ökar allmän
hetens kunskap om våra ämnen. Vi kan inte 
åstadkomma detta utan både högsta standard på 
kundservicen och en sund ekonomisk bas. 

Detta är våra två stora prioriteringar. Kundser
vicen kräver att vi förstår våra kunder och försö
ker tillhandahålla tjänster som är till verklig nytta 
för dem. Den finansiering som vi behöver för att 
göra detta kräver att vi identifierar finansiärer för 
vilka vi kan presentera handfasta argument, som 
övertygar dem om hur nyttiga vi är, så att de in
vesterar i oss. 
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De båda prioriteringarna hänger samman. 
Hos de flesta av våra finansiärer påverkas deras 
attityd till oss av hur populära vi är hos allmän
heten - hur nyttiga vi är för den. Förståelsen av 
våra kunder är därför avgörande. Vår planering 
utgår från att vi ska utforma våra utställningar 
och program så att de passar för våra brukare, 
både nuvarande och tilltänkta. Vår roll är ytterst 
att som vårdare av nationella samlingar göra 
samlingarna tillgängliga för brukare, och under-
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lättandet av användningen utgör kärnan i vår 
förvaltning av dem. 

Vårt program på det nationella järnvägsmuseet 
i York är att klara några av de utmaningar som 
jag har tagit upp. En del av det ovannämnda har 
uppnåtts, men liksom på alla andra museer åter
står enormt mycket att göra. Detta är en stor ut
maning för alla anställda men det är roligt, och vi 
ser fram mot att bli ett ännu nyttigare museum. 

Översättning Gunnar Sandin 

Med öppna ma
gasin gör man det 
möjligt for den spe
cialintresserade att 
ta del av museets 
enorma samlingar. 



Lars Olov Karlsson 

Tåg och Hyg 

Ar 2003 hade IATM (International Association 
of Transport and Communications Museums) sin 
konferens i Dayton, Ohio. Anledningen att man 
hade konferensen just där var att det var jämnt 
hundra år sedan bröderna Wright flög kontrollerat 
for forsta gången. Visserligen flög de i Kitty Hawk, 
North Carolina, men de bodde och hade byggt sitt 
flygplan i Dayton. Konferensarrangörerna ville att 
någon skulle prata om sambandet mellan flyg och 
övriga transportsätt. Eftersom ingen annan ställde 
upp, erbjöd jag mig att åtminstone i kåserande form 
behandla ämnet järnväg-flyg. Och så blev det. Jag 
höll ett tjugo minuter långt anforande som jag nu 
blivit ombedd att bearbeta och publicera i Spår. 
Men, ta det for vad det är. Det är en mängd lösa på
stående och uppslag. Amnet är intressant och skulle 
utan vidare kunna utsättas for mer djupgående 
forskning. Ar det någon som lockas så hör av er till 
museet, så ska vi hjälpa till med kontakter. 

Flygets mest påtagliga inverkan på järnvägen är 
förstås förändringen av resandet. Till att börja 
med var det en liten, nästan negligerbar del som 
skedde med flyg. Men flygandet ökade allt mer 
för att till slut utgöra en verklig konkurrent till 
järnvägen. Då vaknade järnvägarna och tog med 
snabbtåg och nya järnvägslinjer tillbaka en allt 
större del av resandet. Och på den vägen är det. 
Detta ämne har jag här inte kunnat beröra annat 
än flyktigt. Vid en enkel undersökning fick jag 
inte ens fram jämförbara siffror, järnvägen redovi
sade sina inrikesresor i personkilometer och flyget 
i antal resande. Naturligtvis finns siffrorna, men 
de rar någon annan ägna tid åt att leta upp. 

Vad har vi då för kopplingar i övrigt mellan 
järnväg och flyg? Vi kan börja med symbolen för 
järnvägarna, det bevingade hjulet. Innan flyget 
kom var ju järnvägen det snabbaste man kunde 
tänka sig. Man kände det som om man flög fram 
genom landskapet. Var det bevingade hjulet först 
användes är också det en uppgift för den djupare 
forskningen, men vi vet att det finns i Tyskland 
redan på 1870-talet. Och vingarna har hängt 
med, ända fram till dagens SJ-logga. 

Och visst var järnvägarna snabba. Samma 
år som Orville Wright vinglade fram 36 meter 

Det bevingade hjulet har i många år använts som 
symbol for järnvägen. Här är det på försättsbladet till 
Statens j ä_rnvägars minnesskrift 1906. Bevingade hjul 
har också smyckat stationsbyggrzader, uniformer och 
brevpapper. 

i knappt 20 km/h strax ovanför sanddynerna i 
Kitty Hawk körde man i 210 km/h med eldriv
na motorvagnar i Tyskland. Det var visserligen 
provkörningar på en specialsträcka, men ändå. 
Proven utfördes strax söder om Berlin på den 
militära linjen Marienfeld-Zossen. Två motor
vagnar och ett lokomotiv provkördes. Banan var 
elektrifierad med trefas växelström och ledning
en var upphängd vid sidan av banan, tre trådar 
över varandra. Det gick ju bra på linjen, men i 
växlar måste det ha varit problematiskt. Någon 
tidigare erfarenhet av så snabba tåg hade man 
inte. Mycket gick på känn. Det var modiga män 
med väldiga maskiner. Modigast tycker jag den 
ingenjör var som lät surra fast sig på vagnstaket 
för att under körningen ordentligt kunna iaktta 
strömavtagningen på nära håll. Provkörningarna 
fick inga omedelbara efterföljare, men man hade 
i alla fall visat de elektriska tågens potential. 

Bröderna Wright använde faktiskt också järn
vägsteknik vid de första flygningarna. Planet 
startade lastat på en liten vagn som gick på ett 
järnvägsspår. För att fa riktig fart använde de en 
katapult vid starten. Vagnen blev kvar på marken 
och vid landningen stödde sig flygplanet på ett 
par medar som gled i gräset eller sanden. 

De första flygarna använde järnvägen för att 
orientera sig. Det berättas på flygmuseet i Ljung
byhed att det fanns regler som sade att flygarna 
alltid skulle flyga strax vänster om järnvägslin
jen. Detta för att undvika kollision med flygare 
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i andra riktningen, om en sådan mot förmodan 
skulle dyka upp. Vidare berättas det om flyga
ren som skulle från södra Sverige till Stockholm, 
men hamnade i Örebro för han hade tagit fel 
linje i Mjölby. 

När det militära flyget började byggas upp på 
1920-talet inledde man ett samarbete med SJ. På 
vissa stationer skulle stationsmästaren, allt efter 
information från meteorologer, lägga ut olikfär
gade dukar mellan rälerna mitt för stationshuset 
som signaler till flygare. En röd duk betydde att 
dåligt väder var att vänta, medan en grön duk 
indikerade bra väder. Hur man avgjorde vad, och 
i vilken riktning det gällde berättas inte, men 
förmodligen hade man noggranna instruktioner 
även för det. Hur länge SJ höll flyget med denna 
service är inte känt, men troligen försvann det 
efter några fa år. 

Under flygets första år fanns ingen konkur
rens mellan flyg och tåg. Men man anordnade 
ändå då och då tävlingar på olika sträckor, fast 
då mest som pr-jippo. Det stora problemet för 
flyget var i början navigeringen. I mörker och i 
dimma var det svårt att flyga, och då vann nästan 
alltid tåget. 

Första världskriget förde med sig mycken tek
nisk utveckling i alla de krigförande länderna. 
Förbränningsmotorer till bilar, flygplan och 
snabba båtar utvecklades från tämligen svaga 
och opålitliga skapelser till hållbara och säkra 
maskiner. Bilarna och flyget utvecklades i prin-
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cip från experimentstadiet före kriget till fullt 
användbara maskiner i krigets slutskede. Stora 
mängder överbliven krigsmateriel kom när det 
gäller bilar att utgöra den första riktiga kon
kurrensen till tågen. Bilar såldes billigt, många 
soldater hade blivit utbildade bilförare och man 
kunde nu ta upp konkurrensen på såväl gods
sidan som när det gäller persontrafiken (här of
tast med militärlastbilar snabbt ombyggda till 
enkla bussar). Men järnvägen kunde också dra 
nytta av pålitligare förbränningsmotorer i lätta 
järnvägsfordon av olika slag. Även flygmotorer 
kom till användning. I Tyskland byggdes en serie 
motorvagnar som åtminstone till att börja med 
hade motorer avsedda för luftskepp. Sådana mo
torvagnar, tillverkade på det gamla marinvarvet i 
Kiel, hamnade också i Sverige. SJ köpte tre vag
nar och åtskilliga gick till privata järnvägar, även 
smalspåriga. Nåväl, tekniken var nog ännu inte 
helt färdigprovad och driftsäkerheten hos Kiel
vagnarna var inte den bästa. De flesta av dem var 
tagna ur trafik eller ombyggda till vanliga per
sonvagnar inom tio år. 

Ännu mera flygteknik på spåret använde flyg
konstruktören Franz Kruckenberg när han i slu
tet på 1920-talet konstruerade sin Schienen-Zep
pelin, en motorvagn driven av en flygplansmotor 
med propeller. Det var ett rent försöksfordon 
med enbart ett fatal platser. Man provkörde och 
kom 1931 upp i hela 230 km/h, men drivningen 
var inte riktigt bra för ett järnvägsfordon. Sista 
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versionen av Schienen-Zeppelin hade hydraulisk 
drivning på en axel i stället för propellern. Det 
gick betydligt bättre. Testerna gav underlag för 
att under 1930-talet bygga de första snabbtågen 
av typen Fliegende Hamburger som satte världs
rekord för dieselfordon. 1933 körde man i 200 
km/h på sträckan Hamburg-Berlin. Resan som 
gick non-stop tog två timmar och 21 minuter. 
Idag går ICE-tåg på samma sträcka på en timme 
och 35 minuter, men långt in på 1980-talet stod 
sig 1930-talstiderna gott i jämförelse. 

En annan osedvanlig drivning hade Fritz von 
Opel på sin raketdressin RAK3. Det var ett mel
lanting mellan dressin och släde, och 1928 körde 
han den obemannad på järnvägen mellan Burg
wedel och Celle i norra Tyskland. Hela 254 km/h 
kom man upp i, världsrekord för fordon på räls. 
"Raket-Fritz'', som han kallades, hade tidigare 
kört både en raketdriven racerbil och en raket
motorcykel på Autobahn, men vid ett av försö
ken exploderade raketdressinen och dåvarande 
Deutsche Reichsbahn var inte längre intresserade. 

Okonventionell drivning av flygtyp hade två 
experimenttåg även på 1960-talet. Det ena var 
dieselmotorvagn 497 som av New York Central 
Railroad 1966 försågs med två General Electric 
]47 jetmotorer på taket. Ena änden fick en ström
linjeformad förarhytt för att fa ner luftmotstån
det och i viss mån pressa ner vagnen mot spåret. 
Man gjorde sammanlagt fyra körningar under 

två dagar. Bansträckan man använde, från But
ler i Indiana till Stryker i Ohio, var 38 kilome
ter lång, spikrak och helt utan lutningar. Spåret 
var kraftigt, men det var gammaldags skarvspår. 
Som mest kom man upp i 18 5 miles i timmen, 
det vill säga nära 300 km/h. Proven var lyckade, 
men motorvagnen återställdes för dieseldrift och 
fick inga direkta efterföljare. Även i Sovjet gjor
des försök genom att sätta jetmotorer på en gam
mal tysk dieselmotorvagn. Inte heller detta ledde 
vidare i utvecklingen. 

Också vid en del experiment med snabbtåg 
på 1950-talet användes flygteknik för framdriv
ningen. Ett franskt provtåg gick på en betong
bana, lyft några centimeter av fläktar. En propel
ler i bakänden sköt tåget framåt. På en provbana 
i Gomertz-la-Ville genomfördes prov 1966, men 
någon kommersiell bana blev aldrig byggd. Se
nare försök har visat att elektrisk framdrivning 
med linjärmotorer trots allt var fördelaktigare 
och miljövänligare än att använda luftkuddar 
och propeller eller jetmotor. Dessa banor fung
erar tekniskt men är dyra att bygga. Ännu finns 
bara banan mellan centrum och flygplatsen i 
Shanghai samt en provbana i Japan. 

Däremot tog flera järnvägstillverkare till sig sät
tet att på flygplansvis bygga en lätt vagnskorg på 
stålstomme täckt med korrugerad metall. Bland 
dem som byggde flest fordon av denna typ fanns 
amerikanska Budd, som också lämnade licens till 
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tillverkare i Portugal och Frankrike för sitt system. 
Det är lätt att göra jämförelser med hur de första 
moderna trafikflygplanen byggdes, som Junkers 
Ju 52 och Ford Tri-Motor på 1930-talet. 

Strömlinjeform var något man började lära sig 
när man byggde flygplan under första världskri
get. Efter kriget dröjde det några år innan ström
linjen slog igenom på marken. De första ström
linjeformade bilarna kom i mitten av 1930-talet. 

Minst bland alla 
strömlinjeklädda 
ånglok torde detta 
fyrkopplade lok från 
Da-rjeeling Hima
layan Railway vara. 
Spårvidden är bara 
610 mm och lokets 
högsta hastighet låg 
nog runt 30 km/h. 
Strömlinjekåpan togs 
snart bort. Foto från 
Terry Martin, forfat
tare till boken The 
!ron Sherpa som be
skriver denna unika 
järnvägs historia. Ba
nan är idag klassad 
av Unesco som ett av 
våra världsarv. 

De var extrema och fick mycken uppmärksam
het, men det kom att dröja ganska länge innan 
de accepterades av köparna. De första Chrysler 
Airflow och den snarlika Volvo Carioca sålde 
inget vidare. Men järnvägar som ville hänga med 
sin tid måste också bli strömlinjeformade. Det 
började med en del motorvagnar, men sen kom 
man på att även ånglok kunde bli moderna med 
en strömlinjeklädsel. 

Snälltågs loket DR 0 1.1102 levererades med strömlinjeklädsel som dock togs av stegvis under och efter andra världs
kriget. Som musei/ok har det fatt klädseln tillbaka och ses här med ett historiskt tåg i Budapest 1996 

I ---

I 
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I hastigheter över 100 km/h ökar luftmotstån
det märkbart, men nackdelarna med att klä in 
ett lok är oftast större än vinsterna. Däremot fick 
man ett enormt pr-värde med strömlinjetåg. De 
stora järnvägarna såväl i USA som i England, 
Tyskland och Frankrike byggde strömlinjelok. 
De följdes av flera mindre järnvägar, som de i 
Belgien, Holland, Ungern och i Australien, som 
alla byggde mer eller mindre inklädda ånglok. 

Mest extremt är kanske det fyrkopplade sadel
tankloket av typ B på den 610 mm breda Dar
jeelingbanan i Indien, som blev helt inklätt i en 
strömlinjekåpa på 1930-talet. Med en största 
hastighet av cirka 30 km/h kan luftmotståndet 
inte ha varit ett stort problem. 

Det visade sig emellertid snart att strömlinje
klädseln satt i vägen vid underhållsarbeten, och på 
de flesta lok togs den bort bit för bit. Till slut var 
de allra flesta loken avklädda igen. Strömlinjefor
men hade dock kommit for att stanna på elektris
ka och dieseldrivna fordon av alla slag. Fronten på 
exempelvis den japanska Shinkansen är nästan ut
formad på samma sätt som fronten på en DC3. 

På 1930-talet började man flyga reguljärt med 
passagerare. Planen var små och man flög inte så 
ofta, så någon stor konkurrens till järnvägen var 
det inte. I England bildade järnvägsbolagen ett 
eget flygbolag, och i USA samarbetade flygbolag 
och järnvägar. Skulle man över den amerikanska 
kontinenten kunde man börja med att flyga en 
bit, men när det blev mörkt gick man ner. Pas
sagerarna klev över till nattåg och sov till nästa 
morgon då de kunde byta till ett annat flygplan 
för den sista biten. På strategiska platser hade 
järnvägarna anlagt speciella stationer i närheten 
av flygfälten. 

Förhållandet mellan järnväg och flyg kan sä
gas vara gott hela 1930-talet. Man samarbetade. 
Men när andra världskriget bröt ut blev flyget, 
och då speciellt bombflyget, ett stort hot mot 
järnvägen. I viss mån kan man också säga att 
järnvägsburet luftvärn kunde vara en fara för fly
get. Men det var bombningarna av järnvägslinjer, 
broar, bangårdar och verkstäder som kom att bli 
förödande, framför allt i Tyskland men också i 
de andra krigsdrabbade länderna. Efter kriget var 
stora delar av Europas järnvägsnät skadat, även 
om man på något märkvärdigt sätt lyckades hålla 
trafiken igång med linjeomläggningar och pro
visorier. Ett exempel är Wiener Lokalbahn, en 
spårvägsliknande förortsbana i Wien som efter 
bombangrepp och artilleribeskjutning i krigets 
allra sista dagar på ett par dygn fick igång tra
fiken igen med hastigt byggda spår över bomb
kratrarna och med kontaktledningen upphängd 
i provisoriska stolpar och linor mellan ruinerna. 

Bland de mer kuriösa händelserna under andra 
världskriget kan en kollision mellan ett ånglok 
och ett flygplan räknas. Det hände april 1941 i 
Norge, på militärflygfältet i Groda. Flygplatsen 
höll på att byggas ut och för ändamålet hade man 
byggt en smalspårig järnväg för transport av fyll
nadsmassor. Banan gick över flygfältets banor, 
och här rammade ett jaktplan av typen Messer
schmitt Me 110 ett ånglok. 

I övrigt hade man på många håll korsningar 
mellan järnväg och flygplatsernas landnings
banor. I Sverige fanns det exempelvis på Visby 
flygplats och vid flygflottiljen i Söderhamn. Vid 
Visby var det Gotlands järnvägar (senare SJ) som 
korsade och i Söderhamn Marma-Sandarne 
järnväg. Innan ett tåg skulle passera, eller innan 

Ett antal firmor, bla.nd annat AEG och Siemens & Halske bedrev gemensamt forsök med trefasdrift (10 k V, 50 Hz) 
på militärbanan Mareinfelde-Zossen. Ritningen visar motorvagnen utan den pla.ttform där observatören av ström
upptagningen satt. 
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Den normalspåriga timmerbanan Marma-Sandarne järnväg korsade Söderhamns Flygfiottiljs start- och landnings
bana från 1940-talet fram till banans nedläggning i mitten av 1970-talet. Här ser vi en av F 15:s Lansenplan 
lämna väg for MaSJ 2, f d Bergslagsbanans K 17 från 1876 Det användes in på 1960-talet då det avlöstes av 
diesellok. Foto från Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv. 

ett flygplan skulle landa eller starta, hade man 
telefonkontakt mellan flygledare och tågledning 
för att undvika konflikter. Båda korsningarna är 
borta idag, men vad vi vet hände inga allvarligare 
incidenter under de år korsningarna användes. 
Det finns en skröna att ett landande Lansenplan 
skulle ha skrämt lokföraren på ett av MsSJ :s rim-
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mertåg så han hoppade av tåget. Sen tappade lo
ket ångan lite längre bort, och där kunde föraren 
springa ikapp. Men det är nog mest en skröna. 

Efter andra världskriget var järnvägarna hårt 
slitna. Det gällde järnvägar såväl i krigsdrabbade 
områden som andra. Det tog tid att reparera lok 
och vagnar, broar och stationer. Å andra sidan 

In o Possenger Coach 

Interiör från 
en amerikansk 
personvagn från 
1950-talet med 
fiygplansjåtöljer. 
Foto från NMRAI 
Kalmbach Memo
rial Library. 



fanns det åter mycket materiel över från kriget, 
såväl lastbilar som flygplan. De första längre flyg
ningarna gjordes med lätt ombyggda bombplan. 
Flyget utvecklades snabbt och blev med en gång 
framtidens transportmedel. 

Järnvägarna försökte hänga med, och man be
ställde ny rullande materiel. Då sneglade man på 
flyget, och även i de nya järnvägsvagnarna fick 
man "flygplansfatöljer", det vill säga individuella 
säten som kunde lutas bakåt. Järnvägarna anam
made också flygets personliga service och inför
de ärtigt klädda tågvärdinnor. Givetvis ett klart 
bättre alternativ än den buttre konduktören ... 

Att servera måltider vid sittplatsen blev mo
dernt även på tåget, men frågan är om detta kon
cept, som egentligen kommit till på grund av det 
begränsade utrymmet på flyget, verkligen var ett 
steg framåt. 

Järnvägsbiljetten kunde man förr köpa genom 
en liten lucka i väggen. Den fick med tiden vika 
för försäljning över disk, något som flyget hade 

1950 lät SAS transportera sitt flygplan Knut Viking 
från Fagernes till Oslo på järnväg. Planet hade skadats 
då det gått genom isen efter landning på Strandefjorden 
och kunde inte flyga hem till Oslo. Foto från Norsk 
jernbanemuseum i Hamar. 
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Flygtiffverkaren Boeing byggde på 1980-tafet ett par serier spårvagnar, bland annat denna for San Fransisco. Där 
går de fortfarande, men i Boston tröttnade man på vagnarna och där är de nu tagna ur trafik. 

infört från början. I ett första skede vågade man 
inte gå riktigt så långt, utan man införde "den 
vänliga biljettluckan" där man hade mer glas, 
dock utan direktkontakt med kunden. 

Men den riktiga konkurrensen, främst på in
rikeslinjer, kom inte förrän på 1970-talet. Till 
att börja med användes flyget bara för de riktigt 
långa avstånden. I många fall samarbetade järn
vägsbolag och flyglinjer. I Sverige marknadsför-
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des SJ och SAS på gemensamma affischer, "Ta 
tåget till flyget". Man samarbetade också med 
gemensamma turist- och resebyråkontor både i 
Sverige och utomlands. SJ Resebyrå kom med 
tiden att bli en av Sveriges största säljare av flyg
resor. SJ-bussar skötte trafiken mellan Nybroplan 
i Stockholm och Bromma flygplats. 

På 1970-talet försökte sig en del flygplanstill
verkare på att konstruera spårbundna fordon. 

I Östeuropa an
vände man ofta 
gamla jetmotorer 
från sovjetiska 
stridsflygplan i 
snöröjningen. 
Här ser vi ett 
aggregat från 
brunkofsbanan 
Mansfelder 
Bergwerksbahn 
(spårvidd 750 
mm) med motor 
från en Mig 
21. Bränslet är 
fotogen. Foto i 

~~,;r:.,~~ ~Jli!.~ januari 1987 av 
Klaus Kieper. 



Lufthansas speciella tåg gi,ck mellan flygplatserna i Dusseldoif och Frankfart!M utefter Rhen. Här gör tåget ett kort 
uppehåll i Deutz i februari 1983. 

Det var bland annat Boeing som byggde spår
vagnar och United Aircraft Corporation som 
gjorde motorvagnståg för Kanada och USA. 
Man byggde tåg med gasturbinmotorer, mer 
eller mindre samma som fanns i flygplan och 
helikoptrar. Resultatet blev dessvärre inte alltför 
övertygande. Gasturbinerna, som också använ
des i en del franska tåg, kom helt fel i tiden. Olje
krisen gjorde dem extremt dyra i drift, och några 
Ber turbintåg blev det inte. 

Däremot byggde man på många håll järnvägar 
till flygplatserna. I Tyskland gick det så långt 
att Lufthansa ersatte vissa flygningar mellan 
Diisseldorf och Frankfurt/M med tåg. Man lät 
Deutsche Bahn måla om ett par motorvagnståg 
i Lufthansas gula och blå färgsättning, och tågen 
uppläts bara för passagerare med Hygbiljetter. 
Ombord på tåget fanns "flygvärdinnor" som ser
verade förfriskningar, och det gick till och med 
att, som på flyget, besöka "cockpiten" och tala 

Irländska järnvägarnas lok 201 transporterades 1994 med flyg.från tillverkaren i Kanada till Irland for att den ir
ländska personalen skulle hinna lära känna och prova loktypen innan serieleveransen senare kom med båt. På detta 
sätt uppsnabbades ibruktagrzingen avsevärt. Transportplanet är en rysk Tupolev. Foto från Irish Rail . 

• 
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med piloten/föraren. Efter ett par år slutade man 
köra de speciella tågen, men nu har allt fler flyg
platser fatt goda järnvägsförbindelser. Idag har 
över femtio flygplatser i Europa järnvägs- eller 
spårvägsanslutning. 

När sen höghastighetstågen infördes på 1970-
talet blev det verklig konkurrens mellan tåg och 
flyg. I Japan blev snabbtåget Shinkansen snabbt 
en formidabel konkurrent till inrikesflyget. Det 
franska TGV-tåget kom att på kort tid helt ta 
död på inrikesflyget på sträckan Paris-Lyon, och 
i stort sett samma sak skedde tjugo år senare när 
kanaltunneln gjorde det möjligt att snabbt ta 
sig med tåg från London till Paris och Bruxel
les. Även i Sverige har X2000 kunnat konkurrera 
framgångsrikt med flyget på medellånga sträckor. 
Till och med ett av X2000:s öknamn har flygan
knytning: "Pingvinen" som vill flyga men inte 
kan ... Idag har konkurrensen stabiliserats, och 

man brukar säga att på upp till fyra-fem timmars 
restid kan tåget konkurrera. Vid längre resor gäl
ler fortfarande flyget, men situationen beror på 
mycket annat också, som pris, sittstandard, ser
vice, frekvens och terminalernas läge. 

Vid många tillfällen, framför allt under 1940-
och 1950-talet, transporterades flygplan på järn
väg. Flygplan med motorfel, eller plan som var 
skadade på annat sätt, var enklast att ta "hem" på 
en järnvägsvagn. Även det omvända har skett på 
senare tid. Järnvägsfordon som ska transporteras 
långt och som behöver komma fram fort har 
gått med flyg. De flesta har transporterats med 
stora ryska plan. Bland annat togs ett diesellok 
från Nordamerika till Irland för att man skulle 
hinna utbilda förarna innan de andra loken i se
rien kom fram. När båten kom fram, kunde alla 
loken sättas i drift omedelbart. På samma sätt har 
en spårvagn flugits till Australien från Europa. 

Riktigt så har det inte blivit 

W - HE.A.TH 
ROB/NSO <l 

c än. Teckning ur W Heath 
Robinsons bok Railway Ribal

-~~-----_J deryfrån 1935. 
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Lennart Danielsson 

Järnvägsnedläggningar = trafikotnläggningar 

Artikeln bygger huvudsakligen på arkivmaterial 
och andras eller egna promemorior samt några 
SOU (Statens offentliga utredningar). Den är 
disponerad så, att bakgrunden till järnvägsned
läggningarna, som är en långdragen process, först 
presenteras. Många betraktade nedläggningarna 
- och kanske gör så än i dag - som en "subver
siv verksamhet". Deras era inföll huvudsakligen 
under tiden från början av 1950-talet till början 
av 1970-talet. 

Förutsättningen för nedläggning av järnvägs
trafik är att linjen ges en annan sträckning, att 
trafikuppgifterna bortfaller eller - vilket är det 
vanliga - att trafiken kan överföras till landsväg. 
SJ använde ofta begreppet trafikomläggning för 
att ge den ofrånkomliga verksamheten en positiv 
touche, men det vann inte anklang bland myn
digheter och allmänhet. Inledningsvis lämnas en 
redogörelse för nedläggningarnas trafikpolitiska 
förutsättningar. 

Järnvägens anpassningsproblem 
På 1920-talet börjar konkurrens från landsvägs
trafiken uppträda. Järnvägen har tekniska och 
ekonomiska anpassningsproblem. För privat
banorna i Skåne diskuterades att skapa fusio
ner. I början av 1930-talet lade depressionen en 
död hand över samhället. Nya trafikutredningar 
tillsattes. 1932 års hade till direktiv att utreda 
"åtgärder för att ta en sund reglering av förhål
landena mellan trafikmedlen". Den 17 maj 1939 
antog riksdagen propositionen om förstatligande 
av privatbanorna, som skulle bygga på frivilliga 
uppgörelser och inte på lagstiftning. 

Flera utredningar under 1940- och 1950-talen 
behandlade trafikomläggningar - här rörde det 
sig också om breddningar. I 1963 års trafikpoli
tiska beslut sades bland annat att SJ skulle erhålla 
fall ersättning för det "ersättningsberättigade" 
nätet från och med budgetåret 1964/65 (viss er
sättning erhölls från budgetåret 1958/59). Kon
kurrens skulle ske på lika villkor, och varje trafik
gren borde i princip svara för sina egna kostna
der. Enligt proposition l 977 /78:92 - Trafikhu
vudmannareformen (THM) - gavs landstingen 
och kommunerna ett gemensamt ansvar för den 

lokala och regionala kollektivtrafiken på väg med 
start den 1 juli 19 81 ( två år senare för Göteborgs
regionen). 1979 års trafikpolitiska beslut (propo
sition 1978/79:99) flyttade fram positionerna yt
terligare för THM. SJ :s roll fick nu betraktas som 
passiv när det gällde persontrafiks överföring från 
järnväg till landsväg. Den nya trafikplanerings
myndigheten Transportrådet (TPR) inrättades 
och fick den aktiva rollen i denna verksamhet. 
Vid en eventuell överförande erhöll enligt regel
verket THM skillnaden mellan särkostnader och 
särintäkter för en handel. En jämförelse mellan 
målen för dessa båda trafikpolitiska beslut visar, 
att en tillfredsställande transportförsörjning för 
landets olika delar skulle tryggas till lägsta möj
liga kostnader (1963) respektive till lägsta möjliga 
samhällsekonomiska kostnader ( 1979 ). 

Tidiga nedläggningar 
Först några nedläggningar av speciell karaktär. En 
anledning var att banans ensidiga transportupp
drag hade bortfallit. Representanter för sådana 
banor var Dagarn-Hultebo och Fjärås-Lygnern 
(båda 1930). Banorna har dock viss tid kunnat 
överleva helt eller delvis som exempelvis upp
ställningsspår för tomma godsvagnar. Till den 
speciella kategorin kan också föras sträckningar 
som ersatts av ny eller omlagd järnväg. Här är det 
alltså egentligen fråga om omläggningar. Exem
pel är de i allmänhet mycket korta smalspåriga 
banor som fanns i Bergslagen. De hade byggts 
för att sammanbinda sjöar och vattendrag och 
därmed uppnå längre sammanhängande trans
portleder. Exempel på sådana enkla banor är 
Frykstads järnväg (Fryksta-Lyckan) och den un
gefär samtidigt färdigställda Kristinehamns järn
väg, smalspårsbanor som ersattes av Nordvästra 
stambanan respektive Östra Värmlands järnväg. 

En liknande omläggning i modern tid skedde 
för transporterna på den sistnämnda banan, då 
sträckan Persberg-Herrhult-Nykroppa ersattes 
av den delvis nybyggda linjen Persberg-Filip
stad-Daglösen-Nykroppa. Ett annat exempel 
är Väsman-Barkens järnväg mellan Smedje
backens hamn och Marnäs vid Ludvika. Den 
trafikerades på flera avsnitt parallellt med Stock-
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holm-Västerås-Bergslagens järnvägar mellan 
Morgårdshammar och Ludvika under tre års tid. 
Därefter lades den ned, och spåret Morgårds
hammar-Smedjebackens hamn byggdes om till 
normalspår i SWB:s regi. 

Utdragna processer 

Nedläggning av trafik var under efterkrigstiden 
oftast en mycket långdragen process som skedde 
etappvis, eftersom många instanser måste höras 
för att om möjligt jämka samman olika önske
mål/krav. Inför en nedläggning gjordes bedöm
ningen hur den (när "ekonomikriteriet" var upp
fyllt) borde gå till enligt följande: 

• Total nedläggrzing;. Persontrafik, inklusive res
och expressgods om denna service fanns kvar, och 
godstrafik, det vill säga vagnslaster samt il- och 
fraktstyckegods. I detta fall kunde vagnslasterna 
transporteras från och till lämplig järnvägstermi
nal i beställningstrafik och styckegods i buss eller 
lastbil som gick i linjetrafik. 

• Partiell nedläggrzing;. Ett vanligt alternativ var 
att persontrafiken fördes över till landsväg, med
an vagnslasttrafiken tills vidare behölls på hela 
eller delar av den aktuella linjen. Styckegodset 
behandlades som i det förra fallet. 

Järnvägsnätet tillkom enligt de förutsättningar 
som gällde inför banornas byggande. Utanför 
stambanorna och med dessa jämförbara banor, 
till exempel Bergslagsbanan och SWB, var hu
vudsyftet att skapa anslutning till annan järnväg 
eller hamn för att uppnå interregionala förbin
delser. Det var sådana linjer som i första hand 
blev föremål för nedläggning. 

Matarvärde och särkostnader 

SJ utgav flera versioner av en särskild Driftav
delningsorder (DaO) när nedläggningarna var 
som mest frekventa. Där angavs bland annat 
banlängd, omläggningsdatum för olika trafikslag 
och beräknad besparing. Den första banan som 
förtecknades var Torsås-Gullaboby (se nedan). 
Bland de tio första återfanns också Sandbäck
Olofström, Heby-Runhällen, Ängelholm-Klip
pan (privatägd men trafikerad av SJ) och Tome
lilla-S:c Olof. 

Under "nedläggningsepokens" första del var 
inte det företagsekonomiska synsättet allena
rådande för SJ. En vanlig orsak till fördröjning 
av en ur SJ :s synpunkt motiverad nedläggning av 
trafiken var vägförbättringar och fordonsanskaff-
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ning för den alternativa trafiken. Det var ett helt 
annat resultat att kostnadsberäkna en enskild 
handel än hela det trafiksvaga nätet. Till grund 
för det interna kalkylarbetet fanns riktlinjer i Tra
fikekonomiska beräkningar (TEB). Att fastställa 
en banas företagsekonomiska status var svårare 
ju större påverkan (matarvärde) den hade på det 
övriga nätet, det vill säga den interregionala tra
fiken. Ju större samband inom ett nät en bana 
hade, desto mer omfattande specialundersök
ningar måste göras om kostnader och intäkter 
för nedläggningen. 

En ständig tvistefråga mellan dels SJ, dels an
dra myndigheter och intressen var beräkningen 
av samkostnader, det vill säga kostnader som 
finns inom järnvägsnätet i övrigt oavsett om den 
överförda trafiken bortfaller eller inte. Ett annat 
irritationsmoment i ett trängt ekonomiskt läge 
var de tågindragningar som SJ företog under ut
redningsskedet - sedan redovisning ingivits till 
Kungl. Majt gjordes normalt inga ändringar i 
utbudet. Trafiken upprätthölls hölls på en mini
minivå. Det gällde då att vid tågplaneläggningen 
utnyttja de för trafiken avdelade resurserna på 
ett optimalt sätt utan att lägga en alltför snäv 
tidtabell. Vid tidtabellsarbetet måste hänsyn tas 
till fordonsomlopp och förekomsten av beman
nade mötesstationer. Var de flesta resenärerna i 
de olika tåglägena arbetspendlare eller övergångs
resande från/till anslutande förbindelser? Vem 
har inte prövat det gamla tricket att anmäla till 
motorvagnsföraren, att man gärna skulle vilja 
hinna över till det tåg vartill tidtabellsenlig an
slutning så förargligt saknas? Visst kunde det 
lyckas ibland! 

Ett internationellt perspektiv 

På det internationella planet anordnades i regi av 
AI C (Internationella Järnvägskongressförening
en) en kongress i Stockholm 1952. Där behandla
des nedläggning av trafik på trafiksvaga bandelar. 
Enligt framlagda utredningar skulle gränssnittet 
mellan ekonomiskt bärkraftiga och andra banor 
ligga på 250 000 trafikenheter per år och bankilo
meter (person- och godstonkilometer). 

Sådan statistik fanns inte tillgänglig för SJ: 
s bandelar. Genom vissa överslagsmässiga be
räkningar kom man då emellertid fram till att 
det ekonomiskt icke bärkraftiga nätet omfattade 
cirka 6 500 bankilometer. SJ hade en tung börda 
att bära eftersom trafiken måste upprätthållas på 
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Bibanan till Gullaboby var sedan länge uppriven när klockan klämtade for resten av Östra Blekinge järnväg. Infor 
nedläggrzingen 1965 ordnade SJK en avskedsresa den 15 maj. Lars Olov Karlsson togfotot med YBo4t 587 mot 
Karlskrona och UBo3yp 2133 mot Kalmar. 

de trafiksvaga linjerna. Transportplikten gällde, 
vilket innebar att SJ oinskränkt var skyldigt att 
transportera resenärer och gods som sökte sig till 
järnvägen. Taxorna fastställdes av Kungl. Majt 
och rabatter måsta hållas offentliga, eftersom 
kunderna skulle ges en likformig behandling. 
Pensionsforpliktelserna for SJ-personal var en 
tung post. Från och med budgetåret 1958/59 
erhöll SJ driftbidrag som en partiell ersättning 
for ekonomiskt icke motiverade transporter. 
Driftbidraget avsåg underskott på linjer med en 
trafik om högst 625 000 bruttotonkilometer. 
Underskott förelåg dock även på andra linjer. 
Kalkylinstrumenten måste finslipas och rationa
liseringsåtgärder vidtas - översyn av tågplanen 
generellt, indragning av kortväga resandetåg och 
organisationsforändringar. 

Nedan ges exempel på hur framställningar till 
Kungl. Majt utformades. De följde mallar for att 
fa tillförlitliga jämförelser bandelar emellan. Det 
först presenterade exemplet avser linjen Torsås
Gullaboby (nr 1 i ovannämnda DaO). 

Torsås-Gullaboby 

var en del av före detta Östra Blekinge järnväg 
- ÖBLJ, trafikerad av SJ från och med 1942-07-
01 och förstatligad 1943-07-01. 

• Kungl. Maj:t lämnade 1939-10-14 dåva
rande Östra Blekinge Järnvägsaktiebolag med
givande att tills vidare inskränka trafiken till att 
endast omfatta transport av gods i vagnslaster, då 
trafikledningen fann lämpligt. 

• SJ framhöll i skrivelse 1943-02-01, att banan 
endast trafikerades med vagnslaster vid behov. 
(Persontrafiken var nedlagd sedan utgången av 
år 1939.) 

• I den officiella skrivelsen om trafiknedlägg
ning 1947-03-17 angavs, att transporterna varit 
av mycket ringa omfattning och uteslutande 
hade bestått av lastade vagnar med ved och plank 
till Bergkvara. Den sista vagnslasten till banan 
framfördes i juni 1945. Den kvarvarande trafi
ken bedömdes komma att helt bortfalla. 

• Vidare angavs att den trafik som banan torde 
komma att ombesörja kunde övertas av lastbi
lar. Person- och styckegodstrafiken ombesörjdes 
av SJ billinje Vissefjärda-Torsås-Bergkvara, och 
även den var av tämligen obetydlig omfattning 

• Spåret hade länge varit av sådan standard, att 
trafik knappast längre är tillrådlig. En upprust
ning av banan med dess sex trafikplatser beräk
nades kosta 185 000 kr. Denna kostnad jämte 
löpande utgifter for drift och underhåll stod inte 
i rimlig proportion till banans trafikuppgifter. 
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Järnvägsstyrelsen begärde med anledning av 
ovanstående att fa lägga ned trafiken och riva 
upp spåret. Efter bemyndigande 1950-01-13 
beslöt Järnvägsstyrelsen att 1950-03-01 lägga 
ned järnvägsdriften på den 15 km långa banan 
med dess sex trafikplatser - Ilingetorp, Trankvill, 
Bidalite, Gullaboås, Fagereke och Gullaboby. 
Kommunikationsdepartementet hade remitterat 
SJ framställning till bland annat Länsstyrelsen i 
Kalmar län, som i sin tur hört Försvarsstaben, 
Generalpoststyrelsen, Statskontoret och 1943 
års Järnvägskommitte. Vidare hade skrivelser 
inkommit från berörda kommuner och Samar
betskommitten för Gullabobanans utbyggnad. 
Dessa remissinstanser hade i huvudsak krävt, att 
banan bibehölls och byggdes ut till normalspår 
med anslutning till linjen Karlskrona-Emmabo
da i Vissefjärda. Detta var sista skedet av histori
ken över en bana vars trafik i princip redan hade 
upphört. Beslutsprocessen beträffande nedlägg
ning måste dock följa normala rutiner. 

Med tiden utarbetades från centralt håll inom 
SJ enhetliga riktlinjer för nedläggningar av tra
fiksvaga, olönsamma linjer, riktade till SJ :s re
gionala organ. Från 1972 rådde praktiskt taget 
stopp för trafikomläggningar i avvaktan på en 
ny handläggningsordning. Under denna tid var 
det huvudsakligen godsbanor som kom i fråga 
för åtgärder. Vi skall ta ytterligare ett exempel på 
en bana som följer det vanliga mönstret för en 
nedläggning. 

Ludvika-Björbo 
ingick i före detta Stockholm-Västerås-Berg
slagens järnvägar - SWB. Stadig aktiemajoritet 
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1944-07-01 och införlivad med SJ 1945-07-01. 
Framställningen avsåg nedläggning av all järn
vägstrafik Nyhammar-Björbo samt av person
och styckegodstrafiken på hela banan. 

• Kort historik. 
• Redogörelse över befolknings- och närings

förhållanden. 
• Trafikområdets kommunikationer: 21 en

kelrurer med buss framförs per vecka Ludvika
Björbo. Busstrafiken bedrivs av SJ:s dotterbolag 
GDG BiltrafikAB. Vidare anges status på de nio 
trafikplatserna. Av dem är Nyhammar station 
med två anställda. Totalt inom ban-, maskin
och trafikavdelningarna berörs nio anställda. För 
att klara ersättningstrafiken med buss åtgår en 
man vid GDG Biltrafik. Antalet personförande 
tåg per vecka var trafikåret 1956/57 49 enkel
turer vilket hösten 1959 minskades till 28 (två 
dagliga tågpar). Från och med våren 1961 fram
fördes endast ett tågpar - det som oegentligt 
brukar benämnas "koncessionståget". Orsaken 
till förändringen är att transittrafiken leds över 
Borlänge och att den lokala trafiken har överta
gits av bussarna. 

• Trafikomfattningen: Särredovisning görs 
i den utsträckning uppgifter finns. En stor del 
av styckegodset transporteras redan med lastbil 
i så kallad kretstrafik, och återstående gods kan 
utan svårighet överföras till denna trafik. Transit
trafiken leds över Borlänge-Björbo. Beträffande 
vagnslastgodset är nedgången under 1950-talet 
65 procent. Den sammanlagda godsmängden 
per vardag från/till berörd delsträcka kan utan 
svårighet transporteras med lastbil och omlastas 
vid lämplig station. 

Den forna storstationen 
Vrmsbro tappade yt
terligare i betydelse den 
1 september 1969 när 
persontrafiken på den 
korsande Inlandsbane
sträckan lades ner. Foto 
20 maj 1987 Anders 
Lundquist. 



• Ekonomi: Den beräknade besparingen per 
år uppgår till 175 000 kr. 

Trafiken upphörde 1963-09-01 med undantag 
av vagnslattrafiken från/till Stensbo, Grangärde 
och Nyhammar. Godstransporterna bestod ute
slutande av skogsprodukter. Sedan trafikomfatt
ningen kraftigt minskat - Nyhammar miste sin 
funktion som utlastningsterminal - upphörde 
trafiken Ludvika-Nyhammar 1985-10-18. For
mellt beslut av Banverket om nedläggning togs 
1990-02-06. Spåret användes för uppställning av 
tomvagnar under sommaren så länge det kvarlåg. 
(Författaren har utnyttjat det för dressinåkning 
under denna tid.) 

Samhällskontakter 
SJ-kontakterna med olika myndigheter och pri
vatpersoner var omfattande under olika skeden 
aw omläggningsprocessen. På lokalplanet sinade 
aldrig argumenten för ett bibehållande av de ho
tade linjerna. Ett exempel på en sådan "tidtabell" 
redovisas nedan, och avser linjerna Malung-Sä
len-Särna och Mora-Lesjöfors. 

1958 

27 och 28 maj. Informationsmöten om SJ
distriktets utredning om persontrafiken Sälen
Särna. 

1960 

18 januari. Samarbetsdelegationen samman
träder hos Länsstyrelsen i Falun. 

28 mars. SJ :s framställning om nedläggning av 
persontrafiken Sälen-Särna och styckegodstrafi
ken Högstrand-Öjvallberget. 

30 juni. Kungl. Majts bemyndigande till ned
läggning enligt framställningen. 

1961 

1 september. Trafiken nedläggs enligt beslutet 
1960-06-30. 

1962 

25 oktober. Information i Vansbro om SJ-di
striktets utredning om Mora-Lesjöfors. 

29 december. Kommunikationsdepartementet 
redovisar en skrivelse från kommitten i Väster
dalarna till SJ för yttrande. 

1963 

28 augusti. SJ svarar på remissen. Samma svar 
till Riksdagens statsutskott i anledning av motio
ner om banorna. 

29 november. Sammanträde i Falun mellan SJ, 
Vägverket, Länsstyrelserna i S och W län samt de 
berörda kommunerna. 

13 december. Kalkylgenomgång på SJ i Falun 
med av kommunerna utsedda kontaktmän (Ro
sendahl och Vanfors). 

1964 

Januari-februari. Informationsmöte i Malung 
om SJ :s utredning angående Malung-Särna. 

1965 

19 november. SJ-framställning om nedlägg
ning av all trafik Malung-Särna. 

1968 

17 januari. Kommunikationsdepartementets 
överläggning på Länsstyrelsen i Falun angående 
SJ :s nedläggningsframställning. 

26 april. Kungl. Majt bemyndigar SJ att ned
lägga kvarvarande styckegodstrafik Malung-Sär
na och persontrafiken Malung-Sälen. 

5 december. SJ-information i Falun om Dal
älvsavtalet (flottningsvirke). 

1969 

1 juni. Trafiknedläggning enligt Kungl. Majts 
beslut 1968-04-26. 

2 juni. SJ överlägger i Stockholm med kom
mitten om virkestransporterna. 

3 november. SJ-framställning om vagnslasttra
fiken Malungsfors-Särna. 

1971 

18 juni. Kungl. Majts beslut om nedläggning 
enligt ovannämnda framställning. 

20 augusti. SJ beslutar att lägga ned vagnslast
trafiken Malungsfors-Särna 1972-01-01. 

1974 

1 mars. SJ svarar Sälenkommitten på dess 
framställning om stopp för spårrivningen Ma
lungsfors-Särna. 

Vid en företagsafton i Vansbro 1962-04-11 be
kantgjordes SJ :s planer angående Vansbro-Sär
na för trafikkommitten i Dala-Järna (Forsberg, 
Holm, Vanfors). Linjen skulle undersökas bud
getåret 1963/64. Kommitten samarbetade med 
kommunalassistent Rosendahl i Sälen. Trafik
kommitten startade en större motaktion mot 
SJ :s planer (artiklar i pressen, motioner i riks
dagen etc.). Forsberg och Rosendahl utgjorde 
under en följd av år kärnan i aktionerna mot 
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SJ angående Särnabanan men även Mora-Le
sjöfors. 

Fryksdalsbanans "vara eller inte vara'' 

Som kontrast till den ovan presenterade arbets
gången för nedläggningen av Särnabanan och 
Mora-Lesjöfors presenteras en motsvarande pro
memoria som avsåg Fyksdalsbanan Kil-Torsby, 
men där resultatet av olika anledningar blev ett 
annat. Banan ingår numera i Värmlandstrafiks 
trafikorganisation och är både person- och gods
trafikerad. 

1964 
Juni. Undersökning angående persontrafiken 

klar. Informationsmöten arrangeras 
8 september. Koncept till beslutshandling fö

religger. Bordläggs vid SJ-styrelsens oktobersam
manträde. 

11 november. Landstingskommitten framför 
erinringar till SJ :s generaldirektör. 

17 december. SJ :s styrelse antar förslaget till 
framställning - dock med särskilt yttrande av 
ledamoten Andersson i Brämhult (c). 

1967 
29 juni. Generaldirektören signerar först nu 

konceptet efter det att kompletterande under
sökningar gjorts (främst av godstrafiken). 

27 november. Sedan Vägverket omarbetat 
och signerat konceptet översändes det till Ar-

betsmarknadsstyrelsen, som inte signerar med 
hänvisning till det pågående arbetet med Läns
planering -67. 

1969 
Augusti. Enligt bland annat Värmlands Folk

blad hade kommunikationsminister Norling de
klarerat vid Rottneros Arbetarekommuns 50-års
jubileum, att beslut inte skulle fattas på grundval 
av föreliggande lönsamhetsundersökning. 

1970 
7 januari. Konceptet återtas från Arbetsmark

nadsstyrelsen med anledning av ovanstående ut
talande. 

17 februari. Förnyad undersökning skall vara 
klar under fjärde kvartalet 1971. 

1971 
2 december. Kommunikationsminister Nor

ling uttalar, att någon framställning om Fryks
dalsbanan inte föreligger för närvarande och av 
allt att döma inte heller är att vänta inom den 
närmaste tiden. 

1972 
20 januari. Diskussion på trafikdistriktet i Öre

bro angående en extern utredning om banan. 

1973 
9 oktober. Landstingskommitten sammanträ

der i Karlstad om ovanstående utredning. 

Ett ovanligt starkt engagemang_från både lokalbefolkning och lokalpolitiker torde ha varit avgörande for att Fryk
stadsbanan räddades .från nedläggning. Den har idag tätare persontrafik än någonsin. Foto Lars Olov Karlsson .från 
1994, då banans motorvagnar fortfarande hade SJ-målning. 
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1974 
24 maj. Riksdagens trafikutskott besöker 

Fryksdalsbanan. 

Detta skulle kunna ha blivit en "nekrolog" över 
Fryksdalbanan. Av olika anledningar - bland an
nat ett starkt engagemang för att utveckla lokal
trafiken - lever banan än i dag. Under vissa som
rar reste turistvärdar med tågen för turistinfor
mation och servering. Det var dock inte helt lätt 
för de lokala representanterna att fa gehör för sin 
räddningsaktion, vilket nedanstående belyser. 

Ordföranden i kommitten, Åke Carlvik, skri
ver 1966-05-02 till SJ: s trafikdistriktschef i Öre
bro och informerar om, att man avser att dela ut 
ett frågeformulär till Fryksdalsbanans resenärer 
för att inhämta deras synpunkter på den pågåen
de utredningen om banans framtid. Kommitten 
kommer att samla upp formulären och tågperso
nalen har lovat att medverka. Svar från SJ lämnas 
1966-05-13. I detta sägs bland annat, att det inte 
är möjligt för den enskilde resenären att bedöma 
frågan! Denna utredning faller helt utanför SJ:s 
utredningsuppdrag. Den syftar till åsiktsinven
tering inom ett område där Kungl. Majt gör alla 
värderingar och träffar alla avgöranden. En sådan 
utredning - om den bedöms viktig för beslut i 
frågan - anses böra utföras av Kommunikations
departementet, dit ärendet sedermera kommer 
att överlämnas. 

Uppstramad process 

Den interna organisationen beträffande ned
läggningsärenden stramades upp i början av 
1950-talet, då större resurser måste ägnas åt 
dessa ärenden. Olof Hölcke anställdes vid SJ:s 
ekonomiavdelning. Hölcke var fil. dr i kultur
geografi och kom närmast som amanuens från 
företagsekonomiska institutionen vid Handels
högskolan i Stockholm. Hans avhandling hette 
"Varutrafiken över Stockholms hamn". På 1960-
talet skapades vid Driftavdelningen en särskild 
enhet för dessa frågor med Hölcke som chef I 
början av 1970-talet etablerade SJ inom Trafik
avdelningen en enhet för handläggning av frågor 
rörande SJ :s roll i den övergripande samhällspla
neringen. 1979 års trafikpolitiska beslut flyttade 
initiativet för dessa frågor från SJ. Det bildades 
ett så kallat riksnät på vilket persontrafiken skulle 
bibehållas inom överskådlig tid. Persontrafiken 
på det ersättningsberättigade nätet skulle bli före-

mål för ytterligare utredning inom ramen för den 
regionala trafikplaneringen vid länsstyrelserna. 
Dessa skulle under planeringsarbetet samverka 
med den nyinrättade myndigheten Transport
rådet (TPR), som handlade trafikplanerings
och taxefrågor. TPR skulle också ansvara för det 
regionalpolitiska transportstödet. De regionala 
trafikhuvudmännen fick i enlighet med 1979 
års trafikpolitiska beslut ansvaret för den regio
nala persontrafiken på järnväg utöver motsva
rande landsvägstrafik. THM, bakom vilka står 
landstingen och kommunerna, kom därmed i 
praktiken att avgöra frågan om persontrafikens 
framtid på de linjer, som inte skulle att tillhöra 
riksnätet. 

Handläggningen av nedläggning av godstrafik 
koncentrerades till Kommunikationsdeparte
mentet efter samråd med berörda myndigheter 
och intresseorganisationer. Det fanns naturligtvis 
många supportrar för bibehållande av trafiksvaga 
banor - inte mindre än 27 motioner våren 1979 
avsåg bibehållande av persontrafiken på sådana. 
När Banverket (BV) bildades tillskapades det re
gelverk, SFS 1988: 1379 och Banverkets tillämp
ningsföreskrifter BVF 021, som reglerade dessa 
frågor. Dessa regler har sedermera kodifierats i 
Järnvägsförordningen SFS 2004:526 (omtryckt 
2007:453) respektive Banverkets Handbok 
BVH 818. I Järnvägsförordningen kapitel 6 § 6, 
"Nedläggning", sägs: "Banverket far besluta, att 
del av järnvägsnät som förvaltas av staten och 
som inte underhålls skall läggas ned. Beslut om 
nedläggning far fattas först tre år efter beslu
tet om att Banverkets underhåll skall upphöra. 
Innan Banverket beslutar om nedläggning, skall 
verket samråda med Försvarsmakten och övriga 
berörda totalförsvarsmyndigheter samt med de 
järnvägsföretag, som bedriver eller har bedrivit 
trafik på den aktuella delen av järnvägsnätet un
der det senaste året." 

Frågan om beslutanderätten vid nedläggning 
av trafik på SJ-linjerna blev föremål för livliga 
diskussioner under nedläggningsepoken. En ut
trycklig bestämmelse om SJ :s trafikeringsplikt/ 
skyldighet saknades. Trafikstadgan reglerade en
dast pågående verksamhet. I brist på bestämmel
ser kunde synpunkter på frågan erhållas genom 
jämförelse med regelverket för enskilda järnvägar. 
Trafikeringsskyldighet angavs normalt i konces
sionsvillkoren för dessa. Att motsvarande regler 
inte ansetts behöva stadgas för SJ, torde bero på 
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att Kungl. Majt som koncessionsgivare för pri
vatbanorna var högsta vårdare för det allmänna 
att trafiken upprätthölls på dessa järnvägar. I in
struktionen för SJ angavs inte att beslutanderät
ten vid nedläggning av trafik hade delegerats till 
SJ. Det borde därför ankomma på Kungl. Majt 
att besluta i sådana ärenden. Detta har också va
rit praxis. Man skulle kunna gå ännu längre vad 
beträffar centrala statsorgans engagemang i dessa 
frågor och undra, om inte även riksdagen skulle 
ta ställning i nedläggningsärenden. Detta skulle 
kunna motiveras av att den anvisat medel för 
anläggning eller förvärv av linjer inom SJ-nätet. 
Något sådant anspråk framfördes dock inte förr
än efter 1970. 

Det vänder 

Ovan har redogjorts för en destruktiv period i 
vår järnvägshistoria. Nu ser vi emellertid en om
svängning med miljömedvetande som grund 
- något som gläder en järnvägsman i tredje ge
nerationen. De projekt som diskuteras på både 
centralt och regionalt plan avser nya stambanor 
för höga hastigheter och linjer för lokal/regional 
trafik. På det interregionala planet finns förslag 

i olika planeringsskeden om nya höghastighets
banor, till exempel mellan Stockholm och södra/ 
västra Sverige och Sydostlänken (Älmhult-)Olof
ström-Karlshamn, utöver de pågående projek
ten Botniabanan och omläggning av Haparan
dabanan samt pågående stora kapacitetsförstärk
ningar i Stockholm och Malmö. Därtill kommer 
uppgraderingar på flera håll inom järnvägsnätet. 

Skåneregionen ligger långt framme i plane
ringen för den lokala/ regionala trafiken. I utred
ningen "Tågstrategi 2037" bedömer Skånetrafi
ken att det finns stora utvecklingspotentialer, om 
än inte med hittillsvarande takt i integrationen 
av Öresundsregionen och Sydsverige. Tågre
sandet fördubblas till 2020 enligt utredningen. 
Utifrån tillgänglig infrastruktur presenteras tra
fikupplägg med "horisonterna'' 2020, 2030 och 
2037. För 2030 förutsätts fast förbindelse Hel
singborg-Helsingör, utbyggnad av Simrisbanan 
(Malmö-)Staffanstorp-Sjöbo-Tomelilla(-Sim
rishamn) - det vill säga före detta Malmö-Sim
rishamns järnvägar - och Sturupsbanan med 
anknytning både från väster och öster. Investe
ringarna för den spårburna trafiken beräknas i 
"Vision 2037" till cirka 230 miljarder. I en in-

På grund av banans dåliga skick upphörde persontrafiken på Eslöv-Tomelilla fore det officiella neduiggrtingsdatumet 
I april 1983. Sista tåget gick i själva verket den 30 maj två år tidigare. Vid Skarhult tog Anders Lundquist bilden 
på avskedståget, som likt många sådana lockade många resenärer. Normalt räckte det med en vagn på sträckan. 
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ledande förstudie "Lätt spårtrafik i Skåne" (maj 
2007) har man delat upp projekten i tre prio
ritetsklasser. I Prio 1 finns bland annat Lund
Dalby (ger de största regionala effekterna) och 
Helsingborg-Höganäs (ger bäst trafikekonomi). 
Dessa linjer integreras med lokala nät i Lund res
pektive Helsingborg. I Prio 2 nämns bland an
nat Malmö-Falsterbonäset och Malmö-Konti
nentalbanependeln. I båda fallen kan under vissa 
förutsättningar pågatåg prövas som alternativ. 

Även om bara en del av de i utredningarna be
rörda projekten blir av, kommer det att ta flera 
decennier och kräva många miljarder för ett ge
nomförande. 

Källor 

SOU 1925:44, "Åtgärder för enhetliggörande av 
det enskilda järnvägsnätet". 

SOU 1932:5, "Betänkande rörande frivilliga 
sammanslutningar mellan enskilda järnvägar 
i Skåne". 

SOU 1938:28, "1936 års Järnvägskommittes 
betänkande rörande enhetliggörande av det 
svenska järnvägsnätet". 

Ivan A. Bodstedt, Historik över Sveriges småbanor 
1802-1865, 1945. 

Arne Sjöberg, "Kostnadsberäkningar och taxe
politik vid Statens Järnvägar", Ekonomen 
1941. 

Sveriges järnvägar hundra år, 1956. 
Skrivelser från och till SJ. 

Promemorior utarbetade av P.A. Dahlin, Lennart 
Danielsson och Olof Hölcke. 

Värdefulla synpunkter har därutöver lämnats av 
P.A. Dahlin och Christer Malm. 

Före detta Hästveda-Karpalunds järnväg, sedermera del av Östra Skånes järnvägar, miste sin persontrafik den 1 
juni 1969. Flera staionshus har emellertid bevarats, bland annat Bjärlöv {fore detta Torsebro). Artikelforfattaren 
(här i förgrunden) tillhör ett sällskap som gör järnvägsarkeologiska utftyker i Skåne. Fotot togs av Lars Olov Karlsson 
på en sådan utflykt den 9 juni 2006 
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Rasmus Axelsson 

En bild av Sveriges banvaktsstugor 

Artikeln är en något forkortad version av ett exa
mensarbete i byggn,adsvård vid Högskolan på Got
land 2007 (tillgängligt i begränsad upplaga på Sve
riges f ärnvägsmuseum). Det som här har utelämnats 
är avsnitt som mer direkt har att göra med det akade
miska sammanhanget, referensforteckning (vi hänvi
sar alltså till examensarbetet for denna) och en skiss 
över järnvägens historia, vilken torde vara bekant for 
läsarna av Spår. De ursprungliga ritningarna höll 
inte tillräcklig kvalitet och alla beställningar .från 
Riksarkivet hann inte effektueras fore pressläggn,ing
en, varfor reda.ktionen tyvärr tvingades improvisera 
och bland annat tillfoga ett antal ritningar ur tryckta 
publikationer och museets samlingar. 

Vid mitten av 1800-talet beskriver en källa kort 
hur banvakter i Tyskland och England arbetade 
på två olika sätt. De tyska banvakterna skulle, 
förutom att bevaka och göra mindre reparationer 
av en 600-900 meter lång järnvägssträcka, även 
sköta de optiska telegraferna vilket tog värdefull 
tid från själva arbetet med banan. Övriga arbe
ten leddes av en banmästare som själv anställde 
banarbetare. 

I England skötte banvakterna i de flesta fall de 
mindre reparationerna medan större arbeten ut
fördes av vandrande arbetslag som skulle "draga 
omkring utefter banorna''. Författaren föredrog 
det engelska systemet eftersom arbetslagen blev 
vana med och skickliga i arbetet. 

Enligt en kort undersökning i våra nordiska 
grannländer som haft järnvägar ska det ha fun
nits liknande system med banvakter i banvakts
stugor i Danmark, Norge och Finland. Däremot 
tycks det i Danmark ha varit ovanligt med "bane
vogterhus" som inte låg vid en korsning mellan 
en väg och en järnväg så att banvaktens hustru 
kunde sköta grindarna. 

Exakt varifrån järnvägsbyggarna fick inspira
tion till det system med banvakter som kom 
till användning i Sverige har jag inte kunnat 
utröna. 

Banvakter i Sverige 
Huvudparten av källorna jag har använt mig av 
beskriver förhållandena för banvakterna vid SJ, 

men den enda bok som specifikt tar upp en ban
vakt vid en enskild järnväg visar att likheterna var 
många. I och med att många enskilda järnvägar 
förstatligades blev förutsättningarna desamma 
som vid SJ. Nordisk Familjebok förklarade år 
1904 begreppet banvakt på detta vis: 

[D]en banafdelningen tillhörande, fast anställde 

man, som har åt sig i första hand uppdraget banans 

bevakning och besiktning inom viss bansträcka, 

hvarå han jämväl har att deltaga i och leda under

hållsarbetena. Åt banvakten, hvars närmaste förman 

är banmästaren, är i regeln inom hans bansträcka 

särskild bostad uppförd, s. k. "banvaktsstuga'' . 

I och med att de första järnvägarna öppnades an
ställde man banvakter. De tillhörde från början 
den lägst betalda yrkesgruppen, och 18 56 hade 
en banvakt vid SJ en årslön som motsvarade en 
sjättedel av vad en stationsinspektor tjänade och 
bara drygt två tredjedelar av lönen för en ban
mästare. Löneförhållandena för banvakter var 
liknande vid ett antal enskilda järnvägar under 
1800-talet. De enskilda järnvägarna anställde 
också banvakter, till exempel hade den tidigare 
nämnda Nora-Ervalla järnväg inledningsvis tolv 
banvakter för att sköta den 18 kilometer långa 
järnvägen. 

Postning och daglig bevakning 
Vid SJ delades järnvägslinjerna upp i sträckor 
som till en början omfattade drygt 2,5 km var
dera med en banvakt per sträcka. På 1860-talet 
skulle banvakten besiktiga spåren före och efter 
varje tåg. Som en bekräftelse att sträckan var far
bar skulle han stå vid spåret när tåget passerade 
och visa klarsignal - banvakten "postade" för tå
get. Systemet med postning behölls i modifierad 
form fram till 1916. För att fa ledigt varannan 
söndag eller helgdag kunde två banvakter turas 
om att sköta varandras sträckor samma dag. 

Ursprungligen besiktigade banvakterna sin 
sträcka till fots men senare tilläts de använda 
fordon som stakades eller sparkades fram. När 
man år 1873 började köra tåg på natten utöka
des antalet banvakter med särskilda nattvakter. 
Tjänstgöringstiden för en banvakt kunde under 
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senare delen av 1800-talet uppgå till 17 timmar 
per dygn vilket dock inkluderade några timmars 
raster. 

Vid SJ varierade antalet banvakter per mil 
järnväg under perioden fram till 1930 med 
mellan tre och åtta. Tendensen var allmänt 
sjunkande. Även antalet besiktningar minskade 
i antal. I slutet av 1800-talet kunde det handla 
om tre till fyra om dagen - före dagens första 
tåg, mitt på dagen och sent på eftermiddagen 
samt även före det första nattåget om sådana 
förekom. 

Underhållsarbeten 
I Banlära från 1915 beskrivs bland annat dåti
dens manuella arbete med underhåll av en järn
väg. För att banvakten både skulle hinna med 
besiktning och underhåll kunde banvakterna ta 
hjälp av extra banvakter eller tillfälligt anställda 
banarbetare. 

De saker som nämns som orsak till underhålls
arbeten för banvakter var: 

• Nedböjda rälsändar i skarvarna, vilket motver
kades genom kontroll och justering av muttrarna 
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Banvaktsstuga 
268 Iskarboda vid 
Sj-s järnvägslinje 
Frövi-Krylbo. Ban
vakt Eric '1skarbo
]ohan "]ohansson 
vid spåret och 
hustrun Helga vid 
pumpen. Trädgår
den är säkert lika 
välskött som spåret 
- en numera for
svunnen järnvägs
idyll från mitten av 
1900-talet. 

vid skarvjärnen samt av packning av ballasten 
under sliprarna vid skarvarna. 
• Förskjutning av och rörelser i rälernas längd
led, så kallad rälsvandring, som kunde orsaka 
solkurvor med risk för urspårning eller för stort 
avstånd mellan skarvarna som kunde skada hju
len. Rälsvandring motverkades genom att trycka 
in rälerna och hålla efter skarvjärnen. 
• Rälsbrott, som innebär att rälen spricker helt 
eller delvis så att delar av rälen kan lossna och 
orsaka urspårning, kunde uppstå bland annat av 
ojämnheter i materialet eller hjulskador - risken 
ökade vid för hårt packad ballast, köldgrader eller 
temperaturväxlingar. Risken för rälsbrott kunde 
minska genom god dränering, väl hopskruvade 
rälsskarvar och så kallad kilning. 
• Slitna räler kunde bli för svaga så att rälsbrott 
uppstod. 
• Rubbningar i växlar orsakades av tågens sido
krafter och kunde leda till att muttrar och delar 
lossnade, med risk för urspårning. 
• Lossnade räler kunde orsakas av att rälsspikarna 
kröp ur hålen på grund av vibrationer från tågen 
och avhjälptes genom att spikhålen pluggades 
och spiken slogs in igen. 



• Rubbning av ballast kunde uppstå när frost i 
lerhaltigt material skapade upptryckning av lera 
och stenar som kunde försämra ballastens dräne
rande förmåga. Detta avhjälptes genom att gräva 
bort leran och stenarna samt att dränera banval
len väl. 
• Sliprarna av trä ruttnade eller slets mekaniskt 
av trycket från tågen. Sliprar höll längre om de 
låg i en väldränerad, torr banvall, var ordentligt 
inbäddade i ballast och hade underlagsplattor av 
järn mot rälen. Dåliga sliprar kunde ge ett sämre 
spår. Antingen byttes slipern ut eller så lades nya 
träbitar in under rälen. 
• Spårlägesfel kunde uppstå genom tågens sido
krafter så att spåret flyttades i sidled, och det 
avhjälptes genom att fästa rälerna bättre. Defor
mationer av kurvor kunde skada banvallen och 
reparerades genom att baxa spåret i rätt läge igen. 
Dåligt packad ballast runt sliprarna kunde leda 
till spårlägesfel i höjdled vilket kanske förvärra
des genom kraftig nederbörd. Likaså kunde dålig 

dränering och köldgrader skapa frostknölar och 
dåligt spår. 

Handkraft och säsongsarbete 

Arbetet med underhåll av banan som beskrivs 
vid mitten av 1910-talet utfördes i princip helt 
med handkraft och enkla verktyg. Banläran be
rättar hur ackordsarbete var det normala för de 
tillfälligt anställda banarbetarna som då arbetade 
effektivare vilket skapade lägre underhållskostna
der än vid ersättning med daglön. Banarbetarna 
användes när banvakten själv inte klarade upp
giften ensam, till exempel vid spårbyte. 

Underhållet kunde skötas året om men som
maren var den viktigaste tiden. När tjälen släppt 
sitt grepp om ballasten kunde man börja byta 
sliprar, och när hela banvallen hade tinat reglera
des avstånden vid rälsskarvarna och man såg över 
och justerade skarvbultar och rälsspikar. 

Banvakten justerade ofta själv spåret i höjd- och 
sidled, och han lade in så kallade sommarkilar 

Bilden visar några verktyg som banvakterna och banarbetarna använde vid underhållet vid en vanlig svensk järn
väg. Med laftyxan och -mallen höggs "laften" i slipern under rälen, med spårmåttet mättes avståndet mellen rälerna, 
med rätskivan kunde man mäta rälens forhöjning i kurvor och med rälshammarens huvud slogs spiken som höll 
rälen på plats. Bild från Henning Olsson (red.), Banlära, 1, 1915. 

i 
Bild 4.22 a. Laftyxa. Bild 4. 22 b. LaftmaU. 

,. 
Bild 422 c. Spårmått. 

Bild 4 22 d. Hätski va. Bild 422 e. Rälshammare. 
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under rälen för att kompensera uppfrysning. 
Banvallen rensades från ogräs för hand eftersom 
det var billigare än att bespruta. Med hjälp av 
handkraft och enkla transportfordon justerades 
ballastens grus. Slitna rälssträngar byttes ut eller 
vändes så att den slitna insidan hamnade utåt. 
Växlarna kontrollerades och åtgärdades. 

Utöver det direkta spårunderhållet hade ban
vakten som ansvar att hålla efter stängslet och 
grindarna som inhägnade järnvägen samt se till 
och sköta broar, diken och trummorna under 
spåret. 

På vintern kilades spåret med vinterkilar och 
man bytte räler som av kylan hade skadats av 
rälsbrott. Allt efter snöfallet var banvakten sys
selsatt med snöröjning i olika grad - arbetet var 
till en början helt manuellt med hjälp av snö
skyfflar och enkla plogar, men när järnvägarna 
drogs norrut tillkom så kallade spårrensarvagnar 
med större snöplogar på. 

Förändringar 

Under åren 1916-1922 slog man samman be
vakningssträckorna till större enheter beroende 
på järnvägstrafikens art. Varje banvakt hade 
fortfarande en delsträcka att underhålla, men 
man delade på de en till tre dagliga besiktning
arna av banan. Samtidigt började man använda 
sig av tramp- eller dragdressiner för att kunna 
ta sig fram snabbare. Syftet var att öka andelen 
underhållsarbete som utfördes av banvakter på 
bekostnad av antalet banarbetare. 

Efter 1922 introducerades en mer flexibel 
banbesiktning med större hänsyn till varje ban-

En relativt sen kom
binerad banvaktssuga 
och trafikplats. Ritning 
från Teknisk-ekona- •-
misk redogörelse for B 
anläggningen av stats
banan Malung-Vans-
bro, 1939. 

oodsbod 
16.o rn' 

6, 5 
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dels förhållanden samt behovet av banvaktens 
kunskaper vid banunderhåll där inte vanliga 
banarbetare var nog. Varje delsträcka av järn
vägen varierade 1930 från 2,4 km på dubbel
spåriga linjer till drygt 4,9 km på banor med 
mindre trafik. 

Kombinerade banvaktsstugor och trafikplatser 

På 1920-talet gavs vissa banvakter vid SJ i upp
drag att sköta de "smärre håll-, last- och mötes
platserna'' längs statsbanan Ulriksfors-Volgsjön. 
De tider då banvakten in te närvarade lades det 
ansvaret över på hustrun. 

Några år senare kunde systemet med kombi
nerade banvaktsstugor och trafikplatser i prin
cip helt ersätta de bemannade trafikplatser som 
låg mellan banans ändpunkter. Vid SJ-sträckan 
Sveg-Hede sköttes alla trafikplatser, utom Sveg 
och Hede samt en plats där expeditionshuset inte 
innehöll någon bostadsdel, redan från början av 
banvakten och hans familj. 

Liknande varianter tycks ha förekommit tidi
gare vid enskilda järnvägar. Exempelvis var vissa 
banvaktsstugor längs Gotlands järnväg tillbygg
da med en separat väntsal, medan Örebro-Svartå 
järnväg 1896 planerade att bemanna åtta av de 
tretton trafikplatserna längs banan med enbart 
banvakt. 

Banvakterna försvinner 

De allt tyngre och snabbare tågen krävde en 
järnväg som klarade av belastningen och ett 
bättre spårläge. Från 1930-talet använde man 
mätvagnar som kunde registrera fel på spåret au-
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tomariskt - resultaten användes för att effekti
visera banunderhållet. Vid mitten av 1900-talet 
började man ersätta gruset i banvallarnas ballast 
med makadam, och man provade att använda 
slipers av betong istället för de vanliga av trä. 
Samtidigt kom banvakter och banarbetare att 
specialutbildas, till exempel till spårsvetsare eller 
kurvmätare. 

Bevakningssträckorna blev än längre och anta
let besiktningar minskade än mer. År 1949 fanns 
2 208 bevakningssträckor som besiktigades en 
gång om dagen, men 1958 var bara 1 369 sträck
or kvar med en eller två besiktningar i veckan. På 
vissa bansträckor hade man 1960 på försök ersatt 
banvakterna med särskilda spårinspektörer som 
bara besiktigade spår. Efter de rapporter som läm
nades kunde sedan banmästaren planera och leda 
arbetena som utfördes av större arbetslag med till
gång till maskiner. Underhållsarbetena systemati
serades och planlades nu mer centralt än tidigare. 
Förhållandet mellan arbetslagen och banmästaren 
liknade snarare en beställningsverksarnhet och in
ternhyra togs inom SJ ut för maskiner. 

År 1962 försvann begreppet banvakt slutligen 
ur SJ:s organisation och systemet med organise
rade arbetslag blev standard. Hur länge systemet 
med banvakter levde kvar längs de sista enskilda 
järnvägarna vet jag inte exakt, men enligt upp
gift ska det in på 1970-talet ha funnits en bofast 
banvakt anställd längs Nora Bergslags järnväg. 
Vid samma bana fanns även den sista manuellt 
bevakade vägbommen. 

Än idag lever lite av det gamla manuella ban
vaktsystemet kvar - tre gånger om året utför 
nämligen Banverkets personal besiktningar av 
bland annat alla banors spår och signalsystem 
till fots. 

Att bli banvakt 
Många banvakter ska ha rekryterats från den 
kår av rallare som byggde järnvägar. Vid sekel
skiftet 1800-1900 upphörde systemet med fast 
anställda soldater, och banvakter lär i viss mån 
ha rekryterats från soldatkåren. Likaså kunde 
säsongsanställda banarbetare, efter ett antal sä
songers arbete och en rekommendation från en 
banmästare, fa tjänst som banvakter. 

Vid SJ fick en banvakt först en mer tillfällig 
anställning som "extra banvakt" eller "extra or
dinarie banvakt", och först efter några år blev 
man anställd som "ordinarie banvakt". Som stats-

anställd fick man "konstitutorial" vilket i princip 
innebar anställning på livstid om man inte be
gick grova tjänstefel. 

I Banvakts-, banformans- och banmästarminnen 
redogör författaren, vars far var banvakt, för hur 
familjen flyttade runt i Väster- och Norrbotten 
allt eftersom fadern fick tjänst av mer fast karaktär 
- för att till exempel fa en ordinarie tjänst flyt
tade de från Tjappsåive till Stensjön, en sträcka på 
drygt 20 mil. I samma skrift beskrivs Anders An
derssons förflyttningar från Bergfors mellan Ki
runa och Riksgränsen i norr till Järna utanför Sö
dertälje i söder för att avancera från extra banvakt 
1895 till överbanmästare 1927. Systemet med 
förflyttningar av banvakter tycks ha varit vanligt 
vid SJ - liknande historier finns i en skrift av Ulrik 
Almberg, och själv har jag hört en banvaktshustru 
i Hallsberg berätta om samma sak. 

Banvaktsstugan var inte banvaktens egendom, 
och när han gick i pension skulle en ny banvakt 
flytta in. Från 1950-talet fick en del pensione
rade banvakter bo kvar i de banvaktsstugor som 
inte längre bedömdes vara nödvändiga för drif
ten av banan. 

Banvaktsstugan 
Banvaktsstugan var tjänstebostad för en banvakt 
och ägdes av den järnväg som banvakten var an
ställd hos. Exakt när de första banvaktsstugorna 
uppfördes har jag inte kunnat utröna men de bör 
ha funnits med från början, åtminstone hos SJ 
men även tidigt hos de enskilda järnvägarna. 

Efter egen erfarenhet samt enligt ritningar och 
bilder tycks de flesta banvaktsstugor ha haft två 
saker gemensamt: närheten till spåret och någon 
form avidentifierande skylt med husets nummer 
och ibland också namn väl synligt på huset. Ef
tersom jag funnit banvaktsstugor som oberoende 
av ägare har stora likheter eller är helt identiska, 
har jag förenklat redovisningen av deras utseende 
och delat in stugorna efter vad jag betraktar som 
typer eller perioder. 

Banvaktsstugor var en av många byggnads
typer som tillkom när en järnväg byggdes - för 
Västra stambanan uppfördes som exempel även 
stationshus, bostadshus, restauranger, godsmaga
sin, avträden, lokstall, verkstäder och vattentorn 
samt en mängd bodar, förråd och andra uthus 
efter typritningar. 

Vid SJ tycks banvakterna från början ha haft 
"fri bostad" - antingen bodde man i statens hus 
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Banvaktsstuga 246 med namnet Diö bro på sträckan Liatorp-Diö vid Södra stambanan i Småland. På långsidan 
syns stugans nummer. 

eller fick man lönetillägg för hyra av bostad. Från 
1880-talet var även bränsle för uppvärmning av 
banvaktsstugan gratis. År 1920 höjdes de lägsta 
lönerna och den fria bostaden försvann - några 
år tidigare kom lönetillägg för personal bodde 
på "kallort" och som varierade beroende på hur 
långt norrut i landet man bodde. 

SJ 1855-1872 

Under perioden 1855-1872 byggde SJ de för
sta stambanorna - den södra, västra och nord
västra liksom början på den östra och den norra 
samt förgreningen Hallsberg-Örebro. Vid Väs
tra stam banan byggdes 186 banvaktsstugor som 
angavs tillhöra tre sorter: dubbla stugor för två 
familjer, enkla dito med plats för en familj samt 
en liten typ för ogifta banvakter på enbart 7 
kvadratmeter räknat på stugans yttermått! En 
klar majoritet av stugorna var enkla och hade 
gaveln vänd mot banan. Normalt uppfördes 
stugorna av liggande timmer men på vissa stäl
len förekom tegel och i ett fall byggdes ett gjutet 
hus, vilket dock inte ansågs vara någon särskilt 
lyckad konstruktion. 
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Den äldsta daterade ritning som jag funnit en 
enkel banvaktsstuga visar en 6,68 m lång och 
3,86 m bred stuga. Ritningen är signerad av SJ:s 
chefarkitekt A.W Edelsvärd 1858. 

Den vanliga enkla banvaktsstugan av trä på 
denna period består av ett rum och kök och har 
en förstuga med entre vid den främre gaveln och 
en vedbod med dass vid den bakre. Vindskivorna 
är rikt dekorerade i förhållande till husets helhet, 
fönstren har kryssande spröjsar med tydliga siff
ror på gavel och långsida. 

Banvaktsstugorna ska ha byggts så att ga
veln vände mot spåren och långsidans fönster 
gav utblick längs spåret. Enkla banvaktsstugor 
av denna modell lär ha använts vid i princip 
alla järnvägssträckor som SJ byggde fram till 
1872. Under perioden varierade bland annat 
planmåttet på de enkla banvaktsstugorna något 
med tiden. 

En lite större variant av den äldsta stugan, men 
utan dass i den bakre utbyggnaden, kallas "1862 
års modell" hos SJ. Modellens bredd och längd 
ökades med knappt en meter jämfört med den 
äldsta ritningen. 



Banvaktsstugan for ogifta banvakter som (åtminstone) användes längs Västra stambanan var minst sagt spartansk. 
Ritningftån Teknisk-beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader, vescra scambanan Stockholm-Gö
teborg med utgrening till Örebro, 1868. Ministugan ovan är inte känd ftån Södra stambanans forsta tid Den 
hade sin egen arkitekt vilket avspeglas i Malmös och Lunds stationshus. Där uppfordes också provisoriska, flyttbara 
banvaktsstugor, korsvirke enligt det regionala byggnadsskicket, hela åtta for den for den forst öppnade sträckan vilket 
gör en stuga på varannan kilometer. Någon ritning eller avbildning är inte känd 

Banvaktsstuga av "J 862 års modell': Ritningftån S]'s ritningssamling, Riksarkivet i Stockholm. Största möjliga 
sparsamhet var påbjuden vid bygget av stambanorna i allmänhet och järnvägsbyggnader i synnerhet ftån stats
baneledningen, och kraven skärptes ytterligare av riksdagen. Sparsamheten gav utslag i lokalytorna (stugan ovan var 
mindre än den forsta friggeboden), och även i utsmyckningar, Gunilla Linde påpekar i Stationshus 1855-1895 
(1989) hur Edelsvärd ändå vårdade sig om detaljer som fonsterinfattningar och vindskivor. 
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Enkel putsad banvaktsstuga utan förstuga, daterad 1865. Krysspröjsen var karakteriskiska for Edefsvärds tidiga 
järnvägsbyggn,ader. 

I en källa visas en ritning av en banvaktsstuga 
med den felaktiga bildtexten "Enkel banvakts
stuga av 1872 års modell" trots att det troligen 
rör sig om en drygt tio år yngre ritning. En an-

KÖK 
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nan källa har använt samma uppgift och drar 
dessvärre något förhastade slutsatser. 

Vid flera enskilda järnvägar i Sverige fanns ban
vaktsstugor som hade tydliga likheter med de tidi-

En okonventionell 
användning gjor
des på 1850-tafet 
i Akarp, där två 
standardban
vaktsstugor fick 
utgöra flyglar i en 
stationsbyggn,ad 
Ritningen är häm
tad ur SJ-s min
nesskrift 1906 
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Banvaktsstuga av sten som i forsta hand lär ha uppfarts 
vid Södra stambanan men i några exemplar även vid 
Västra stambanan. 

gaste SJ-stugorna av trä från denna period. Exem
pelvis använde järnvägarna Nässjö-Oskarshamn, 
Kalmar-Berga, Gotlands och Uddevalla-Väners
borg-Herrljunga sådana stugor. 

Enligt min kartläggning ska enkla banvakts
stugor av denna typ ha funnits vid åtminstone 
23 bandelar som byggts av staten och vid sju som 
anlagts av enskilda järnvägsbolag. 

Under perioden 1855-1872 ska SJ även ha 
byggt banvaktsstugor i sten med förstubro längs 
stugans långsida och utbyggnad på baksidan för 
vedbod och avträde. Ritningen nedan kommer 
från Södra stambanan men finns även med i en 
ritningssamling kopplad till Västra stambanan, 
där den uppges ha byggts i två eller tre exem
plar. 

Man kunde dubblera banvaktsstugor på olika sätt. 
detta är en av de enklaste metoderna. Ur SJ·s minnes
skrift 1906. 

\ 
,.i 
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Banvaktsstuga 5 58 Stam gärde mellan Järpen och Are på Norrländska tvärbanan. Ett äldre nummer, 714, syns på 
gaveln och vittnar tillsammans med den späda växtligheten och stakdressinen om fotograiets ålder. 

1872 års modell. Texten på ritningen lyder: 'XX äro 4 stycken ankarjern af 8 dec[imal}liniers fyrkant, som erfordras 
for att sammanhålla bakugnsmuren. De forses med 4 stycken 3.5 fot långa splintar af dylikt jern, hvilka sättas ver
tikalt och blifoa gemensamma for två ankarjern, samt fä, i köket sitta utom muren men böra i kammaren i muren 
fordjupas. För in- och uttagning af större möbler anbringas en med inre gångjern och kasthakar forsedd lucka eller 
rörlig väggdel på forstugeväggen midt emot köksdörren. Denna öppning ska vara 3 fot bred i dagen och så hög att 
den kan blifoa .från go{foet upp till hammarbandet. " 

.Jl'.J.,4. ,Oil,4 1,irt . 
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Modellen tycks ha påverkat utformningen av 
vissa enskilda järnvägars banvaktsstugor. Jag har 
dessvärre inte hittat några bilder eller fler ritning
ar på denna typ vid SJ och vet inte mycket om 
dess spridning. 

SJ 1872-1892 
Efter många klagomål på att de äldre stugorna 
var alltför små utvecklade SJ en något större ban
vaktsstuga kallad "1872 års modell" som fanns 
såväl i enkelt som i dubbelt utförande. 

Planlösningen hos de enkla banvaktsstu
gorna av 1872 års modell liknade i huvudsak 
föregångarnas, men den viktiga skillnaden var 
att förstugan flyttats från gaveln till långsidan 
- dörren satt fortfarande parallellt med gaveln. 
Typen var betydligt mer sparsmakat dekorerad 
om man undantar den sågtandade panelen vid 
gavelröstena. Stugans nummerskylt placerades 
som regel på gaveln mot banan. Stugan var vid 
SJ 8,61 m lång och 5,04 m bred räknat på ytter
mått. 

Den enkla banvaktsstugan av 1872 års modell 
var enligt min undersökning en modell som var 
starkt stilbildande och den som fick flest efterföl
jare ute i landet. Jag har vid 90 bandelar funnit 
stugor som är direkta kopior av eller har tydliga 
drag av denna SJ-typ. 

Precis som de tidigaste SJ-modellerna tycks ha 
varit förhärskande fram till 1872, verkar 1872 
års modell vara standarden under utbyggnaden 
av SJ:s nät norr om Uppsala. Det rör sig om 
stora avstånd, från Uppsala i söder till Hällnäs 
i norr - Norra stambanan på sträckan Uppsala
Krylbo-Bollnäs-Ånge, Norrländska tvärbanan 
Ånge-Östersund-Duved samt Stambanan ge
nom övre Norrland från Bräcke till någonstans 
mellan Hällnäs och Bastuträsk - vilket omfattar 
19 bandelar. 

Utöver ritningarna från enskilda järnvägar 
som nämns ovan finns banvaktsstugor av liknan
de typ vid exempelvis Borlänge-Siljans järnväg, 
Halmstad-Nässjö järnväg och Stockholm-Väs
terås-Bergslagens järnväg. 

Den dubbla banvaktsstugan från 1872 var i 
princip två enkla stugor som byggts ihop med 
gemensam skorstensstock och bakugn. De 
dubbla stugorna tycks finnas vid ungefär samma 
järnvägssträckor som de enkla av 1872 års SJ
modell men inte i samma stora antal. 

Vid de enskilda järnvägarna finns det dubbla 

banvaktsstugor som, om än i mindre grad än en
kelstugorna, uppenbart påminner om SJ :s dub
belstugor. Se avsnittet om de enskilda järnvägar
nas banvaktsstugor längre fram i artikeln. 

Samtida ombyggnader 

Den enkla banvaktsstugan av 1872 års modell 
utvecklades alltså efter klagomål från dem som 
bodde i de äldre stugorna. Om- och tillbyggna
derna av de äldre stugorna verkar ha startat rela
tivt tidigt hos SJ, och jag har bland annat hittat 
en ritning från omkring 1890 som visar en ban
vaktsstuga från den första perioden som byggts 
till bakåt samt med en förstuga längs långsidan 
likt 1872 års modell. 

I en källa från 1920-talet kallas en utbyggd 
som den ovannämnda "1889 års modell" vid 
SJ och den verkar behandlas som en typritning. 
Enligt planskissen i källan har stugan fortfarande 
ett rum och kök, men det finns fler förvarings
utrymmen och längden är 10,5 m, medan bred
den 4,76 m tycks vara densamma. Ett flertal stu
gor tycks ha byggts upp på detta sätt. 

Ritningen på sidan 65 visar en tillbyggnad av 
en banvaktsstuga som är daterad 1882. Stugan 
har tälttak, kvadratisk planform och en planlös
ning som inte liknar de tidiga modellerna. Jag 
vet inte om det rör sig om en typritning eller 
en ritning över ett enskilt objekt - på ritningen 
finns en eller två beteckningar som kan tyda på 
det senare. 

SJ 1892-1897 
En serie ritningar, som i efterhand tycks ha blivit 
märkta med "1892 års modell", visar en till yt
termåtten 9 m lång och 6 m bred enkel banvakts
stuga utan separat förstuga och med entren längs 
långsidan. 

Banvaktsstugan har en beboelig våning, består 
av ett rum och kök, och den smala och breda 
skorstensstocken sitter inte centrerat över tak
nocken. Hur stugan utvecklats har jag inte funnit 
i skrift, men förlänger man förstugan på 1872 års 
modell längs långsidan får man en planlösning 
om i mycket påminner om den för 1892 års typ. 
Det kan alltså röra sig om en utökning av 1872 
års banvaktsstuga men med en inbyggd förstuga/ 
hall och skafferi som delar på ett fönster. 

Denna typ har jag med säkerhet bara funnit i 
Västerbottens och Norrbottens län, längs delar 
av Stambanan genom övre Norrland samt utmed 
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Stuga av 1897 års modell. Texten handlar om ventilationssystemet med dess pipor, öppningar (olika stora for som
mar och vinter) och luckor. 

södra delen av Malmbanan. Många stugor ligger 
med gaveln mot spåret men parallell placering 
förekommer också. Någon dubbel version av 
stugan har jag inte funnit. En ritning från Sköv
de-Axvalls järnväg visar en banvaktsstuga med 
full övervåning men med en planlösning som är 
identisk med SJ:s typ från 1892. Planlösningen 
återkommer hos andra banvaktsstugor längs en
skilda järnvägar, se nedan. 

SJ 1897-1921 
Under SJ:s första 50 år byggdes 1 889 banvakts
stugor längs de statliga järnvägarna varav 240 bar 
byggda i "sten" och resten av trä - "sten" avser 
troligen tegel eller puts. Majoriteten av sten
byggnaderna (207 stycken) ska ha uppförts efter 
1895. 

Strax innan sekelskiftet 1900 signerade SJ :s 
nyblivne chefarkitekt Folke Zettervall ritningen 
till en ny, större banvaktsstuga som har kallats 
"1897 års modell". Den visar en enkel banvakts
stuga av timmer som är 9,4 m lång och 6,5 m 
bred med en oinredd vind med nästintill full 
ståhöjd och källare under hela stugan. Skorstens
stocken är centrerad över taknocken och skorste
nen är betydligt bredare än den är djup. 
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Entredörren omges av sido- och överljus
fönster som släpper i ljus i hallen och skafferiet 
- även trapphuset har små fönster. Där vindski
vorna möts finns en liten dekoration, panelen 
vid gavelrösten är sågtandad i underkanten och 
de korslagda fönsterfodren slutar i spetsar - jäm
för med dekorationerna på ritningen från 1858! 
Planlösningen verkar ha utgått från 1892 års 
banvaktsstuga. 

Det som enligt en källa kallas banvaktsstuga av 
"1902 års modell" tycks vara en version av 1897 
års modell fast med färre dekorationer, snedställd 
panel i gavelröstet och mindre källarutrymme. I 
övrigt är de mycket lika med tanke på planlös
ning och yttermått. 

Enligt ritningen av 1897 års modell ska sådana 
banvaktsstugor ha byggts vid SJ-sträckan Gälli
vare-Koskullskulle och Västkustbanan medan 
ritningen från 1902 saknar notis om sträckor. 
Banvaktsstugor av typ 1897 finns med säkerhet 
längs SJ :s järnvägssträckor Boden-Morjärv och 
Gällivare-Koskullskulle. Många stugor verkar 
ha placerats med gaveln mot banan men de kan 
även ligga med långsidan mot järnvägen. 

Längs Malmbanan mellan Gällivare och Riks
gränsen finns banvaktsstugor som tycks vara en 



Banvaktsstuga 505 Svartviken på lnlandsbanan mellan Jämtlands Sikås och Hoting. Denna stuga har bara ett 
sidoijusfonster vid sidan av dörren i stället for två som var vanligast. Foto från Teknisk-ekonomisk redogörelse for 
anläggningen av statsbanan Ulriksfors-Volgsjön, 1925. 

mix mellan 1897 och 1902 års modell, med 1897 
års panel och fönster men med 1902 års föns
terfoder och dekorerade avslut på vindskivorna. 
Banvaktsstugor av trä av någon av typerna före
kommer på spridda ställen även vid statsbanan 
Göteborg-Strömstad och vid Norra stambanan. 
En banvaktsstuga längs Gammelstad-Karlsviks-

hyttans järnväg ska ha byggts med 1902 års mo
dell som förlaga. 

Efter 1900 börjar SJ bygga banvaktsstugor med 
samma planlösning och huvudsakliga utseende 
som de i trä från 1897-1902 men med stomme 
av tegel. Stugorna har en enklare utformning och 
särskilt de som putsades är närmast funktiona-

Stuga av tegel från omkring 1900. Vinden är tills vidare oinredd och bara halva källaren utgrävd. 
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Ritning på en "trippelstuga" (två enrumslägenheter på bottenplanet, en på vinden) som bland annat användes vid 
Axelvold på Västkustbanan i Skåne. Detta var en sträcka med nattrafik där banvakterna foijdaktligen var fler än på 
rena dagtrafikbanor. . 

listiskt strama. Trähusens sågtandade gavelpanel 
motsvaras av ett listverk på tegelhusen. Viss va
riation förekommer i planstorleken men även i 
vilken del av bottenvåningen som användes för 
kök respektive rum. 

Sträckor där sådana enkla banvaktsstugor 
av tegel förekommer är bland annat statsba
nan Frövi-Krylbo, Göteborg-Strömstad och 
Västkustbanan Göteborg-Halmstad-Helsing
borg med sidobanor - totalt rör det sig om ett 
tiotal bandelar. 

Jag har även hittat ritningar på två olika dubbla 
banvaktsstugor i tegel vid tiden kring sekelskiftet 
1900. Den ena verkar vara konstruerad av två 
enkla banvaktsstugor i tegel som har byggts ihop 
vid gavlarna med spegelvända planlösningar. Ty
pen ska ha funnits vid statsbanan Frövi-Krylbo. 
Den andra dubbelstugan tycks snarast innehålla 
tre lägenheter och påminner en hel del om SJ:s 
dubbla banvaktsstuga från 1872. 
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"Trippelstugan" ovan byggdes enligt ritningen 
på några fa ställen längs Västkustbanan. 

SJ 1910-1921 

Från 1910 börjar det förekomma en ny typ av 
banvaktsstuga av trä vid SJ, med samma planlös
ning som de vid 1900-talets början. De hade ett 
planmått om 9,4x6,5 m, mer nationalromantis
ka fönster med tätare placerade spröjsar, relativt 
brant takvinkel och mindre dominant skorsten 
än sina föregångare. Stugorna tycks vanligen 
ligga med gaveln mot spåret. 

Banvaktsstugor av denna modell har jag 
hittat vid bandelar i norra delen av Sverige 
och med säkerhet längs de norrländska SJ
sträckorna Morjärv-Haparanda, Bastuträsk
Skelleftehamn, Gällivare-Jokkmokk och Öster
sund-Ulriksfors - de båda senare sträckorna 
ingick i lnlandsbanan. Totalt sju bandelar men 
eventuellt två ytterligare. 



Vid mitten av 1910-talet framträder en typ av 
stuga som är 8,75 m lång och 6,65 m bred räknat 
på yttermåtten. SJ bryter därmed en tendens att 
utveckla allt större enkla banvaktsstugor. Andra 
skillnader mot de närmaste föregångarna är att 
det enda rummet från de tidigare versionerna de
lats upp i två, att skorstenen inte längre är centre
rad över ta.knocken och att ett särskilt utrymme i 
källaren avsatts för tvättstuga. Skyddstaket ovan
för entren är en indikator för denna typ. 

Typen förekommer vid ett tjugotal bandelar, 
i både enstaka fall och större serier, från Göte
borg i söder till trakterna av Kiruna i norr. Det 
verkar som om dessa stugor har placerats med 
gaveln eller långsidan mot spåren. Några sträck
or där typen tycks vara reguljärt förekommande 
är den av SJ övertagna Mora-Vänerns järnväg 
och lnlandsbanan på sträckorna Brunflo-Sveg 
och Storuman-Hoting. Också längs statsbanan 
Järna-Nyköping-Åby finns typen fast med en 
stomme av tegel. 

I Bergslagernas järnvägs banavdelningsarkiv 
finns typritningen till en banvaktsstuga av trä 

som är identisk med den som användes av SJ 
vid denna tid. Om BJ byggde några sådana ban
vaktsstugor är däremot inte känt. 

Den yngsta ritning jag funnit över banvakts
stugor som uppförts i mer än ett exemplar på en 
SJ-sträcka är daterad 1920 och visar en byggnad 
som i princip är identisk med banvaktsstugan i 
trä från mitten av 1910-talet. Skorstenen är nu 
ännu något mindre och fönstren ger stugan när
mast nyklassicistiska drag. De fa bilderna som 
finns av sådana stugor visar att gaveln vänts mot 
banan. Enligt ritningarna verkar det röra sig om 
en typ som byggts på spridda platser och bara 
några fa åt gången, till exempel längs delar av ln
landsbanan och den av SJ uppköpta Orsa-Här
jeådalens järnväg. 

Jag ska mycket kort nämna något om de kom
binerade banmästar- och banvaktsstugor som 
SJ främst tycks ha byggt i norra Sverige. Längs 
Inlandsbanan finns flera exempel på att man har 
byggt ett gemensamt bostadshus för banmästa
ren och banvakten. Det fanns under 1900-talets 
första decennier en handfull olika typer av denna 

Kombinerad banmästar- och banvaktsstuga på den 1915 byggda statsbanelinjenjärna-Nyköping-Aby. Plan saknas 
men man kan formoda att den forra befattningshavaren bebodde den större bottenvåningen - han behövde bland 
annat ett expeditionsutrymme. 
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Okänd banvaktsstuga vid stats banan järna-Nyköping-Äby (I 915). Stugan är den murade versionen av banvakts
stuga i trä från mitten av 1910-talet. 

byggnad, och det rör sig oftast om relativt stora 
hus i trä. 

Stugan ovan är spridd i landet och finns bland 
annat vid statsbanorna Järna-Nyköping-Åby, 
Älvsbyn-Piteå och Ulriksfors-Volgsjön. Vid 
Älvsbyn-Piteå bodde banvakterna i trafikplat
sernas expeditionsbyggnader med ansvar för tra
fikplatsen, medan banmästaren och banvakten 
i Piteå bodde i en sådan byggnad som visas på 
ritningen ovan - det ska inte ha byggts några fri
stående banvaktsstugor från början! 
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År 1947 fanns det 2 680 banvaktsstugor vid 
SJ:s 13 120 km spår. Den yngsta ritning som SJ 
har använt är från 1948 men har bara använts i 
ett känt fall. Banvaktsstugan byggdes vid statio
nen Jakobsberg som ursprungligen tillhört SWB 
men som SJ köpt några år tidigare. Ritningen 
visar dessvärre bara husets fasader, men stugan 
tycks ha källare och vara byggd i trä i en och en 
halv våning. Långsidan är vänd mot banan. 

Dubbelstuga vid Lapp berg på Malmbanan. En origi
nell träpanel omger det diminutiva vindsfonstret. 
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Två versioner av SJ-banvaktsstuga som byggts ut till tvårumslägenhet. Af/,a tidigare stugor hade haft rejä/,a kök, men 
i den undre modellen prövas innovationen med kokvrå. Ur SJ-s minnesskri.ft 1931. 
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Ombyggd, flyttad och återanvänd 

På 1910-talet föreslog två sakkunniga utredare 
att tjänstebostäderna för de lägst betalda SJ-an
ställda, bland annat banvakterna, skulle omfatta 
två i stället för ett rum och kök som då var stan
dard. Man jämförde med anställda på samma 
lönenivå vid de norska, tyska och danska statsba-

norna som kunde bo i upp till tre rum och kök. 
Värt att notera är då att de utländska kollegerna 
trots detta inte hade större bostadsyta än SJ:s då
varande standard om drygt 50 kvm. 

SJ :s styrelse tyckte att förslaget var bra och 
ansåg att man skulle eftersträva att skapa bostä
der om två rum och kök som inte översteg den 
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Två hopbyggda banvaktsstugor av 
''gamla modellen'~ Aven uthusen har 

fogats samman. 

tidigare ytstandarden. Två rum och kök skulle 
inte vara någon rättighet men ansågs ge bättre 
hygien och öka familjetrevnaden. Med hänsyn 
till de "klimatiska förhållandena'' i den norra 
delen av landet borde ombyggnaderna börja 
där. Med start 1918 och tjugo år framåt räk
nade man med att bygga om många banvakts
stugor från ett till två rum och kök. Man begär
de även pengar från riksdagen för att bygga nya 
banvaktsstugor som ersättning för att stugor på 
grund av ombyggnad blev bostäder för en enda 
familj. 

Studerar man banvaktsstugan på ritningen 
ovan var den troligen byggd som någon av de ur
sprungligaste SJ-modellerna. År 1915 hade den 
byggts till bakåt, men även en våning på höjden 
och nu också åt sidan! 

1921-1923 byggdes 137 banvaktsstugor om 
till två rum och kök men fortfarande var enrum
marna i majoritet - 1 677 av totalt 2 165 - och 
i 15 5 av stugorna var golvytan under 30 kvm. 
Förutom banvaktsstugorna hade SJ ungefär lika 
många andra bostäder med ett rum och kök att 
bygga till. 
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De tidigaste banvaktsstugorna vid SJ beräk
nades ha en bostadsyta om 22-28 kvm medan 
1872 års modell omfattade drygt 36 kvm. Att 
trängseln var stor i början av 1900-talet redovi
sas i en skrivelse från SJ :s distriktsförvaltning i 
Malmö - där levde som mest sju barn under 16 
år samman med föräldrarna på en golvyta om 29 
kvm. I skrivelsen hade man bara tagit med de 
stugor som var mindre än 30 kvm och priorite
rade för ombyggnad. I de något större stugorna 
av 1872 års modell sades att det "i många fall äro 
inhysta avsevärt större familjer" än de som listats 
i skrivelsen. 

Till- och ombyggnaderna tycks sedan ha tagit 
fart under 1920-talet och stugor höjdes, förläng
des eller byggdes till i vinkel. I vissa fall valde man 
att slopa små stugor och flytta om stora familjer 
för att lösa problem med trängsel eller att flytta 
hela banvaktsstugor. Utbyggnadsarbetet fortsatte 
även under 1940-talet, och ungefär samtidigt 
tycks många banvaktsstugor ha moderniserats 
med centralvärme, vatten och avlopp. 

Banmästarstugan vid Mullsjö fick en komplicerad bygg
nadskropp efter ombyggnaden. 
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Nedan: Dubbelstuga ändrad till banmästarstuga i Sävast. 
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Kombinerad banmästar- och banvaktsstuga vid Kaiixfors på Malmbanan. Den som vill liira sig om banunderhåll och 
annat arbete på den linjen rekommenderas varmt att läsa Curt W Engströms berättelser i Järnvägsminnen 4, 2007. 

I och med att många enskilda järnvägar förstat
ligades tillfördes SJ många banvaktsstugor som 
också kunde byggas ut och moderniseras. 

SJ :s banvaktsstugor kom att återanvändas på 
flera sätt. Bland annat sammanbyggdes "över
blivna'' stugor i norra Sverige till stationsstugor i 
par på Inlandsbanan mellan Moskosel och Jokk
mokk. På ritningen som visas på föregående sida 

kan man fortfarande ana planlösningen från de 
båda stugor av 1892 års modell som placerats 
med de bakre långsidorna mot varandra och se 
hur man tagit upp ytterväggen mellan dem for 
att skapa ett större kök. 

Vid SJ förekom även att man byggde ihop 
gamla banvaktsstugor till nya hus, exempelvis 
vid Laxå. 

Inget skiijer i princip SJ-s sista banvaktsstuga, vid Jakobsberg utanfor Stockholm, från 1950-talets småhus i övrigt. 
Senare tiders banvaktsstugor hade inget nummer på fasaden. 
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Det var Claes Adelsköld som ritade eller lät rita (i så fall genom den danske arkitekten Ludvig Wold) banvakts
stugorna på Ystad-Eslövs järnväg. Ritningen återgavs i de Arbetsritningar öfver inom landet utförde jernvägs
byggnader som Adelsköld utgav 1866, det år då YEJ färdigställdes. Den stora bakugn,en, här gemensam for de 
båda hushållen (liksom for övrigt murstocken), kan ses som ett typiskt skånskt inslag. Stugan kan ses som ett slags 
forminskning av den minsta sortens stationer på några sydskånska järnvägar. Arkitekten Mats Linde talar (i boken 
Järnvägsstationer i Skåne, 1975) om "skånelängan som modell': men det är en smula missvisande åtminstone när 
det gäller takresningen, som var högre på de halmtäckta skånska allmogehusen. Undertill visas uthuset som rymde 
vedbod och avträde men också hade plats for några husdjur. Sådana standardiserade ritningar av ekonomibyggn,ader 
torde ha fannits på flera håll. Många skildringar av banvaktsliv berättar till exempel om hur höskörden på bevak
ningssträckan togs till vara for hushållets ko. En sådan dubbelstuga i nära nog originalskick finns bevarad i Vollsjö 
och inrymmer nu ett litet museum över Fritiof Nilsson Piraten. 

Enskilda järnvägar generellt 

Eftersom det skriftliga källmaterialet om ban
vaktsstugorna vid de enskilda järnvägar inte finns 
samlat på samma sätt som vid SJ, bygger avsnittet 
om dem till största delen på jämförelser mellan 
foton, ritningar och egna iakttagelser. Tyvärr har 
materialet ibland inte varit så tydligt att det med 
säkerhet gått att fastställa vilken typ det rört sig 
om. Redovisningen av de enskilda järnvägarnas 
banvaktsstugor är alltså långtifrån komplett, och 
särskilt från södra Sverige är källorna relativt fa, 
men jag hoppas att den kan ge en inblick i hur 
det har sett ut. 

Medan SJ :s banvaktsstugor ofta har getts be
teckningar efter tillkomståret har jag inte hittat 
någon motsvarighet vid de enskilda järnvägarna. 
Jag har istället själv försökt grupper stugorna och 
benämna dem efter någon eller några banor där 
de har byggts. 

KHJ med flera. Längs Köping-Hults järnväg 
byggdes putsade banvaktsstugor med ett vinkel
format plan och en liten förstuga av trä placerad 

i vinkeln. Stugor som liknar denna modell före
kommer även vid Göteborg-Hallands järnväg, 
Malmö-Billesholms järnväg och Skåne-Hal
lands järnväg men då även med synligt tegel i 
fasaderna, öppen veranda i vinkeln och ibland 
förstuga vid en av gavlarna. Vid Laxå-Röfors 
järnväg i södra Närke fanns en banvaktsstuga 
med liknande utseende, men det är inte säkert 
om det var stugans ursprungliga form. Den vink
lade planformen påminner något om SJ :s modell 
från 1872, men där rör det sig snarare om en 
kompletterande byggnadsdel än en faktisk del av 
huvudbyggnaden som i fallet ovan. 

UGJ med flera. Längs Uppsala-Gävle och andra 
enskilda järnvägar finns banvaktsstugor vars hu
vudsakliga byggnadskropp oftast ligger parallellt 
med spåret. Huvudingången är vid en förstuga 
som är placerad mitt på långsidan som vetter 
mot spåret. Stugorna kan vara byggda av trä eller 
tegel och har ibland en och en halv våning. Plan
lösningen tycks vara inspirerad av den modell vid 
SJ som beskrivs på sidan 49, medan exteriören 
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Somliga vaktstugeritningar foreligger bara som blåkopior. Ovan EÖ J (I 915), nedan NS/j (1895). 
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Banvaktsstuga 3 
Annero vid Borås
Herrijunga järn
väg, byggd 1863. 
Claes Adelsköld 
byggde även denna 
bana, men likhe
terna är inte stora 
med YEJ-stugan 
till vänster. Rela
tionen entrepre
nör! byggmästare 
är dock oklar på 
flera av de tidiga 
järnvägarna. 

Banvaktsstugorna 
på Mellersta Hal
lands järnväg hade 
två rum och kök, 
vilket var mycket 
for en ' J 880-tals 
bana. 

Västkustbanan bestod av fem ursprungliga privatbanor, varfor banvaktsstugornas utseends växlade starkt mellan 
olika sträckor. Stugan nedan är .från Kattarp på fore detta Skåne-Hallands järnväg. 
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Banvaktsstuga från 1891 
vid Helsingborg-Ram
lösa-Råå järnväg. - Det 
lågvälvda taket gör HRR]
stugan unik. Samma 
konstruktion återfanns emel
lertid på banans ursprung
ligen enda stationshus, det i 
Råå. Arkitekten är obekant 
men kan vara HRRJ-s ini
tiativtagare Fredrik Posse. 
Sedan järnvägen breddats 
och elektrifierats byggdes 
banvaktsstugan 1907 om 
till kontor och forsågs på den 
östra gaveln (till vänster på 
ritningen) med ett halvhögt 
ställverkstorn. Någon ersät
tande banvaktsstuga byggdes 
inte utan banbevakningsper
sonalen hänvisades till den 
lokala bostadsmarknaden. 
Efter persontrafikens över
gång till spårvägsdrift 1924 
blev den åter tjänstebostad 
Det kan for övrigt noteras att 
HRRJ länge använde beteck
ningen "banvakt" även på 
anställda som med tanke på 
sina arbetsuppgifter annars 
skulle ha klassificerats som 
stations karlar. 

Sträckan Totebo
Hultsfred på fore detta 
Hultsfred-Västerviks 
järnväg har byggnads
minnesforklarats i sin 
helhet på grund av 
sin välbevarade hel
hetsmiijö. Banvakts
stugan i Apelkullen 
har fltt ett särskilt 
skydd. Ritningen visar 
en dubbelstuga på 
HWj. Banans hushåll 
behövde tydligen inte 
dela murstock vilket 
var fallet på flera an
dra banor. 
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Malm~Billesholms järnväg byggdes med relativt hög standard vilket avspeglade sig i dess banvaktsstugor. Tomas Tägil 
menar att MBJ-byggn.aderna uppvisar fantasirika detaijer .från tegelgotiken även om kompositionen är renässansmässig. 

Banvaktsstuga nr 1 Hamra (nr 25 på Östra Centra/banan) på den korta linjen Vimmer~ 
Hults.fred var originell med sin nästan kvadratiska grundplan och sitt ''sockertoppstak': 
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Banvaktsstuga 509 Säby vid Landskrona-Angelholms järnväg (1876). Fotot är .från tiden efter forstatligandet 1896 
- stugan hade formodligen nr 1 .från början, som den enskilda banans sydligaste. 

varierar mellan de olika järnvägarna genom olika 
takresning och dekorationer. Banvaktsstugor 
som liknar denna typ förekommer bland annat 
vid Bergslagernas järnväg, Uppsala-Gävle järn
väg, Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg, Oxelö
sund-Flen-Västmanlands järnväg, Åtvidaberg
Bersbo järnväg och Landskrona-Ängelholms 
järnväg. Totalt har det byggts banvaktsstugor av 
denna modell vid minst ett tjugotal olika ban
delar i landet. Det förekommer även stugor vid 
ytterligare ett antal enskilda järnvägar, framför 
allt i Skåne, som skulle kunna vara byggda efter 
liknande ritningar, men tyvärr har källmaterialet 
varit för otydligt för att detta säkert har kunna 
konstateras. 

MBlj med flera. En variant av den förra typen är 
de banvaktsstugor som jag har funnit ritningar 
och foton från längs Mellersta Blekinge järn
väg, Mora-Vänerns järnväg och Mellersta Öst
ergötlands järnvägar. Till skillnad från de längs 
UGJ med flera har dessa banvaktsstugor ingen 
förstuga utan istället en hall och ibland även en 
verandra utmed långsidan. 

LTJ med flera. I Skåne tycks banvaktsstugor av 
tegel ha varit vanliga. I Landskrona & Helsing
borgs järnvägars arkiv finns en ritning daterad 
1864 som liknar en av SJ :s tidigaste banvakts
stugor i tegel med förstuga vid gaveln. Ritningen 
har kompletterats med streck som antyder att 

En annan tidigt forstatligad privatbana var Sverige-Norge järnväg som blev Malmbanan. SJ forändrade det engel
ska bolagets dubbelstuga i Loviksberg genom att bland annat bygga ut forstugor på gavlarna och inreda vindsrum. 
Eftersom innertrappror saknades tillkom de orignella yttertrapporna. 
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man har velat förlänga byggnaden gentemot 
originalet. I samma arkiv finns ritningar från 
1930-talet över långsträckta banvaktsstugor utan 
förstuga som troligen blev resultatet av den skis
serade förlängningen. De långsträcka banvakts
stugorna hade varierande planlösning och place
ring av ingången - Malmö-Trelleborg järnvägs 
stugor påminde om traditionella parstugor med 
rummet och köket på var sin sida av ingången 
vid långsidan medan Trelleborg-Rydsgårds stu
gor hade ingång på gaveln och en betydligt friare 
placering av rummen. Sådana långsträckta stu
gor ska även ha byggts vid Malmö-Simrishamns 
järnväg, vilket ger en spridning till drygt en 
handfull bandelar. Längs Ängelholm-Klippans 
järnväg och Lund-Trelleborgs järnväg förekom
mer en typ av banvaktsstuga vars planlösning bör 
ha sitt ursprung i SJ :s tidigaste putsade modeller 

Ett problem med 
järnvägsmuseets 
samling av ban
vaktsstugeritningar 
från SJ, som vi 
av angivna skäl 
delvis har måst 
använda, är att 
de visar utseendet 
efter ombyggrzad 
Denna stuga vid 
Sallerupsvägen i 
Malmö byggdes 
av Malmö-Kon
tinentens järnväg. 
Vid en senare 
ombyggrzad forsågs 
den med bland 
annat badrum och 
hatthylla(!). 

. lö~ocl mol ruler. 

/rdlhrplon 

Storfors på Mora,-Vänerns 
järnväg efter utbyggrzad 
på tidigt 1920-tal Den 
utbyggda delen fick tydligen 
ingen källare. Boytan växte 
från cirka 45 till drygt 60 
kvadratmeter. 

från 1860-talet, men utan förstuga eller vedbod 
bakåt. Stugorna tycks vara byggda av tegel med 
ingång vid gaveln. Åtminstone vid LTJ har lång
sidan vänts mot spåret. 

KE]. Vid Klippan-Eslövs prnväg uppfördes 
banvaktsstugor av tegel som putsades och vil
kas planlösning påminner om den för typen 
UGJ med flera men med ett bakre rum för kö
ket - de hade två rum och kök, mer än vid SJ 
under samma tid. Vid Köping-Hults järnväg 
byggdes större typer av banvaktsstugor med full 
övervåning. 

EJ 1872. Som nämnts konstaterade SJ en typ av 
stuga som har kallats 1872 års modell och som 
fick många efterföljare även hos de enskilda järn
vägarna. Spännvidden mellan rena kopior av SJ:s 
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Ritningen till banvaktsstugorna på Lund-Revinge 
järnväg (1905) är signerad av Väg och vattens di
striktschef Einar Sahlen, men det är oklart om han 
själv var arkitekten. Samma ritning används bland 
annat for stugorna på grannbanan Landskrona-Käv
linge-Sjöbo järnväg. Banvaktsstuga nr 3 ligger vid 
Fågelsång. 

Husbyggnaderna på Lund-Bjärreds järnväg (1901) 
var av trä, vilket var ovanligt i södra Skåne, och 
ritade av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. 
Uppmätningsritningen är gjord 1986 av Margit 
Gustafion och visar Leråkra, där banvakten även 
hade att ansvara for växeln till stickspåret mot Flädie 
station på Västkustbanan. Stugan finns kvar, väl 
omhändertagen. 

~/ 

ritningar och mycket fria tolkningar är stor. En 
av de mest säregna banvaktsstugor som uppförts 
med 1872 års modell som förlaga var de som 
Jönköping-Gripenbergs järnväg byggde. Dessa 
tillhör såvitt jag ser de mest nationalromantiska 
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som uppförts. Den hade bland annat drakhuvu
den vid taknocken. 

ÖrS]. I SJ:s ritningssamling finns en banvakts
stuga som helt saknar märkning men som enligt 
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Banvaktsstugan Sfitshuft på Östra Centra/banan. Arkitekten är obe
kant. Däremot ritades ÖC]'s stuga nr 39 av Karl Guttler och vann 
Svenska Slöjdföreningens förstapris 1909. 

Banvaktsstugan i ½nterviken var en av de fyra på järnvägen Stock
hofm-Saltsjön, öppnad 1893. Eftersom Erik ]osephsson ritade statio
nen i Saftsjöbaden, kan man förmoda att han även var upphovsman 
till banans vaktstugor. Ur Kenneth Landgren, Saltsjöbanan, 1993. 
Märk det minimala rummet med burspråk. 

mina iakttagelser i huvudsak stämmer överens 
med de stugor som byggdes vid Örebro-Svartå 
järnväg - det är bara detaljerna i det yttre ut

trycket som inte är lika. Ritningen har drag som 
liknar stugor av typen MBlJ med B.era. Hallens 
utformning påminner om MBlJ och de små ut
rymmena utmed ena långsidan om MVJ, men 
jag har inte hittat några helt likadana typer vid 
andra banor. Planlösningen är förhållandevis 
komplex för en banvaktsstuga och trots den be
gränsade ytan har stugan två rum och kök. 

SNS/SNR. Den nordligaste enskilda järnväg 
som byggts i Sverige är Sverige-Norge järnvägs 
sträcka Luleå-Gällivare-Malmberget som senare 
skulle bli del av SJ :s Malmbanan. På grund av 
engelskt inflytande hade bolaget även namnet 
The Swedish and Norwegian Railway Company 
Ltd". Byggnadsritningarna har engelska mått 
och man tycks enbart ha byggt dubbla banvakts
stugor efter två ritningar. En omärkt ritning med 
tydliga drag av dubbelstuga har försetts med 
väntsal, vilket kan vara ett tecken på en kom
binerad banvaktsstuga och trafikplats. Likheter 
med Malmbanans dubbelstuga finns, bortsett 
från en trappa till övervåningen, hos en stuga vid 
Norra Södermanlands järnväg. 

Kombinerad banvakts- och hållplatsstuga på Falken
bergs järnväg (öppnad 1894-1904). Stugornas mest 
intrikata snickeridetaijer blev inte alltid så långlivade, 
vilket omvittnas av senare fotografier. 

Rvm 
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1900-talsstugor 

Här följer en rad banvaktsstugor från enskilda 
svenska järnvägar som har byggts kring sekelskif
tet 1900 eller under något av decennierna däref
ter. De är inte kronologiskt ordnade. 

VG]. Banvaktsstugan (se Brobacken nedan) har 
två våningar och fönster med tätt placerade spröjs 
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Banvaktsstugan i 
Lenbergsvik vid 
Norra Östergöt
lands järnvägar. 
Här fanns som 
synes en håll- och 
lastplats men stu
gan tycks inte ha 
gett utrymme for 
väntrum och/eller 
expedition. 

i den övre delen av bågen. Planen har släktdrag 
med SJ :s modell från 1872 men har även drag av 
typen UGJ med flera. Sådana stugor ska byggts 
längs Västergötland-Göteborgs järnvägar men 
även vid Trollhättan-Nossebro järnväg. Ritning
en på banvaktsstugan vid TNJ visar kanske det 
ursprungliga utseendet hos stugorna längs VGJ 
- se nästa sida! 

BA]. Ingångens utformning för att 
banvaktsstugorna vid Borås-Alvesta 
järnväg mer eller mindre påminner 
om VGJ:s. 

EÖ]. Banvaktsstugorna längs Ek
sjö-Österbymo järnväg byggdes i 
två våningar med brutet tak. Föns
terbågarna hade tätt placerade spröjs 
och planlösningen liknar starkt SJ :s 
modell från 1892. Utformningen är 

enkel. Stugorna har drag från jugend 
och nationalromantik, men helhets
intrycket ger föraningar om den stra
mare 1920-talsklassicismen. 

NOJ 1914. Nässjö-Oskarshamns 
järnväg byggde flera olika sorters ban
vaktsstugor, bland annat liknande SJ :s 
modell från 1862 (se sidan 47). Rit
ningen är från 1914 och tycks ha an
vänts i ett fall. Den visar en banvakts
stuga i två våningar med brutet tak 



Banvaktsstuga vid Trollhättan-Nossebro järnväg. Rit
ningen är hämtad ur Bertil Thulin, Nossebrobanan 
- ett 75 årsjubileum, 1991. De ovanligt många småru
torna i fonstren tillhör stugans fornnordiska dräkt. Ut
husplanen visar att banvakten normalt inte hade någon 
större kreatursbesättning. 

och tätt spröjsade fönster - jämför med EÖJ:s 
stuga på sidan 62! Planen liknar SJ:s 1892-mo
dell men ingången vid långsidan är något in
dragen i huset. 

NB]/BJ typ 2. Nora-Bergslags järnväg och Berg
slagernas järnväg byggde banvaktsstugor med 
täta fönsterspröjsar och förstukvist med drag av 
nationalromantik men stramhet i fasaden som 
1920-talsklassicism.ÅtminstoneBJ-stugansplan
lösning har tydliga likheter med SJ:s modell från 
1892. BJ byggde även stugor som visas under 
rubriken UGJ med flera. En annan EJ-modell 
är ovanstående typ som snarare har drag av ju
gend och nationalromantik med enkelt dekore
rad, närmast sirlig förstukvist, fönsterbågar och 
-foder. Stugans volym känns högrest och plan
lösningen kan även här tänkas vara inspirerad av 
SJ:s 1892-årsmodell. 

KFJ Längs Kil-Fryksdalens prnväg byggdes 
relativt lågmälda banvaktsstugor med national
romantiskt uttryck, vars proportioner nästan for 
tanken till ålderdomliga torp. Planlösningen har 
vissa likheter med den högresta B ]-stugan. 

HSFJ Längs Vellinge-Skanör-Falsterbo järnväg 
fnns vitputsade banvaktsstugor med trappstegs-

gavlar. I ett nationellt perspektiv är sådana gavlar 
mycket ovanliga på järnvägsbyggnader, men de 
fanns även på banans stationshus. Arkitekt var 
Theodor Wåhlin likson på Lund-Bjärreds järn
väg, vars stugor dock var annorlunda. 

OHJ Orsa-Härjeådalens järnväg uppförde ban
vaktsstugor och kombinerade banvakt- och ban
mästarstugor med relativt oregelbundna former 
och nationalromantisk prägel. Särskilt taket är ka
rakteristiskt for dessa byggnader. Spröjsarna sitter 
tätt i bågarna, fönsterfodren avslutas nedåt med 
hjärtformer och vindskivornas underkant är lätt 
svängd. Björn Linn gissar att arkitekten är Sigge 
Cronstedt. Formen är enklare och påminner om 
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Banvaktsstuga vid Göteborg-Borås järnväg 1894. I banans monografi, redigerad av Bertil Thulin 1994, berättas: 
''Efter andra världskriget genomforde SJ 1946 en ingående utredning av då rådande forhålla,nden och behov av 

forbättringar. Standarden for järnvägens tjänstebostäder stod inte i nivå med de minimkrav, som framfarts dess
forinnan genomford statlig bostadsutredning. "Att ritningen är från tiden efter de med anledning av utredningen 
vidtagna åtgärderna framgår bla,nd annat av badrummet. 

de tidigaste stugorna vid SJ medan fönster och 
vindskivor har samma drag som de övriga. 

HMöj. Höganäs-Mölle järnväg byggde ban
vaktsstugor i två våningar som tycks ha haft fasa
der med omväxlande sprit- och slätputs. Fönst
ren är delvis spröjsade och planen påminner om 
typen U G J med flera. 

YE, KM] och EHR]. På några banor byggdes 
banvaktsstugor med valmade gavelspetsar. Stu
gorna vid Vikbolandsbanan påminner om dem 
längs VGJ samt UGJ med flera. Även SWB hade 
valmade gavelspetsar under en period. Vid VB 
och SWB fanns även banvaktsstugor som lik
nade SJ :s modell från 1872. 
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MlSlj och VC]. Vid Västra Centralbanan genom 
västra Götaland och Mellersta Södermanlands 
järnväg byggdes en grupp banvaktsstugor med 
tältformade tak och en kvadratisk planform. 
Fönstren är spröjsade och skorstenen sitter cen
trerat. Stilen känns inspirerad av jugend. Varför 
stugorna på anslutande ritningar har utformats 
på detta sätt är okänt. Jämför gärna med rit
ningen under avsnittet Samtida ombyggnader 
på sidan 65 för den ombyggda banvaktsstugan 
med tälttak vid SJ. Lägg märke till att ritningen 
från MlSlJ visar två murstockar men bara en 
skorsten. Någonstans måste de gå samman! 
Jämför takfönstren på MlSlJ-stugan med de på 
banvaktsstugorna vid Orsa-Härjeådalens järn
väg. 



NrS/j 1917. Förslaget till banvaktsstuga vid Norra 
Södermanlands järnväg har en säregen planform 
och murstocken är placerad vid ytterväggen. Plan
lösningen liknar typen UGJ med flera. 

SWB 1900. Stockholm-Västerås-Bergslagens 
järnvägar byggde omkring sekelskiftet 1900 ut 
banan norr om Ängelsberg. Arkitekt för såväl sta
tionshus som banvaktsstugor var Erik Lallerstedt, 
som skapade ett relativt homogent utseende. För 
att vara banvaktsstugor var det färgrika hus som 
hade tätt spröjsade fönster och fönsterluckor med 
hjärtan på, omväxlande liggande och stående pa
nel, dekorerad förstukvist och historiserande skor
stenskrön. 

ÖV] och SäNJ. De båda småländska banorna 
Östra Värends järnväg och Sävsjöström-Nässjö 
järnväg hade banvaktsstugor på drygt 60 kva
dratmeter vardera och gav ett relativt enkelt och 
slutet uttryck. En ritning från ÖVJ avslöjar inte 
mycket av interiören men stugan har ingången 
vid gaveln. Stugan från SäNJ är betydligt mer 
karaktärsfull, med en friare planlösning och en 
indragen förstuga som rakt framifrån ger sken av 
att skjuta ut från fasaden trots att så inte är fal
let. Fönsterbågar med tätt placerade spröjsar och 
fönsterluckor med hjärtan på. 

NOJ 1924. Bland Nässjö-Oskarshamns järn
vägs ritningar finns en banvaktsstuga som ri
tades 1924. Byggnaden har två rum och köl 
i bottenvåningen och kan ha fått drag av SJ :s 
modell från mitten av 1910-talet. Stugan är en
kelt utformad och planlösningen i det närmaste 
korsformig. 

RÅ]. Ruda-Älghults järnvägs kombinerade ban
vaktsstuga och hållplats från 1921 har två rum 
och kök, lunettfönster vid gaveln, närmast kva
dratiska fönsteröppningar, överljusfönster över 
ytterdörren, minimalt taksprång och bred knut
foder. Dragen är 1920-talsklassicistiska. 

0KB. På Ostkustbanan hade banvaktsstugorna 
brutet tak och fönsterfoder endast vid sidan av 
fönstret. Det fanns någon form av knopp vid 
nocken på verandans tak och den nedre delen 
av knutfodren har en utkragning som gör att de 
liknar basen på en pilaster. Också här är dragen 
1920-talsklassicistiska. 

Bestånd 

Med hjälp av de uppgifter om banvaktsstugor i 
Sverige som Jöran Johansson förtjänstfullt sam
lat och som jag bearbetat till nätsidan www.ban
vakt.se har jag försökt f-a en överblick av dagens 
bestånd av banvaktsstugor. Den 1 juni 2007 
innehöll databasen 10 538 poster varav 4 670 
var banvaktsstugor och 299 rörde kombinerade 
banvaktsstugor och trafikplatser. 

Statusen för drygt 31 procent, 1 449 av de 
4 670 banvaktsstugorna, var osäker vilket inne
bär att det inte föreligger uppgifter om stugan 
är riven eller om den finns kvar. I några få fall är 
det inte ens säkert att stugan någonsin har fun
nits! Den största gruppen stugor, 1 782 stycken, 
är rivna vilket motsvarar cirka 31 procent av det 
totala beståndet och drygt 45 procent av de stu
gor vilkas status inte är osäker. För 191 av de 
kvarvarande stugorna är uppgiften om statur 
äldre än tio år, men för 952 banvaktsstugor i 
samma kategori är uppgiften högst fem år gam
mal. 

Bland de 299 kombinerade banvaktsstugorna 
och trafikplatserna är siffrorna tydligare - när
mare 56 procent (167 stycken) finns kvar och 
17 procent (52 stycken) är rivna medan 27 
procent (80 stycken) har osäker status. Jag gör 
bedömningen att denna grupp kan öka i fram
tiden på bekostnad av antalet trafikplatser - de 
kombinerade banvaktsstugorna och trafikplat
serna tycks vara åtskilligt vanligare än jag först 
trodde. 

Jag räknar med att ha hanterat drygt tusen fo
ton och ritningar. Jag tror mig ha hittat foton på 
banvaktsstugor vid 215 bandelar och ritningar 
vid 247 bandelar av 486 möjliga. Det återstår 
alltså mycket att redovisa. 

Bygnadsminnen 

I slutet av maj 2007 fanns sju banvaktsstugor i 
Sverige som var förklarade som byggnadsmin
nen. Av dem hade två behandlats som enskilda 
objekt. 

Till den första byggnadsminnesförklarade 
järnvägssträckan i Sverige, Totebo-Hultsfred i 
Småland, hör en banvaktsstuga i Hultsfred. Be
slutet 1999 för hela sträckan motiverades bland 
annat av des välbevarade provinsiella karaktär. 
Dessutom ska banvaktsstugan i Apelkullen längs 
samma bana vara ett separat beslutat byggnads
mmne. 
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De sent tillkomna järnvägarna Kil-Fryksdalen och Dal-Västra Värmland byggdes båda med starkt inflytande från 
Bergslagsbanan, men de arkitektoniska ambitionerna skilde sig tydligen åt när det gällde banvaktsstugorna (inte for 
stationshusens del). Yngve Rasmussen ritade byggnaderna på Kil-Fryksdalens järnväg, öppnad 1912-15. Byggnads
historikern Björn Linn betecknar (i Bebyggelsehistorisk tidskrift 1986) stilen som "forsvenskadArts and Crafts': 
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Banvaktsstugan i Håstad på sträckan Lund
Örtofta längs Södra stambanan är skyddad sedan 
2002 då den antas höra till den "första generatio
nen banvaktsstugor" och troligen vara den "enda 
välbevarade i Skåne" av denna typ. 

Under våren 2005 blev järnvägssträckan 
Nora-Ervalla byggnadsminne, bland annat för 
att anläggningen med sina byggnader ansågs vara 
välbevarad. Till detta räknades banvaktsstugan i 
Stora Mon. 

Våren 2007 förklarades banvaktsstugorna i 
Kaisaniemi, Solbacken och Tornehamn längs 
Malmbanan i Norrbotten som statliga byggnads
minnen. Anledningen var att de tillhörde en för 
landet industriellt betydelsefull järnväg. 

Strategi 
Jag ska nu försöka ge några råd till vad främst 
antikvariska instanser bör tänka vid frågor som 
rör banvaktsstugor. 

Om man betraktar banvaktsstugor som de 
funktionsbyggnader de har varit, finns det nu
mera bara före detta banvaktsstugor. Precis som 
de flesta andra byggnader förändrades banvakts-
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Livet i banvaktsstuga 17 på 
Frövi-Ludvika järnväg (öppnad 
1871-74) har vackert skildrats 
av banvaktssonen och sedermera 
riksdagsmannen Nils-Erik Wååg 
(SJK 59, 1993). Han har ur 

stugorna löpande. När man bedömer en före 
detta banvaktsstuga är det aärför viktigt att för
söka skilja på åtgärder som tillkommit efter det 
att byggnaden slutade vara en tjänstebostad och 
de delar som fanns innan. 

Här följer en kort första hjälp för dig som ska 
hantera en banvaktsstuga. 

Börja med att ta reda på vilken järnväg det rör 
sig om och vilket företag som byggde och trafi
kerade banan där banvaktsstugan står. Undersök 
sen vilka stugor som har funnits och vilka som 
finns kvar längs järnvägen. Jämför den enskilda 
banvaktsstugan med eventuella andra banvakts
stugor längs samma bana. Försök identifiera ge
mensamma drag och skala sedan bort tillägg för 
att kunna identifiera vilken typ av stuga det kan 
rör sig om. Sätt typen i sitt lokala eller regionala 
sammanhang (järnvägen) men även i ett natio
nellt dito. Värdera järnvägssträckans bestånd och 
sedan den enskilda stugan. 

I ett längre perspektiv kommer nätsidan 
www.banvakt.se bli ett mycket användbart 
redskap, där kommer bland annat bilder och 
ritningar göras tillgängliga för allmänheten. 

B1JSJ~ 

~GJ 
minnet ritat upp stugans möb
lering. Notera kökets båda ut

dragssängar som kunde komma 
till användning i en stor familj. 
Skorstensmuren upptar som sy

nes en stor del av ytan. 
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Ingrid Nilsson 

En banvaktsdotter tninns 

Far var banvakt i Nordsjöbäcken sedan 1908, 
och där i stugan föddes jag 1921, som femte 
barnet i familjen. Nordsjöbäcken ligger cirka sju 
kilometer norr om Trehörningsjö, vid gränsen 
mellan Ångermanland och Västerbotten. Far var 
född i Åre och Nordsjöbäcken kanske var hans 
första riktiga SJ-jobb- han lär ha varit extra ban
vakt från 1905. Min faster Annika - jag kallade 
henne Anka som var gift med banmästare Carl 
August Blomqvist, verksam i Trehörningsjö, kan 
eventuellt ha lagt ett gott ord för far Olaus så han 
kom till Nordsjöbäcken. "Anka'' var mycket trev
lig tyckte jag, och jag var ofta där när jag blev lite 
äldre och kunde åka tåg dit själv på fribiljetten. 
Faster Annika blev liggande efter sin sista för
lossning men var i sängen mycket verksam med 
stickning och annat. Hon hade åtta barn, bland 
dem Edvin, Karl, Mimmi och Betty. 

Barnens lekplats i Nordsjöbäcken, intill både 
järnväg och bäck, var kanske inte den allra bästa. 
En gång ramlade jag ner i bäcken och måste hjäl
pas upp igen av mina äldre syskon. 

1924 eller 1925 flyttade vi till Västersels ban
vaktsstuga, sex-sju kilometer söder om Mellan
sel. Från Mellansel till Västerselsstugan åkte mor 
och jag i en bromskur på en öppen godsvagn. 
Hur de övriga i familjen reste vet jag ej. 

Far inspekterade järnvägsspåret på sin trehjuli
ga trampdressin en viss sträcka en gång om dagen 
alla dagar, huru långt vet jag inte (B-linje: 3,5-4 
kilometer). Det gick inte att fuska med det. Det 
fanns en plåtbricka med två hål, for jämna dagar, 
och en annan med ett hål för udda dagar, och de 
skulle bytas varje dag. Det fanns en stolpe med 
ett fäste for brickan där den skulle hängas upp. 

Vi hade två kor och några höns. Slåtter (hö
bärgning) var dels utefter järnvägen (fodersträck
an arrenderades av SJ for rätten att fa skörda hö), 
dels på ett par små tegar vid banvaktsstugan. På 
banvallen slog vi med lie ("skrabbslått"), och på 
en fyrhjulig tralla hämtades höet hem där det 
hässjades/torkades. På "våra'' tegar slog vi med 
hästdragen slåttermaskin, lånad från grannen. 

När mjölkörten var färdig att plockas, före 
blomningen, åkte min syster och jag med far ett 
stycke. Vi stannade någonstans utefter linjen och 
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plockade mjölkörten i korg medan far fortsatte 
for att utföra sitt arbete. När han var färdig kom 
han tillbaka och hämtade oss och vi åkte hemåt. 
Kossorna, vita fjällkor med mörka fläckar med 
namn som Majros, Svartros, Rödros eller Vitros, 
tyckte det smakade bra! 

När hallonen blev mogna plockade vi flickor, 
och ibland yngste brodern Gunnar, utefter ba
nan. På den tiden var den inte besprutad. På 
kvällarna rensades bären for de skulle säljas nästa 
dag. Far tog dem med sig i emaljerade hinkar till 
personer han kände i Mellansel för vidare forsälj
nmg. 

Vi plockade också smultron och åkerbär utef
ter järnvägen. Då var det att skynda sig att hitta 
de bästa platserna, så man kunde plocka mest. 
Vid Storberget och Lillberget fanns det mycket 
bär. Smultron var gott till kvällsgröten, som be
stod av kornmjölsgröt. 

En dag 1929, när jag var nyss fyllda åtta år, 
hade jag oturen att bryta mitt vänstra ben strax 
ovanför knäet. Broder Gunnar körde med ett 
av grannen lånat ekipage, häst och släde, for att 
köra ut gödsel från gödselstan. Jag satt fram på 
släden men nådde inte att fa stöd framtill utan 
satt med benen och fötterna utåt sidan. I en liten 
lutning gled släden åt sidan och jag fick benet 
i kläm mellan lasset och en telefonstolpe. Bror 
Sven bar in mig i farstun och sa: "Gå in nu!" Men 
det klarade jag inte, jag måste bäras ända in! 

Det kom en läkare ifrån Bredbyn. Vi hade 
långt till bilväg. Hur läkaren kallades och hur 
han kom till banvaktsstugan vet jag inte. Han 
konstaterade benbrottet och att jag måste till 
sjukhus. Hur skulle jag komma till sjukhuset i 
Örnsköldsvik? Ja, vi bodde ju vid järnvägen! Jag 
lades på kökssoffans lock, av trä, utan stoppning, 
och bands fast av läkaren eftersom benet skulle 
vara stilla. Sedan flyttades sofflocket, med mig 
på, till fars dressin där locket surrades fast och 
han åkte med mig till Mellansel. Där flyttades 
jag över, fortfarande liggande på sofflocket, till 
ett persontåg mot Örnsköldsvik (cirka 29 kilo
meter) . Sofflocket lades nu över ryggstöden på 
ett par motstående bänkar. Far följde med till 
Övik. Han tog senare med sig sofflocket hem. I 



Storslagen utsikt över Angermanälven och Forsmobron från vår banvaktsstugas trädgård 

Örnsköldsvik flyttades jag över till en ambulans
bår, och den väntande ambulansen körde mig till 
sjukhuset. 

Jag kom att ligga på sjukhuset i ungefär tre må
nader. Först sex veckor i sträck, sedan fem-sex 
veckor gipsad, från foten upp till bröstet. Däref
ter fick jag massage en tid. Jag röntgades nästan 
varje dag för att man skulle se att benet läkte på 
rätt sätt. . }f 

Jag fick be
sök hemifrån, 
främst av far, 
som kom ofta 
- jag kan tänka 
mig att det var 
på helgerna. 
Mor kunde nog 
inte komma 

Det traditionella 
banvaktsarbetet 
innehöll många 
tunga moment. 

ifrån. En gång kom det en obekant "gubbe" 
fram till min säng, och nästan skrämde mig, 
innan jag kände igen min far, som hade rakat 
av sig sitt stora skägg! På andra sidan "min" sal 
låg en tant som jag kallade. "Vinka åt mig!", sa 
moster, och jag vinkade med tårna, vilket nog 
gav mig ett skavmärke ovanför knäet som syns 
än idag. Det gör också de båda ärren på var sida 
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efter gripklorna, som höll fast låret när jag låg 
i sträck. 

En kvinna på salen som legat gipsad liksom 
jag skulle av doktor Lind "rekas upp" innan hon 
åkte hem. Hon fick sitta på sängkanten med be
net som stod rätt ut eftersom knäet hade låst sig. 
Läkaren bröt utan förvarning bröt loss det och 
kvinnan tuppade av! Innan det blev min tur kom 
far och helt enkelt tog hem mig. På sjukhuset 
gick bland annat följande ramsa som jag än idag 
kommer ihåg: "Doktor Lind han sig förbarmar, 
skär upp magen, tar ut tarmar." 

Jag låg på en stor, ljus sal. "Vad mörkt det är" 
tyckte jag när jag kom hem till banvaktsstugan 
igen från den stora sjukhussalen. Hemma var 
köket litet så jag tyckte det såg mörkt ut. Väl 
hemma, gick jag då och då till grannen Forsman 
där vi spelade kort. Fortfarande med svårighet 
att böja vänster ben gick jag den korta biten på 
banvallen fot om fot, klev alltså fram med höger 
fot och satte vänster intill och så vidare. Denna 
vårtermin gick jag bara tolv dagar i skolan, var 
borta 58 och fick därför sitta kvar. 

Banvaktsstugorna är nu rivna - Nordsjöbäck
en för länge sedan (grunden fanns kvar omkring 
1990) medan Västerselsstugan revs någon gång 
kring 1950-talet. 

Mina tre bröder var också anställda vid SJ. Harry 
slutade som banunderhållsområdeschef Han bör
jade i Mellansel med spårrensning, bodde en kort 
tid i Kiruna, därefter i Krångfors (Bastuträsk-Skel
lefteå), Murjek för reparation av Lakaträsk och så 
i Lakaträsk mellan 1950 och 1958, i Filipstad till 
1965 och därefter i Mellansel. Sven började i Mel
lansel och kom så till Niemisel (Boden-Morjärv), 
Västerselsstugan, Aspeå 1945 och Sörbölestugan 
1952. 1970 byggde han viadukt för landsvägen 
under järnvägen vid Sörbölestugan. Gunnar kom 
till Hällnäs 1943 och var utlånad ett år till militär
mötesplatsen Lubboträsk. Därefter återkom han 
till Hällnäs som tågklarerare. 

Själv flyttade jag hemifrån 1939 och blev söm
merska i Östersund. Där träffade jag min bli
vande man Nils, som var skräddare. Också min 
syster Gullis kom senare till Östersund, och blev 
sömmerska även hon. 

Dressin var ett naturligt fortskaffningsmedel for många banvakter, även om den oftast inte drevs med motor som här 
utan med hand- eller fotkraft. På bilden banmästardressinen Sorsele 1. 
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Kjell Aghult 

Vårfloden i Bergslagen 1977 
1. Ramar 
1.1. Allmänt 

Vintern 1976--1977 gav längd, kyla och snö. Järn
vägstrafiken stördes redan i december och förstärkt 
tillsyn av bl a fjb-stationerna infördes. Snömäng
derna i skogarna medförde fler viltpåkörningar -
både på järnväg och landsväg. Djuren sökte röjda 
stråk. Mycket smältvatten längre fram anades. 

1.2. SJ 
Trafikledningscentral (tlc) Hallsbergvar den första 
i sitt slag- uppbyggd från 1968. Bakgrund hade 
varit de stora problemen vintern 1965-1966: 
ledningsfunktionerna suttit för åtskilda. Nu allt 
samlats under samma tak: stationshusetvid Halls
berg rbg ("Tornet"). En utvidgad fjbcentral. Dit 
fördes Örebrodistriktets person- smat godstrafik
ledning, tåg- och lokledning och eldriftledning. 
Intill satt också rangerledningen. Länge saknades 
dock områdesställverket för själva Hallsberg. Det 
låg vid personbangården och var för omodernt 
att flytta (huvuddel från 1930). Det kom till 
"Tornet" i datagestalt först 1987. 

Lokledningen sköttes från de hela dygnet. 
Förarfrågor enbart under icke-kontorstid. Dag
tid behandlades de av förarnas hemstationer. 

Tlc var utlokaliserad del av regionkontoret i 
Örebro (med eldriftledningen under bansidan). 

Samgrupperingen gav gott resultat och ge
nomfördes görligast på riksplan. 

Busslinjegrupp Örebro var eget lokalchefs
område under regionkontoret. Den var en av SJ 
minsta, med 17 vagnar. Mest i linjekörning, med 
reserv huvudsakligen för denna. 

1.3. TGOJ 

Tlc Skogstorp (vid Eskilstuna) . Samgrupperingen 
genomförd redan 1958, i ett mindre revir. Den 
ende tågledaren nattetid var även lokledare och 
föraransvarig ( dagtid sköttes dessa uppgifter av 
Eskilstuna lokstation). Samma tid var han eldrift
vakt, med starkströmstekniker i jour. I uppgiften 
också "larmcentral" för alla infrastrukturfel. 

Huvudkälla: Tlc Hallsbergs ärendemapp. Utgallrad 1982 
men privat bevarad. 

TGOJ:s bussupplägg liknade SJ:s - främst 
linjetrafik. Bussarna sorterade dock här under 
tågdriftens lokalchefer. I Bergslagen Koppar
bergs trafikområde, med allt trafiklokalt ansvar 
Ludvika-Frövi. 

1.4. NEJ 

Huvudkontoret Nora. Bussrörelsen hade sålts ( dag
lig drift också skötts från Karlskoga) . Tågdriftsfel 
utanför kontorstid anmäldes till resp. chef i bosta
den. Telefonnumren stod i linjeboken. 

2. Trafikavbrotten 
2.1. Allmänt 

Resp. banfolk kände givetvis till utsatta ställen. 
Tex Dyltaån vid Ervalla, för både SJ och NBJ. 
Privatbanan hade avbrutits åtta dygn vårfloden 
1951 (följderna för SJ okända). Berörd trafik 
1977 hann överallt stoppas i tid. 

2.2. SJ 
• Lördag 30 april. Kortvarigt stopp Storfors-Ny
kroppa. 
• Söndag 1 maj. Kl 14.30 inga avbrott kända för 
de Hallsberg. 
• Måndag 2 maj . Nu tumlade brickorna om: 

-Avbrott Ludvika-Smedjebacken, Ställdalen
Bredsjö och på nytt Storfors-Nykroppa. Repare
rade under dygnet. 

- Från kl 16.00 förbud mot två samtidiga tåg 
på bron över Dyltaån. Att övervakas av tkl Er
valla och Frövi. E. måste nu extrabevakas dygnet 
runt, av tkl från Örebro och Hallsberg. Förut 
hade gällt ca två timmars tjänst M-F (in- och 
utsläpp av Noratågen). 

- Sth på 1 260 m kring ån nedsatt till 10/20 
km/h (båda spåren). 
• Tisdag 3 maj. Ca kl 4.00 genombröts östra spå
ret. Enkelspårsdrift Ervalla-Frövi tillystes ome
delbart (tkl ju på plats) . 

Avbrott kl 17 .30 Söderbärke-Fagersta C. La
gat 6 maj provisoriskt och 9 maj slutgiltigt. 
• Onsdag 4 och torsdag 5 maj . Avvaktan, med 
ständig vattendjupsmätning vid Ervalla. 

Elmotorvagnar blev förbjudna, med hänsyn 
till låg traktionsmotorplacering ( elöverslags-
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risk). D-lokståg insattes, med persontågens 
"veckoslutsvagnar". 
• Fredag 6 maj. Vattenståndet kring enda spåret 
högre, krismöte kl 13.00. Totalstopp från kl 19.30 
beslöts. Sedan trafiktjänstens planer sättas i kraft: 
bussar Frövi-Örebro och omledning av mest 
möjliga godstrafik. Stoppets längd gissades till ca 
10 dygn (som också av slump stämde) . Läget var 
dock osäkert hela tiden och operativa order gavs 
med kortare framförhållning (jfr punkt 3). 
• Lördag 7 maj-söndag 15 maj. Trafiken på styl
tor. Bussersättningen på Frövi gick dock allt bätt
re, med kortare väntetider för anslutande tåg. 

Banavdelningen började förbereda repara
tionen. Två "stora'' makadamtågsätt kördes till 
Örebro. En större spårjusteringsmaskin likaså. 
Deras personal jourlades, sedan vattnet börjat 
sjunka. Så kom en efterlängtad beställning: en 
T2 l snarast till Örebro för makadamlossning. 
Tidpunkt tyvärr onoterad. 
• Måndag 16 maj: Ena spåret Ervalla-Frövi åter
öppnades kl 11 .00: men med fortsatt enkelspårs
drift och stora efterarbeten. Örebro och Hallsberg 
en tid ännu hålla tkl dygnet runt i Ervalla. 

2.3. TGO] (Ludvika-Frövi) 

• 3 maj. Avbrott Ställdalen-Kopparberg och 
Ludvika-Blötberget. Malmtrafiken inställdes. 
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• 4 maj. Loktågsförbud Ställdalen-Frövi, p g a 
uppmjukad banvall. Motorvagnar dock tillåtna, 
då vattnet ej nått viss höjd. S k trafikspärr ut
färdad för vagnslaster till Kopparberg-Vedevåg 
(force majeure). 
• 5 maj. Avbrottet Ställdalen-Kopparberg repa
rerat nog för motorvagnar. Ställdalen-Frövi sam
manhängde några timmar för sådana tåg. Sedan 
kom nya ras vid Gusselby och Vedevåg. Man 
måste dock tågtrafikera delen Kopparberg-Storå: 
landsvägen hade rasat vid Bångbro. 
• 12 maj. Trafikspärren av 4 maj hävdes, så att 
uppdämd trafik kom närmre. 
• 13 maj. Åter full trafik Storå-Lindesberg. 
• 16 maj. Dito Lindesberg-Frövi. Fjb hade dock 
vattenskadats. Lokala tkl fanns därför någon tid 
i Lindesberg, Vedevåg och Vanneboda: stark på
känning för en privatbanas fjb-anpassade perso
nalstyrka. 

2.4. NEJ 

• 2 maj. Sträckan Nora-Ervalla stängd pga ras. 
Örebrotågets vagnar sändes via Strömtorp. 
• 3 maj. Trafikspärr utfärdad för hela NBJ. Un
dantag: Bofors/Karlskoga/Valåsen via Strömtorp. 
Spärren lättades dock efterhand, bl a för Nitro 
Nobel i Gyttorp (viktigt gods biltransporterades 
t/fr Örebro). 

• 9 maj. Spärren 
hävd i huvudsak, 
med all samtrafik 
via Strömtorp. Er
valla- och Bredsjö
linjerna dock allt
jämt ofarbara. Hur 
länge detta kvarstod 
är okänt. Bredsjölin
jen återställdes också 
bara till Grängen 
(armeförråd 404). 

'/1_'r det några som är 
värda beundran vill 
jag.framhålla lokperso
nalen som ... hamna
de i tjänsterutiner där 
frid och familj måste 
sitta emellan': sade 
trafikledaren Per Höij 
i SJ-Nytt 11-1211977 
Foto Mas-Lars. 



Man forstår av bil
den varfor stamba-
nan Kry/bo-Mjölby 
var avstängd i tio 
dygn. Foto Bengt 
Holmqvist. 

3. Samordning 
Rikstransportledning fanns än inte. Varje pro
blem "ägdes" av den de där störningen fanns (här 
Hallsberg resp. Skogstorp). Hjälp av de andra 
fick begäras (omledningar etc). Ervallaavbrottet 
berörde i praktiken hela landet. 

Samverkan fungerade relativt bra. Proviso
rierna överenskoms för 2-4 dygn, beroende på 
överblicken. Allt bekräftat i långa fjärrskrifts
telegram. 

4. Omledningar etc 
4.1. Allmänt 

Trafikkapaciteten sjunker vid långt stopp på 
en huvudlinje. Ej alla tåg kunde omledas m h t 
omledningslinjernas ordinarie trafik.Vissa tåg 
måste inställas. En lång sträcka med tåganmä
lan (växlande mötesmöjligheter) måste också 
inräknas: Kil-Borlänge, 223 km. Den klarade 
dock åtta omledningståg/ dygn med ökad sta
tionstjänst. 

De andra två omledningsvägarna (Stock
holm/Uppsala och Eskilstuna/Sala) var gynn
sammare (fjb/dubbelspår). Undantaget var del
sträckan Sala-Avesta C, som ännu hade tågan
mälan. Extratjänsten i Broddbo och Rosshyttan 
är okänd. 

Några incidenter för omledningstrafiken är ej 
kända. 

4.2. Persontrafik 
Resande i sov- och liggvagnar fick ej väckas 
för busstransport. Sådana tåg fick omledas 
( Göteborg<> Norrland, Gävle<>Skåne och Stock
holm <>Oslo). Alla via Eskilstuna<>Flen. 

4.3. Godstrafik 
Hallsberg rbg fick ej belamras med vagnar - av
gångståg hade ju måst inställas. Åtgärder: 
• Omledda direkttåg (se nedan) fyllas maximalt. 
• Några flöden rangeras i Stockholm och Kil. 
• Hallberg mottar enbart förtursvagnar till orter 
norr om Örebro (post-, styckegods- och avtals
trafik). Oprioriterade frakter blev kvar på last
ningsstationerna. 

Större kunder kontaktades. De ombads upp
skjuta icke-brådskande transporter. 

Rangerbangårdarna var fler än nu, med annat 
tågupplägg. Följande principer för direkttåg till
lämpades: 
• Via Stockholm-Uppsala: Malmö<>Ånge, 
Malmö<>Gävle, Hallsberg<>Ånge, Hallsberg<> 
Gävle, Göteborg<>Gävle, Iggesund>Malmö, 
Sundsvall>Göteborg och Falköping>Gävle. 
• Via Kil-Ställdalen: Göteborg<> Borlänge, 
Göteborg<>Ånge, Hallsberg<>Borlänge (lok
rundgång i Kil), Göteborg>Sundsvall och 
Boden(!)>Göteborg. 

Vagnviktsgräns 1 000 ton gällde bortom Bor
länge (stigningarna vid Granstanda och Ryg
gen). 
• Via Flen-Eskilstuna: Västerås-, Fagersta-, Av
esta- och Fröviområdena. Obs även omledda 
nattsnälltåg, punkt 4.2. 
• Tågen Göteborg<>Sundsvall var då SJ längsta 
övernattkörning i godstrafik (sträckan är något 
längre än Stockholm-Malmö). 
• Viss trafik var uppdämd tills Ervallaavbrottet 
lagats. Uppgift på dessa volymer inbegärdes ge
nast. Målet var att "köra ikapp" till Kristi him
melsfärdshelgen (början 19 maj). 
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5. Busstrafiken 

Den egna reserven var liten, både vid SJ och 
TGOJ (punkt 1.2 och 1.3). Huvuddelen av ut
växlingarna fick ske med inhyrningar. 

I Ervallafallet räckte ofta två bussar/tåg. Men 
några gånger vid veckosluten krävdes 5-6 for
don. Bussbeställningarna grundades på tågmäs
tarnas resandestatistik. 

Ervallafallet blev ett slags final för SJ Buss 
i Örebro: flaggan i topp inför övergången till 
Länstrafiken ( 1977 -10-01). 

6. Övrigt 

• Avbrottsdygnen var arbetsamma för alla. Resan
de och godskunder fick förlängda res- och trans
porttider. En resa tex Ludvika-Örebro kunde ta 
en halv dag - med mödosamt hopfogad ersätt
ningstrafik. Egna bilen dock ett vågat alternativ. 
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Järnvägsinternt uttogs stora mängder övertid. 
Ingen nämnd och ingen glömd (inkl TGO J och 
NBJ mindre organisationer). Alla provisorier 
måste också ihågkommas och effektueras. 
• Egendomsskadorna var stora och stadiga ka
tastrofbidrag tänkbara. Länsstyrelsen i Örebro 
anmodade tidigt kommunerna att påbörja un
derlag. 
• SJ hade som statsverk 100 % självrisk. Dess 
kostnader skattades preliminärt till ca 1,6 mkr 
(6,2 mkr 2007). Till summan räknades även be
dömda intäktsförluster - s k förlorade vagndygn. 
Vagnarna kunde inte nylastas normalt p g a för
semngarna. 
• TGO J och NB J var som aktiebolag försäk
rade. Vad försäkringarna gav vid naturkatastrof 
är okänt. 
• Integrerade de förutsatte ett samlat järnvägs

företag. Denna bas försvann 
med avregleringen. De nya 
operatörerna etablerade sig 
på andra håll. Åter måste 
man lita till teleförbindel
serna. 

1996 övertog BV tra
fikledningen, som neutral 
myndighet. D v s tågled
ning och fjb-tjänst. 

Transportplanering och 
-ledning (tågens kommer
siella disposition) är bestäl
larsak. BV är trafiktekniskt 
verkställande. Begreppet de 
ändrats till Driftledningscen
tral (DLC), vid en omorga
nisation. 

"Tågklarerare Robert Carlsson 
i Ervalla sitter i sjön på allvar. 
Normalt har det lilla samhället 
på Närkes/ätten fina vägforbin
delser på alla håll Då har också 
Robert Carlsson sitt på det torra 
men inte så i våras: 'Undrar just 
om det krävs skepparexamen och 
flyväst: "Foto Mas-Lars. 



Lars Olov Karlsson 

lsambard Kingdom Brunel 
stor ingenjör eller "bara'' bra pr-man? 
År 2006 firades i England 200-årsminnet av in
genjören Isambard Kingdom Brunel. Han föd
des den 9 april 1806 i Portsmouth. Hans far var 
ingenjören Marc Isambard Brunel, som kom 
från Frankrike. Modern Sophia Kingdom var 
engelska. 

Den unge Isambard utbildades i Frankrike. 
När han återkom till England 20 år gammal, 
engagerades han som assistent till fadern som 
vid denna tid byggde den första tunneln under 
Themsen i London. Brunel den äldre hade kon
struerat en sköld som gjorde det möjligt att med 
ganska god säkerhet gräva i leran under floden. 
Skölden sköts framför arbetarna bit för bit, un
gefär som dagens tunnelborrmaskiner. Bygget 
gick långsamt och det hindrades flera gånger när 
vattnet bröt igenom. Men till slut blev tunneln 
färdigt 1842. Då hade den unge Brunel redan 
lämnat London och drev olika projekt på egen 
hand. Tunneln användes till att börja med bara 
för gående men den finns än idag, nu använd av 
en av Londons tunnelbanelinjer. 

Themsentunneln gav upphov till tunnelpla
ner över hela världen. Bland annat fanns det en 
tid senare tankar på att bygga en tunnel under 
Öresund. Det var helt klart Brunels lyckade 
Londontunnel som var inspirationen. Men som 
vi vet vi inte så långt kom i Skandinavien den 
gången. 

Innan tunneln under Themsen var färdig blev 
Brunel junior utsedd till chefsingenjör vid Great 
Western Railways bygge av huvudlinjen mellan 
London och Bristol. Bolaget hade bildats 1833 
och Brunel fick omgående stora befogenheter. 
Bland annat fick han bestämma linjeföringen 
själv. För att kunna köra fortare lade han inte 
banan genom de mest bebyggda områdena. Han 
bestämde också att GWR skulle byggas bred
spårig, hela 2140 mm eller sju fot och en kvarts 
tum engelskt mått. Motiveringen till denna 
breda spårvidd var att lok och vagnar skulle fa 
en lugnare gång, och att man skulle fa en större 
lastprofil. Gången blev måhända bättre, men 
den större profilen kom aldrig att utnyttjas, utan 
de bredspåriga tågen blev ungefär lika stora som 

de normalspåriga. Brunel fick ett par anslutande 
mindre järnvägsbolag att acceptera bredspåret, 
men redan tidigt stod det klart att normalspåret, 
1435 mm eller fyra fot 8 ½ tum, skulle bli fram
tidens standard. Great Western Railway stod fär
dig till Bristol 1841 . Stationen i London var till 
att börja med provisorisk men ersattes 1854 av 
den av Brunel ritade stationen Paddington, som 
fortfarande är i bruk. 

Great Western Railway byggdes med mycket 
hög standard. Brunel gjorde allt för att undvika 
större stigningar, det blev långa bankar och skär
ningar och många långa viadukter. Vid Box Hill 
byggdes den då längsta järnvägstunneln i värl
den, nära tre kilometer lång - det fanns faktiskt 
en kanaltunnel som var något längre. Arbetet 
med Box Tunnel började 1836 och den var klar 
1841 . Arbetet var hårt och minst tio rallare fick 
sätta livet till under bygget. Man jobbade från 
båda hållen, och när man möttes nära mitten 
var man fem centimeter fel. Dessutom påstås att 
Brunel hade designat tunneln så att solen bara 
lyser igenom där en dag på året, den 9 april, hans 
födelsedag. Om det är sant vet vi inte, för idag 
stör uppvuxen vegetation, och dessutom är det 
ingen som har vågat stå mitt i det i dag hårt tra
fikerade spåret och kollat ... Men en bra historia 
är det ju. 

Isambard K Brunel 1806-1859 

83 



Temple Meads, Bristols äldsta och största järnvägsstation. Den anlades som västra ändpunkten for Great Western 
Railway, men flera andra järnvägsbolag anslöt snart och stationen fick utvidgas på 1870-talet och sedan åter på 
1930-talet. järnvägs.funktionerna har numera upphört i den imposanta huvudbyggn,aden, som i stället inrymmer 
British Empire & Commonwealth Museum. Foto forfattaren 7 juli 2006. 

Brune! hade alltid mycket på gång. Under 
anäggningen av GWR var han även inblandad 
i bygget av ångfartyget Great Western, på sin tid 
världens största fartyg, 72 meter långt. Han var 
sen också med och byggde den större Great Bri
tain 1843 och slutligen Great Eastern 1858, störst 
av dem alla, 213 meter långt och byggt for att gå 
non-stop England-Australien. Båtarna fungerade 
men var långt före sin tid och egentligen for stora. 
Great Eastern kom dock senare att få stor bety
delse, då man använde henne for att lägga ut den 
första telegrafkabeln mellan Europa och USA. 

Brunel nöjde sig inte med att bygga bredare 
järnvägar än andra. Han skulle testa andra driv
krafter än de vanliga också. Han byggde sträckan 
Exeter-Newton 1847 med "atmosfärisk drift". 
Istället for ånglok drogs tåget av en liten vagn 
som sögs framåt av vakuum i ett rör längs banan. 
I ovankant av röret fanns en slits med många 
luckor, som öppnade sig efter hand och lät ett 
stativ passera. På stativet satt en kolv. Framför 
kolven åstadkoms vakuum med hjälp av ångdriv-

84 

na pumpar ungefär varannan mile. Luckorna i 
rörens överkant var tätade med väl insmort läder. 
Detta kom att bli systemets akilleshäl. Råttorna 
åt upp tätningslädret och läckorna blev allt fler. 
Efter ett års problemfylld drift lades systemet ner 
och tågen drogs i fortsättningen av konventio
nella ånglok. Enstaka rester, bland annat en av 
pumpstationerna, kan fortfarande ses utefter lin
jen. Brunel lär ha orsakat bolaget en förlust på 
400 000 pund, och kompenserade det hela till 
en del genom att avstå från arvode under två år. 

Brune! byggde broar också, järnvägsbroar na
turligtvis men även andra. Mest kända av hans 
brokonstruktioner är Royal Albert Bridge som le
der Great Western Railway över floden Tamar vid 
Plymouth. Bron projekterades 1855 och består av 
två 139 meter långa huvudspann, 30 meter över 
floden. Dessutom är det sjutton mindre spann på 
båda sidorna. Bron öppnades 1859, året efter Bru
nels död, och trafikeras fortfarande. Brune! desig
nade också åtskilliga mindre broar, såväl i järn som 
i tegel och trä. Många av dem, dock ej träbroarna, 



finns kvar i bruk. En bro som Brunel planerade är 
den höga landsvägsbron vid Clifton i utkanten av 
Bristol. Det är en hängbro, 213 meter lång och 61 
meter över floden Avon. Den började dock ej byg
gas förrän 1862, och stod färdig först 1864, fem 
år efter Brunels död. Även denna bro används än 
idag, dock enbart av lättare fordon. 

Brunel var med på alla håll och kanter under 
byggandet av Great Western Railway. Han var 
arkitekt for de större stationerna som Paddington 
i London och Temple Meads-stationen i Bristol. 
Men han nöjde sig inte med byggnader, han var 
med och formgav det mesta, ner till stationens 
bänkar. Man kan hävda att det var en tidig form 
av medbestämmande. Dock inte i vår mening, 
utan att Brunel själv var med och bestämde allt. 

Efter Brunels död byggdes GWR:s banor suc
cessivt om till treskenspår som tillät såväl bred
spåriga som normalspåriga tåg. Men man insåg 
bredspårets begränsningar och planerade for en 
total omläggning till normalspår. Redan 1892 
gick de sista bredspårstågen. Den slutliga om
ställningen skedde över ett veckoslut. Frågan 
är vad som hänt om Brunels ideer fatt fotfäste 
i England innan normalspårets förespråkare, i 
första hand far och son Stephenson, började leda 
utvecklingen. George Stephenson var uppvuxen 
vid en bana med ungefärlig normalspårvidd, och 
for honom var detta det enda alternativet. Visst 
hade den bredare spårvidden varit till nytta i dag 

men det hade blivit bra mycket dyrare att bygga 
och driva järnvägar med bredspår. När järnvä
garna började planeras i Sverige hade man i stort 
sett bestämt sig for normalspår i större delen av 
Europa. Visserligen föreskrev riksdagen att Sve
riges statsbanor skulle byggas med en spårvidd 
av fem engelska fot, det vill säga 1524 mm, men 
det ändrade en annan ingenjör med stark egen 
vilja, Nils Ericson, på egen hand till 1435 mm, 
med hänvisning till att det var den kommande 
standarden i Europa. 

Hur stor var då Isambard Kingdom Brunel? I 
våra dagar har han uppnått hjältestatus, främst for 
att många av hans projekt verkligen var storslagna, 
om än långt före sin tid. I England brukar han 
räknas till de verkligt stora, ja en av de historiskt 
största i modern tid. Men är det verkligen så? 

Vid firandet av Brunels tvåhundraårsdag i 
Bristol, våren 2006, höll järnvägshistorikern Mi
chael Bailey ett anförande där han kritiskt tittade 
på Brunels storhet. Bit for bit analyserade Bailey 
Brunels insatser. Vi har fått lov att citera delar av 
Baileys inlägg. 

Till att börja med kan vi se hur det såg ut på 
Brunels egen tid. Under den viktorianska eran 
älskade man begravningar. De var ett bra mått 
på hur uppskattade folk var. Till Brunels begrav
ning, som skedde vid Kensal Green-kyrkogården 
i London kom flera hundra personer, inklusive 
vännen och kollegan Robert Stephenson. När 

Royaf Albert Bridge över Bristofkanafen fotograferad ftån tåget av foifattaren 11 augusti 2006 
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Stephenson dog kort efter fick han en officiell 
begravning i Westminster Abbey med mellan 
3 000 och 4 000 deltagare. Dessutom fick hans 
begravningståg passera Hyde Park efter tillåtelse 
av självaste drottning Viktoria. Tydligen upp
skattade inte samtiden Brune! lika mycket som 
Robert Stephenson. 

Vilka spår lämnade då de stora ingenjörerna 
efter sig i litteraturen? Joseph Locke, en annan 
stor ingenjör och järnvägsbyggare, fick sin bibli
ografi publicerad två år efter sin död. Stephenson 
fick sin fyra år efter att han dött, medan Brunels 
bibliografi kom först efter elva år, och den var 
skriven av hans två söner. Tydligen uppfattades 
Brune! inte så intressant den gången. 

Tvåhundraårsdagen av Brunels födelse firades 
storslaget, men hur var det på hans hundraårs
dag? Vad som kunnat utläsas av dåtida tidningar 
verkar det inte ha firats alls. Inte heller hans 150-
årsdag ser ut att ha uppmärksammats 1956. Helt 
klart har Brunels rykte växt i modern tid. Det 
börjar med en utförlig bibliografi av Tom Rolt 
1957. Sen följde ytterligare uppmärksamhet när 
man återfann ångfartyget Great Britain på Falk
landsöarna 1970 och lyckades få det åter till Bris
tol för musealt bevarande. Samtidigt har ett ökat 
intresse för järnvägens historia gjort att allt fler 
studerat Brunels insatser. Dessa är dessutom väl 
dokumenterade i arkiven. Brunels image, som 
självständig, ja till och med utmanande, nästan 
uppkäftig, passar också vår tid. 

Hur var då Brune! som ingenjör? Som järn
vägsingenjör var han helt klart framstående. Men 
han var inte den ende. Lika framstående verkar 
Robert Stephenson, Joseph Locke, John Rastrick, 
Charles Blacker Vignoles, George Parker Bidder, 
John Errington, William Barlow, William Cur
bitt, John Hawkshaw och många andra ha varit. 
Brune! byggde 1 100 miles järnväg, jämfört med 
Lockes 1 600 och Robert Stephensons 2 000 mi
les. Men Brunels var bredare ... 

Var Brune! en stor brobyggare? Ja, utan tvekan, 
men det var också Robert Stephenson, Joseph 
Locke, John Rastrick och många andra. Brunels 
mest berömda bro, Clifton Bridge, byggdes dock 
efter hans död. 

Var Brune! en bra arkitekt? Jo, visst var han 
det. Han hade en förmåga att kombinera bra 
konstruktioner med vacker utformning. Han var 
kanske inte arkitekt av yppersta klass, men som 
ingenjör och arkitekt stod han långt över flera 
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av sina samtida ingenjörer som ofta tog hjälp av 
arkitekter för det estetiska. 

Var Brune! en bra lokkonstruktör? Nej, det 
var han inte. Till skillnad från Robert Stephen
son som verkligen tog fram användbara lok, var 
Brunels insatser tveksamma. Hans fiasko med de 
vakuumdrivna tågen var monumentalt. Brune! 
insåg dock snart att lok inte var hans område, 
utan överlät konstruktion, byggande och drift till 
specialisten Daniel Gooch redan 1839. 

På samma sätt analyserar sedan Bailey Brunels 
insatser som mariningenjör, som arbetsledare 
och organisatör. Och här lyckades han inte hel
ler särskilt bra. 

Varför har då Isambard Kingdom Brune! bli
vit så stor i våra dagar. Ja, dels var han en god 
pr-man, främst för sig själv men också för sina 
ideer. Vidare ser vi idag hans sätt att orädd tackla 
stora projekt som långt före sin tid. Han försökte 
genomföra projekt som egentligen inte passade 
dåtida teknik och därför misslyckades. Men med 
dagens syn på teknik så var han på rätt väg. Det 
kan vi avgöra idag. Så visst har vi idag anledning 
att fira Brune!, och uppmärksamma hans insat
ser. Och en annorlunda och spännande berät
telse är ju aldrig fel. 

John Doubleday har gjort bronsstatyn i naturlig skala 
av Brunel som finns på Paddington Station. Foto forfat
taren 9 juli 2006 



Kurt Falk 

Från vedlämpare till stationsföreståndare 

Man kan säga att min järnvägstid började nio 
månader före min födelse 1923. Min pappa ar
betade på stationen i Lesjöfors och mamma på 
posten som fanns där. Pappa blev arbetslös på 
stationen och placerades på banavdelningen. Då 
var "hjulingen" det enda fortskaffningsmedlet, 
och hur många gånger fick jag inte åka med ner 
till bruket! Ett par år bodde vi i Oforsen, och 
där fanns inte mycket mer än järnvägen och dess 
område att leka på. 

År 1929 flyttade vi till Limedsforsen. Då var 
jag sex år. Vi bodde i järnvägens bostad på Petter
kullen. En gräsmatta skilde oss från spåren och 
stationen, så vi behövde inte använda järnvägen 
som lekplats. För övrigt rörde sig allt kring järn
vägen och posten. 

Jag vill också nämna de vintrar då jag var snö
skottare på stationen från det jag var femton år. 
Jag måste då ha en vuxen med mig för att fa ut
föra arbetet. 

Vedbryggan i Limedsforsen 1940-1942 

I slutet av 1940 bestämdes att loken på vår bana 
skulle eldas med ved. Kol var det ont om och 
på grund av kriget kunde fa båtar komma in i 
våra hamnar. Tommors Ivan och jag blev den 30 
november 1940 anställda för att lägga upp ett 
lager innan loken vid årsskiftet skulle börja köras 
med ved. 

Vår anställning lydde under banmästaren i 
Lima. Vi blev anställda som banarbetare men 
fick ackord som uppdelades på lossning av ved 
från järnvägsvagn 50 öre, sågning 50 öre, upp
dragning på bryggan och givning till lok 50 öre, 
totalt 1.50, allt per kubikmeter. Veden vi lossade 
var enmeters, tremeters och pappersved i olika 
längder. Vagnarna var öppna och av olika stor
lekar. Vi sågade också i halvmeterslängder som 
lades i kubikmetermått. Dessa drogs upp med en 
kran på bryggan och gavs till loken. Genom ved
eldningen utökades personalen på loken med en 
man, vedlämparen. Det tog rätt lång tid innan 
förarna lärde sig att köra snålt. 

Vi höll hög service och tjänade för denna tid 
stora pengar, upp till 600-800 kronor i måna
den, men så arbetade vi också tio-tolv timmar 

Vedkapen med vilken vi kapade lokved Jag står till 
vänster och Tommors Ivan Jansson till höger. Aret är 
1941. Foto om inte annat anges är ur forfottarens 
samling. 

alla dagar. Pappa som var trafikbiträde på statio
nen hade cirka 200 kronor i månaden. Vintertid, 
när det var mycket snö och kallt, fick vi ta in en 
extra man. 

Eftersom Ivan och jag var med i Lima IF:s fot
bollslag måste vi vara lediga ett slag på sönda
garna. Pappa Filip brukade då ge ved till tågen. 

Det var oerhört kalla vintrar i början av 1940-
talet. När vi kom ut på morgonen kunde det vara 
30-45 minusgrader. Vi var ordentligt klädda med 
filtskor eller stövlar, tröja, jacka och storväst, och 
vi hade möjlighet att värma oss i vattentornet där 
det eldades för att inte vattnet skulle frysa. 

Vansbro 

Under krigsåren 1941-1942 fylldes Väster
dalarna med militärer och då hade vi många tåg 
utöver de ordinarie. Vi hade mycket att göra och 
järnvägen ropade efter folk. Jag fick en förfrågan 
om jag ville flytta till Vansbro som vedlämpare, 
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for att senare fa börja som lokeldare och lokfö
rare. De här sista marsveckorna 1942 upplevde 
jag det värsta som en artonåring kan gå igenom 
- lämna hemmet där man var helt skyddad, 
lämna alla kära kamrater och en mycket välbe
tald anställning. Men så var det möjligheten att 
fa arbete även i framtiden. Pappa sa att vi inte 
skulle stanna i Limedsforsen for all framtid utan 
flytta när det kom en chans. Detta gjorde att jag 
bestämde mig for att flytta till Vansbro den 1 
april 1942. 

Under vår tid i Limedsforsen hade Särnabanan 
fatt en ny sträckning. Malung-Brintbodarne las 
ner och den nya gick förbi Yttermalung, Äppelbo 
och direkt till Vansbro. Jag kände Särnabanan väl 
men det blev även åkning till Mora och Orsa. 

Jag var mycket nervös inför mötet med stinsen 
i Vansbro men möttes av en jovialisk man som 
var kontorist. Han förde mig till en barsk man 
som hälsade mig välkommen. Det var inte på 
stationen jag skulle vara utan vid lokstallet där 
lokmästaren satt. Alla andra ansikten kände jag 
igen for det var vedlämpare, lokeldare och förare 
som jag sett hundratals gånger när jag gett dem 
ved. Kamrater hade jag alltså från första dagen. 

För omväxlings skull har vi klättrat upp i vedlämpar
kranen, jag överst och Fågel Erik Johansson under. Till 
vänster syns Limedsforsens station. Aret är 1941. 
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Jag blev senare förd till den bostad som anvi
sats åt mig. Den låg cirka tre hundra meter från 
lokstallet. Rummet fanns i ett hus som tillhörde 
en verkmästare på Kroons Cykelfabrik. Jag tyck
te det såg ut som deras vardagsrum men det var 
flickans rum. Hon hade flyttat för att utbilda sig. 
Vägg i vägg med parets sovrum skulle jag leva 
ungkarlsliv. På övervåningen bodde ett par brö
der från Hulån (Skamhed) som båda arbetade på 
stationen och gick i växlingstjänst. Vi blev bra 
kompisar redan från början. Även Bengt Norling 
(senare kommunikationsminister) och andra 
bodde på samma gata. 

Men var skulle jag äta? Jag fick köpa mig en 
stor matbox med matdosor. Boxen kallades Grh 
eftersom den liknade en stor täckt järnvägsvagn 
med denna beteckning. Halvlitersflaskor kunde 
stå rätt upp och i dem hade vi kokt kaffe. Ibland 
hade vi flera flaskor, till exempel när vi skulle till 
Särna. 

Första turen 

Min första tur gick just till Särna med godståg. 
Klockan ringde fem och då skulle man hämta 
boxen på matserveringen, som ställde ut den 
på hallen. Så iväg till lokstallet, hämta blåstäl
let i klädskåpet, ta loket ut till vedbryggan och 
lasta tio kubikmeter ved på durken. Det var en 
varm och lång arbetstur. Någon mat ville jag inte 
ha - tre mål lagad mat med efterrätt var med i 
matboxen på den här turen. Halvlitersflaskorna 
med kaffe smuttade vi på i ett. De stod på hyllan 
ovanför fyren och var alltid varma. 

Lokeldaren och jag, vedlämparen, växlades om 
med att kasta in ved i fyren. Veden skulle ligga 
rätt och tätt for att man skull fa den bästa fyren 
och mesta ångan. Det var varmt som i helvetet, 
men efterhand som veden tog slut var det helt 
öppet bakåt durken och då blev det kallt och blå
sigt. Inte så bra for hälsan! 

På en godstågstur var det växling på alla sta
tioner och lastplatser. Jag minns inte exakt hur 
mycket ved vi gjorde åt på turen till Särna, men 
jag skulle tro att det var 20-30 kubikmeter. 

När jag kom till Limedsforsen passade jag på 
att gå hem ett tag. Jag berättade hur jag bodde 
och att jag fick ta av mig skorna i hallen for att 
inte stöka till. Jag ångrade mig att jag hade flyt
tat, tårarna rann, men det var första turen och 
orutin gjorde att det blev omänskligt tungt. 

Resan gick vidare. Jag hade hört att man i 



Limedsforsen var ändpunkt for Mora-Vänerns bibana och hade maskinstation. Fotot (Nybergska samlingen, Sve
riges Järnvägsmuseum) är från 1920-talet. men .forändringarna var inte så stora två decennier senare utom att en 
vedbrygga hade upp.forts hitom lokstallet. 

Horrmundsbacken kunde ta slut på ångan och 
även på veden, men det hände inte mig någon 
gång. Så vi kom till Särna efter en tur på 12-14 
timmar och jag var helt slut. 

I överliggningshuset fanns det B.era rum och 
ett kök så att man kunde värma maten. Där var 
personal från två tåg - sex lokpersonal, två kon
duktörer, två godsvårdare och växlare. Alla rum 
var således upptagna. De som hade vanan inne 
satt uppe och spelade kort. Det blev dåligt med 
lugn och ro och ingen sömn. Jag såg fyren och 
elden framför ögonen hela natten. 

Dagen efter bytte vi tåg och hade ett per
sontåg på hemvägen till Vansbro. De tågen var 
lätta och korta men höll högre hastighet. Det 
gick åt mindre ved, för vi hade medlut ända till 
Limedsforsen. Nu fanns ingen tid att springa 
hem, men jag bytte några ord med pappa på 
stationen, tog en massa ved på bryggan, pratade 
Limamål med Tätta Sven och Fågel Erik så att 
mina kompisar på loket inte förstod någonting. 
Allt har sitt slut och även den första dubbel
turen, och det var fint att komma hem till sin 
sköna säng. 

Arbete och fotboll 
Andra turer gick till Orsa med person- och gods
tåg. Hade man ett godståg växlade man på alla 
lastplatser och stationer. Under krigstiden lasta
des bränn- och pappersved överallt, i Van, Brint
bodarne, Gävunda, Vimosågen, Vimo och Vika. 
På uppresan till Orsa gick det inte åt så mycket 
ved. Enda stigningen var från Mora till Mora la
sarett. Vi gick länge och växlade i Mora, åkte till 
Morasågen där vi hämtade och satte ut vagnar. 
Detsamma gjorde vi i Orsa innan dagen var slut. 
Överliggningsrummen låg i lokstallet. 

Utelivet i Orsa bestod av att man gick en tur 
efter affärsgatan och köpte en Mora-Tidning var
efter det var hemgång. Dagen efter var det un
gefär samma växling, men då blev det att slänga 
mycket ved. Det var större stigningar från Vika 
och till Vimo. Vimobacken var ökänd. Många 
hade kört slut på ångan och blivit stående. Att 
sen ta igång ett tungt godståg var svårt. Det var 
en konst att ta ångan att räcka till men de Resta 
lyckades. 

Snart fick Vansbro AIK veta att jag hade spe
lat fotboll i Lima IF. Jag fick provspela i B-laget 
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och befanns vara mogen för A-laget. Många var 
järnvägare så jag kände mig hemma. Problemet 
med oss järnvägare var ju att vi måste ha ersät
tare när vi hade arbetshelg, men vi var över två 
hundra anställda och det fanns alltid någon som 
ville tjäna lite extra. 

Så småningom förstod jag att jag inte skulle få 
bli lokeldare. Jag hade inte den verkstadspraktik 
som var obligatorisk för att få komma in och ta 
prov. Men stinsen hade behov av folk i stations
tjänst, och jag fick börja där den 1 augusti 1942. 
Att min familj flyttade från Limedsforsen till 
Rämmen gjorde beslutet enklare. 

Trafiktjänst 
Våra barn och barnbarn har svårt att fatta att 
Statens Järnvägar hade hand om i stort sett alla 
transporter av personer och gods under krigsåren. 
Alla stationer och lastplatser var bemannade och 
tågen var många och långa. Av dåtidens stora ba
nor är många idag nedlagda. 

Min första tur var på godsmagasinet. Det bör
jade mest med instruktion och visning av hur 
många vagnar som ställdes ut varje dygn. Det 
gällde att sortera i rätt vagn, och man fick fråga 
var den och den stationen låg. Sådana kunskaper 
fick vi under kontoristkursen 1954, men då var 
många av de gamla stationerna nedlagda. 

Växling var det som jag sysselsattes mest med. 
Det var turer dygnet runt. Den ena vagnen efter 
den andra släpptes från norra delen av bangår-

90 

Personalen vid 
Lesjöfors station i 
mtten av 1940-
talet. Från vänster 
C. G.B. Kindgren, 
stationsmästare, 
Hjalmar Bjur
bäck, stationskarl, 
Hannes Eklöf, 
kontorist, Gunnar 
Vesterlund, sta
tionskarl jag själv 
och Gösta Persson, 
stations karl. 

den till alla spår. Där skulle vi ta emot vagnen 
med bromssko, perfekt lagd så att det bara var att 
koppla till nya tåg. När alla vagnarna var släppta 
skulle tågen vara färdiga. Jag hade stor tur som 
klarade mig från skador, men en gång hade jag 
lagt bromsskon för nära och enmetersved ram
lade över mig där jag stod mellan vagnarna. Det 
blev bara små blessyrer. 

Ibland var jag på resgodset, hade plattforms
tjänst med lastning och lossning av resgods, il
gods och expressgods. På den tiden polletterades 
allt handresgods, cyklar och skidor. Allt paket
gods, ilgods och expressgods gick med person
tågen och rälsbussarna. Flera plattformsvagnar 
var alltid fulla. 

Karriärgubbarna fanns inne på expeditionerna, 
på gods-, biljett- eller tågexpeditionen. Tågklare
ringen sköttes av särskilda personer som också 
hade andra expeditionssysslor. De räknades som 
lite förmer än vi som gick ute. 

Hur gick rekryteringen till? Stinsen hade 
mycket att säga till om. Det fanns på den tiden 
fjäsk och även hänsyn till släktrelationer. Bengt 
Norling var stinsson (dock inte från Vansbro) 
och hade realexamen, var sjutton år och hade fått 
börja som notisbud. Ett notisbud fick springa 
med allehanda papper mellan expeditionerna, 
och därmed fick han lära sig allt som förekom. 
När han var arton år var han redan inne och fick 
fortsätta. Jag måste dock erkänna att Norling var 
duktig och vi var kamrater från samma gata. 



Fritid var det dåligt med. Det kunde dröja upp 
till sex-åtta veckor mellan frisöndagar eller lediga 
dagar. Fast visst var man ledig någon lördagskväll 
så att man kunde göra sig fin med vit skjorta och 
en lös plastkrage, som man behövde vara två 
man för att fa på sig. Sen bar det av till Äppelbo, 
Skamhed, Hulån eller Dala-Järna. Det gällde för 
det mesta dans men jag var för blyg, dansade säl
lan och hade ingen tur med flickor. 

Godstågsturen till Persberg hatades av kon
duktörer och arbetsbiträden. De tog ledigt och 
på den satte de in mig "så att han får se sina för
äldrar i Rämmen". Turen var lång med växling 
överallt och mycket gods på stationerna. Lite po
sitivt var att man fick en halv dag ledigt för varje 
tur, och två sådana blev en heldag. 

Det gick en historia om mig efter en Pers
bergstur. Bönderna fick hem tankar som de hade 
dieselolja i. Vi skulle lossa en sådan i Rämmen, 
Göte Olsson och jag samt pappa. Tanken skulle 
lossas på kajen mittemot stationen och pappa var 
rädd. Vi spettade fram den till vagnkanten, men 
rätt som det var stack den iväg över kajen och 
över slänten i full fart ner mot sjön. Som tur var 
stannade den mot en björk. Då sa pappa: "Va 
fan gör du pojkjävel, ska du slå sönder tanken?" 
De orden fick jag alltid höra när det var tal om 
en Persbergstur eller annars när det var fråga om 
godslossning. 

Min for, Filip 
Falk, framfar 
Rämmens station 
i slutet av 1950-
talet. 

På grund av min ungdom och att vi var flera 
hundra ungdomar som började vid järnvägen i 
slutet av 1930- och början av 1940-talet var möj
ligheterna små att avancera genom att komma 
in på någon expedition. Bangården med växling, 
magasinet med att använda kärran, godssortering 
i vagnar och turer med godstågen blev min lott. 

Skogen 

På hösten 1942 fick alla pojkar i militärens års
kurs 1943 order om att vi under året skulle "hug
ga ved åt staten". Det var slut på stenkol, loken 
gick med ved och det var även brist på pappers
ved och timmer. Bilarna gick på gengas så allt vi 
kunde avverka var bra för landet. Kravet var att 
vi i Svealand och Norrland högg för 600 kronor 
var, i Götaland för 5 50 kronor. 

Jag började då bearbeta pappa i Rämmen för 
att han skulle ordna med huggning hos Billerud. 
Vintern 1942-43 gick ganska fort och jag tyckte 
att året i Vansbro var bortkastat - bo på ett rum 
där man inte fick röra sig, ingen att tala med. Vid 
dagens slut fick man veta vad man skulle göra 
nästa dag, och då hade man kanske inte beställt 
någon mat men skulle med ett godståg till Särna. 
Dag- och natturer blandades hur som helst, och 
då kunde det endast bli kaffe på kondis. Men det 
som gjorde året i Vansbro svårast var väl inkom
sten, 196 kronor i månaden. Jag fick det inte att 
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Lesjöfors station på 1930-talet. Nybergska samlingen, Sveriges järnvägsmuseum. 

gå ihop, men tack vare att jag hade sparat när jag 
tjänade bra i Limedsforsen klarade jag mig. 

Pappa ordnade huggning på Rämmens re
vir och därmed flyttade jag hem den sista mars 
1943. Således var familjen samlad på ny plats. 

Under min "skogsledighet" sommaren 1943 
övertalade jag Herbert Magnusson, som var sta
tionerad i Lesjöfors, till ett tjänstebyte. Han ville 
komma närmare hemmet i Sågen och jag ville 
inte tillbaka till Vansbro efter huggningen. 

Under sommaren förberedde jag mig för de 
nya uppgifterna i Lesjöfors med expeditions- och 
postarbete. Min far hade för lite tid till förfogan
de för min "utbildning", var alltid pressad och 
stressad. Jag läste Säkerhetsordningen, satt på ex
peditionen och fyllde i säkerhetsformulär, sålde 
biljetter när pappa inte var inne, fyllde i frakt
sedlar och tog betalt för avsända lingonlådor. Jag 
slog i taxeböcker och gjorde exempel för att lära 
mig att ta betalt. Min mamma Gertrud lärde mig 
postarbetet. Personalen vikarierade ju på många 
stationer och man kunde vara ensam om både 
järnväg och post. Det var den dagliga redovis
ningen av posten som var det svåra. Därför blev 
det för det mesta tidsbrist innan tåget kom in 
och avgick. 
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Lesjöfors 
Sommaren var slut och jag skulle börja i Lesjö
fors. Jag hade varit flera gånger och talat med 
stationsmästaren och de övriga, som jag kände 
sedan tidigare. Turerna var rätt bra: 8-16 och 
10.30-18.30 vardag utom lördag, då det till
kom ett kvällspass 23-0.30, och söndagar en 
tur 9-11, 12.30-13.30, 15-16.30, 17.30-18.30 
och 23-0.30. Eftersom jag var näst yngst och ny 
fick jag mig pålagd de här lördags- och söndags
turerna mycket tätare än de andra. Det var ett 
aber eftersom jag nu sparkade fotboll i Lesjöfors 
A-lag. Nu fick jag sluta med fotbollen. Det var 
ingen som ville ta de här turerna och hjälpa var
andra tordes ingen. Turerna fördelades efter ett 
system som löd: den som fjäskar och den som jag 
tycker om håller jag i handen. 

Jag klarade mig rätt bra, hade lärt mig mycket 
hemma och var därför kunnig i de flesta grenar 
inom tjänsten. Lesjöfors AB tog emot allt gods 
och skickade all produktion på järnväg. Allt for
slades på en smalspårig bana till och från bruket. 
Den hette i folkmun "rallbanan" och hade ett el
drivet lok och en massa små öppna vagnar. Om
lastningen skedde tvärsöver en lastkaj. På öppna 
vagnar lastades valsjärn, korpar och spett, bil-



och järnvägsfjädrar, rälsspik, dragen tråd och li
nor som täcktes med presenning. I täckta vagnar 
lastades allehanda fjädrar i lådor, tråd och linor 
som måste skyddas för regn. Även styckegods las
tades i täckt vagn eller i magasinet. Minst en man 
var med och lossade samt kollade fraktsedlar. 

Varje morgon kom ett fullastat godståg från 
Kristinehamn. Det innehöll göt och billets från 
Svartöns järnverk, Smedjebacken, Björneborg, 
Hällefors och andra järnbruk samt valstråd i 
stora ringar från bland annat Japan. Sedan stål
verket hade byggts kom det mycket skrot. Det 
uppfördes nya verkstäder och det kom också 
byggmaterial såsom cement och siporex. Olja 
och vagnar med syra levererades regelbundet lik
som rep från Älvängen. 

Kan någon idag tänka sig att allt detta lossades 
och lastades på kajen! Det fanns en liten kran 
som drogs med handkraft, men för övrigt skedde 
all lossning och lastning för hand. Rullar, spett 
och allehanda hemgjorda hjälpmedel användes. 
Vi hade tillgång till ett lok halva dagen och väx
lade ut och in från kajen efterhand som vagnarna 
blev klara. Det kom också ett tåg från Vansbro 
varje dag. Det växlades överallt och var i det när
maste fullt när det kom till oss. Det medförde till 
och med Herrhultsvagnar och även linjevagnar. 
Sågverket och dess utlastning ökade storartat ef
ter kriget. Det fanns ett industrispår som gick 
över vägen och bevakades med bommar. 

Vi fem som var ordinarie hade mycket att 
göra. Vintertid hade vi all snöskottning. Det var 
långt mellan de yttersta växlarna, plattformarna 
var långa och tillfarterna till stationen skulle vara 
rena. 

Efterkrigstidens expansion var explosiv när det 
gällde både industrin och samhället. Till bruket 
byggdes nu ett normalspår. Alla ankommande 
och avgående vagnar kördes därefter med loko
motor till och från bruket. "Kajgubbarna'' pla
cerades där och ett stilla lugn la sig över kajen. 
Styckegodset kördes den första tiden med en 
amerikansk jeep. Det lastades antingen i vagn el
ler i magasinet. Senare användes en liten lastbil. 

Stationen fick högre poängtal och vi fick högre 
befattningar. Det tillkom en kontorist som när
maste man till stationsmästaren. Själv var jag först 
vikarie på innetjänsten och sedan trafikbiträde. 
Förändringarna var stora. Stationsmästaren gick 
i pension och en ny tillträdde. Det var en gemyt
lig man som gick omkring och myste under ar-

betsdagarna, men på kvällen och natten var han 
byråkrat. Han slutade vid 16-tiden och gick upp 
och sov några timmar, men mellan 20 och 21 
satt han åter på expeditionen och gick igenom 
allt. I vagnböcker och huvudanmälan gjorde han 
avprickning och satte bockar och kollade att allt 
var rätt varje dag. Han gjorde i ordning redovis
ningen för dagen, kallad remissen. 

Neddragningar 
Min fru Siv och jag bodde på övre våningen i 
det stora järnvägshuset norr om stationen. Vi var 
nu inne på 1950-talet och det skedde neddrag
ningar överallt. Kontoristplatsen kom ut och en 
man vars tjänst blivit indragen i Lysvik på Fryks
dalsbanan fick tjänsten. 

Åren 1945-1947 var vi och vikarierade på 
stationerna runt omkring. Rämmen, Oforsen, 
Långbansände och Långban var de stationer som 
vi mest besökte. I Rämmen fanns ett postbiträde 
och där slapp vi posten. Till en början fanns då 
ett industrispår ner till gamla sågen. Där lastades 
pappersved, brännved och timmer. Det gick flera 
persontåg om dagen och man sålde många biljet
ter till Lesjöfors och Filipstad. 

Prosten åkte ofta tåg och han hade ovanan att 
alltid komma sent. Ibland kom han i eka över 
sjön och ropade: "Vänta!" Tåget stod för det 
mesta redan inne. Min svärfar fick ofta skjutsa 
honom i sin taxi och fick alltid vänta. I sista 
stund ringde prosten och talade om att de skulle 
komma om några minuter. 

Till Oforsen fick man ta sig med cykel, moped 
eller hjuling. Man skulle vara där från första till 
sista tåget på dagen. Man fick passa bommar
na över vägen till Liljendal. Det lastades både 
brännved och pappersved. Hugga ved, elda i ka
minerna, skotta snö i växlar och på plattformar 
ingick också i arbetet på alla stationer. 

Vikariat 
Långban hade gruvorna kvar på den tid då jag 
vikarierade där. Senare utökades vikariaten till 
att gälla även Neva, Sågen, Vakern och Tretjärn, 
men de var på väg att dras in. I Neva var banan 
till Fredriksberg kvar och det var mycket växling 
där. Banan var smalspårig, så det blev många små 
vagnar efter en last från normalspåret. Sågen var 
den största stationen när det gällde avsända vag
nar med lingon. Att lasta lingonlådor i person
tågen var mycket hårt för ryggen. I Gräddsjön 
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och Vakern var det mest lastning av brännved 
och papperved. Tretjärn var mest känd för sin 
spis brödsfabrik. 

Söderut fick vi vikariera i Nyhyttan, Filipstad 
östra och Gammalkroppa. I Nyhyttan var det 
mest tågklarering och omlastning av res- och 
ilgods. Här fanns en engelsk växel som alltså 
kunde läggas rätt till flera spår. I början fick man 
springa ut och se hur den låg. Det gick tåg i ett 
till Persberg, Herrhult och Filipstad östra. Det var 
enklare att lägga växlar på det senare stället. Där 
hade man mer arbete med biljettförsäljningen. 
Gammalkroppa var en "station endast för Skogs
skolan" med mycket post, paket och biljettför
säljning. Jag var också i Herrhult, Molkom och 
Finnshyttan. 

År 1952 bestämdes att man för att komma 
in på kontoristkursen skulle kunna nybörjar
engelska. Jag köpte en kurs på Hermods, läste 
i bortåt två år och var sedan beredd att tentera. 
Likadant var det med järnvägsgeografi och bil
jettförsäljning. Även säo, taxor och annat var det 
förprövning på. Jag kunde alla Sveriges stationer 
och hållplatser förutom allt annat som krävdes. 
Förprövningen skedde i Vansbro och jag var lite 
nervös, men det gick bra och jag blev godkänd 
i alla ämnen. 

Jultrafik 

Jag ska berätta lite om hur det var före och vid en 
julhelg. Hemma hos föräldrarna i Rämmen var 
hela familjen engagerad. Järnvägen hade ju alla 
större paket. Man fick hjälpa till att fylla i frakt
sedlar, springa till magasinet, lämna ut möbler 
med mera. Många skulle ha något nytt till jul. 
Gunnars fabriker hade en katalog som alla skick
ade efter ur. Mycket av detta var transportskadat 
och det blev många reklamationer. 

På posten var det väl mest att göra. Mamma 
stod ju som postbiträde och pappa höll på näs
tan hela dygnet med att stämpla kort och bunta. 
Mina systrar och jag var också med och hjälpte 
till överallt för att det skulle bli klart till julafton. 
När juldagen kom var vi alla slut. Inte nog med 
det, pappa och jag arbetade varannan sön- och 
helgdag. Var vi lediga på juldagen så arbetade vi 
på annandagen och tvärs om. 

I Lesjöfors var vi fler som tjänstgjorde, och vi 
hade mycket att göra. Det som skilde mest mel
lan Rämmen och Lesjöfors var att vi på järnvä
gen hade hand om sprideveransen. Innan alla 
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Jag som kontorist i Moholm 1957. 

hade beställt sin sprit veckan före jul var mycket 
pengar i omlopp, och alla hade motbok. När 
lådorna kom, kanske ett tjugotal paket, var det 
först kollning och sedan placering på expeditio
nens golv. Det var kö i väntsalen hela dagarna 
och det gällde att hitta rätt paket. 

Kontoristkursen 

Tiden gick och så småningom fick jag ett pap
per på att jag var antagen till en kontoristkurs i 
Göteborg under mars och april 1954. Tommors 
Ivan som var placerad i Karlstad skulle också gå 
kursen, och vi gamla kamrater från Limedsforsen 
delade rum på Frälsningsarmens hotell. Det var 
vi från Värmland och Dalarna som bodde där. 
Göteborgs trafikdistrikt hade många deltagare 
och vi delades in i två avdelningar. Det svåraste 
för mig var ställverkstjänst, som jag inte hade nå
gon erfarenhet av. Det var en trafikingenjör som 
höll i lektionerna. Han var en dålig men snäll 
lärare och antydde vad det skulle komma frågor 
på. Allihopa klarade sig! 

Jag var en av de yngsta. På sjunde trafiksektio
nen i Kristinehamn var vi inte så många, och jag 
hade tid räknad från arton års ålder. Jag var 31 år 



medan de äldsta i kursen var i femtioårsåldern och 
från Göteborgssektionen. På fritiden gick vi på is
hockey och såg Västra Frölunda i Scandinavium. 
Sedan var det VM på skidor i Falun, och då var 
Ivan och jag "tvungna'' att åka dit. Vi tog natt
tåget från Göteborg på kvällen. Det var blidväder i 
Göteborg men när vi kom fram till Falun på mor
gonen var det 23 grader kallt. Vi skulle se tremils
loppet på söndag förmiddag. Ryssen Kusin vann 
medan vår favorit Sixten Jernberg från Lima blev 
fyra. På eftermiddagen såg vi backhoppningen. 

Kursen började den 1 mars och höll på april 
månad ut. Det var många ämnen, men vi från 
småstationer hade varit med om det mesta så vi 
klarade oss bra. 

Om kvällarna förnöjde vi oss kungligt. De som 
intog alkohol besökte olika krogar och var ibland 
lite trötta på lektionerna. Jag deltog inte i detta 
utan var tillsammans med andra på Stadsteatern 
och såg någon operett. 

Sista veckan var det prov i varje ämne, och det 
var svårt och nervöst. Kursen avslutades med en 
stor middag på Börsen där vi också fick våra be
tyg. Vi hade ett bra kamratskap och många har 
man hållit kontakt med genom åren. 

Att söka plats 

Vi fick en son den 13 maj 1956. Det var en 
solskenshistoria för våra gamla föräldrar, första 
barnbarnet och en "go" liten man. Det gjorde det 
också svårare att tänka sig att flytta. 

Varje månad kom det ett cirkulär med lediga 
tjänster. Jag följde dem väl, och det blev svårare 
och svårare att låta bli att söka. Rämmen var ju 
en kontoristplats, men det var tidigt sagt att den 
skulle dras in när min far gick i pension. Det 
var också på tal att Inlandsbanan från Kristi
nehamn till Mora skulle läggas ner eller att sta
tionsmästarbefattningarna skulle försvinna utom 
i Lesjöfors. Därför var det ett ständigt bekymmer 
att jag måste söka mig en plats. 

Så kom ett cirkulär med bland annat platser 
som Gustavsfors, Bollebygd och Moholm. Jag 
planerade att hinna åka till alla tre på samma 
dag, men det var inte möjligt. Jag for med första 
tåget på morgonen via Arvika till Gustavsfors. 
Samhället var litet men det var en fin lägenhet 
uppe på stationen. En man skulle dras in så jag 
skulle bli ensam där. 

Sedan tog jag nästa tåg via Mellerud och Gö
teborg till Bollebygd. Stationen var fin och flera 

man arbetade där. Den förestods av en stations
mästare och hade elektriskt ställverk. Ingen lä
genhet fanns dock genast ledig. Kontoristen hade 
sökt sig därifrån och fatt en plats. Han hade en 
SJ-lägenhet. Jag fick senare höra att han ångrat 
sig och stannat kvar. 

Jag åkte tillbaka via Göteborg och övernattade 
hos min moster i Alingsås. Tidigt nästa morgon 
for jag till Moholm som ligger på stora linjen 
Göteborg-Stockholm. Det var en stor station till 
det yttre, men inne användes bara halva huset för 
service. En smalspårig bana till Mariestad fanns 
också. Jag kontrollerade ställverket och det var 
långt med många vevar men för övrigt av samma 
system som jag var van vid. Skönt! 

Kontoristen hade pensionerats och hade en 
lägenhet i SJ-huset "Långholmen". Han skulle 
inom kort flytta till Töreboda. Lägenheten var 
på två rum och kök med vedspis och kakelugnar 
i rummen samt en härlig inrättning - utedass. På 
stationen arbetade tio man varav en stationsmäs
tare. Kontoristen var närmaste man till honom 
och hade dagtur. Jag kände ingen men de flesta 
verkade vara i min ålder. 

Nu hade jag många griller i huvudet på hem
resan till Lesjöfors. Hemma gick min fru med 
det lilla knytet Kjell i famnen och var nervös. Det 
följde en svår tid med att underrätta de närmaste 
om platserna jag besökt och jämföra det positiva 
och negativa på varje plats. 

Jag kom fram till att söka Moholm och Bol
lebygd. Det tog tid innan beskedet kom att jag 
hade fatt tjänsten i Moholm. Jag skulle vara där 
den 1 april men fick anstånd till 1 maj eftersom 
min fru blev sjuk. De här månaderna var kanske 
de svåraste i våra liv - att flytta från våra när
maste när vi hade fatt en liten son som de alla 
älskade. Vi hade en modern lägenhet och många 
släktingar på en ort där vi kände alla. Och inte 
nog med det: vi flyttade från en 3-ort till en 2-ort 
och jag fick två kronor mindre i lön. 

Till Moholm 
Tiden för flyttning var snart inne. Vi packade 
dag som natt, och på småstunder var vi ner till 
bruket och tog adjö av släkt och vänner. Vi fick 
en stor godsvagn till vårt förfogande och hjälp av 
två banarbetare med lastningen. Svågern ställde 
upp med sin lilla Fiat, så han och jag for dagen 
innan till Moholm innan vagnen kom dit. Vi låg 
på madrasser i vardagsrummet - för övrigt var 
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Moholms ursprungliga stationshus blev for trångt redan på i mitten av 1870-talet då bibanan från Mariestad an
slöt. Adolf Edelsvärd ritade då ett nytt stationshus som fick kopior även vid andra stambanor. På 1950-talet, då jag 
tjänstgjorde i Moholm hade även detta hus behövts byggas ut. Märk chokladautomaten till höger om väntsalsdörren. 

det helt tomt i lägenheten. Min fru och son samt 
min mamma kom med tåg nästa dag, då även 
godsvagnen anlände. 

Urlastningen började med hjälp av två banarbe
tare. Fönstren var fulla av intresserade, och barn 
fanns det gott om. Mamma blev barnpassare till 
vår son. Vi lånade trucken med plattformsvagn 
från stationen och sedan gick det fort. Vi kände 
oss bortkomna men mamma och svågern hjälpte 
till och puffade på oss. Själv var jag framme vid 
stationen och talade med stationsmästaren och 
andra. 

Om jag inte minns fel fick jag bara en dags öv
ning. Det var svårt att ha lucktjänst till att börja 
med. Som stationsmästarens närmaste man hade 
jag de flesta redovisningarna på godssidan och 
hans turer när han var ledig. Vi hade tre första 
trafikbiträden som var tågklarerare. Deras turer 
var 6-14, sedan natt 22-6 och tredje turen 14-
22. Hade man haft en förmiddag/natt var man 
ledig till 14 nästa dag. 

Stora saker var på gång. Redan efter en må
nad började neddragningarna. Min dagtur drogs 
in och jag fick förmiddag, eftermiddag och mer 
tågklarering. Vi hade högtalaranläggning för 
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upplysning till resenärer från Mariestad och till 
dem som skulle byta dit. Det var nervöst om 
det hände något extra, för då kunde man inte 
använda den plan som fanns för utropen. Det 
sades att jag hade en röst som passade för denna 
verksamhet. 

Moholm hade en stor SJ-personal. Vi var tio 
anställda på stationen, ett femtontal på driftcen
tralen och en del på banavdelningen. Moholm 
var från början ett samhälle som byggts upp 
kring järnvägen och för övrigt en stor bondbygd. 
Järnvägsmän satt med och styrde i de flesta orga
nisationerna. Järnvägsmannaförbundets avdel
ning hade ibland sitt säte där fast för det mesta 
i Töreboda. Jag kom så småningom med som 
studieorganisatör. 

Samarbetet gick rätt bra och jag var arbetsleda
re när stationsmästaren var ledig. Det var ingen 
svårighet, för alla var gamla i gården och kunde 
sina saker. 

Arbetsrutiner 

Vad gjorde vi annars på vår station? Tågklare
ringen tog mycket tid. Det var cirka 130 tåg per 
dygn. Även plattformstjänsten var tidskrävande. 



Expeditionstjänsten bestod mest av biljettförsälj
ning och telefontjänst. Vi hade mycket bra för
bindelser åt alla håll och en stor landsbygd som vi 
betjänade. Det fanns bland annat en tjuvbroms
indikator som skulle passas. När det kom ett tåg 
med tjuvbroms ringde indikatorn, och då var 
man tvungen att titta noggrant på tåget. Var det 
en synlig tjuvbroms stoppades detta. Genom ett 
sådant stopp kunde det bli stora förseningar och 
andra tågföljder. 

Hade vi då inga godskunder? I slutet av 1950-
och början av 1960-talet hade vi Elektrolux i 
Mariestad som storkund. Flera vagnar ställdes 
varje dag ut och fylldes med vitvaror. Periodvis 
var flygvapnet "storkund" hos oss. Det kom flyg
bensin i tankvagnar till det militära flygfältet i 
Bällefors. Vi hade också Lagerförs bruk som fick 
vagnslaster med pappersavfall. Vi far inte glöm
ma Solo-Plast och Hellqvists Plastmattefabrik 
och våra butiker. 

Med driftcentralen hade vi mycket att göra. 
Det pågick stora arbeten på linjen och vi fick för
söka ge tid för dem. När linjeblockeringen var ge
nomförd blev det stora förändringar. Innan dess 
skulle räls bytas ut och nya signaler och elektriska 

ställverk installeras på alla stationer. Det var lätt 
att göra bort sig under den här tiden med ständig 
enkelspårsdrift, bandispositioner och småfordon 
medan tågen gick som vanligt. 

Svår nattjänst 

Efter personalindragningar fick jag gå in på natt
tjänst. Det var mina två svarta år i Moholm. Jag 
hade mycket svårt att sova efter förmiddagsskif
tet, och jag var tvungen att lägga mig och helst 
sova några timmar både före och efter nattskiftet, 
som alltså pågick 22-6. I huset bodde flera fa
miljer så det var fullt pådrag hela dagen. Siv och 
Kjell hade det svårt de här åren eftersom de fick 
vara tysta och försiktiga för att inte störa mig. Ty
värr blev det ändå dåligt med sömnen och jag var 
trött jämt. När jag var ledig ett helt dygn försökte 
vi hitta på något roligt. 

Så blev det nya indragningar. Jag fick fortfa
rande ansvara för ban- och godsexpeditionerna, 
fast jag var borta mycket på grund av nattjänsten. 
Redovisningarna kunde jag göra på nätterna. 

Sedan kom en order att stationsmästaren och 
jag skulle bli de enda kvar på stationen. Han 
skötte det som var inne och jag det som var ute. 

Yo 1 p 721 pendlade som synes den 18 km långa sträckan mellan Moholm och Mariestad Moholm var en tillräck
ligt stor station for att få en eldriven plattformstruck (SJ 534 tillverkad Douglas). Till vänster rälsbussforare Gösta 
Haldeus och trafikbiträdet Stig Jonsson. 
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Sista trafikdagen på Mariestad-Moholm 14 maj 1961. Foto i Moholm Bo Erlandsson. 

Vi hjälptes åt med allt och inget blev efter. Detta 
varade ett par år, och sista året hade vi fatt en 
modern lägenhet. Detta var kanske de bästa åren, 
men något inom mig sa att så här kan det inte 
fortgå. 

Moholm 1957-1968 - en sammanfattning 

Det var svårt i början: sämre lägenhet, flytt från 
skogsbygd och bruksort till slätt och jordbruks
bygd. Siv hemmafru med en liten pojke där 
lägenheten var helt omodern. Detta kom vi så 
småningom över. Det var ingen annan som hade 
det bättre. 

Det var många tåg. De första åren gick 
motorvagnarna Mariestad-Moholm-Mariestad. 
Det var en intressant station, arbeten på linjen, 
driftcentralen och banavdelningen. Byte av sli
pers, räls och signaler betydde alltid omläggning 
från dubbel- till enkelspårsdrift. Vi hade en av 
Sveriges längsta raksträckor mellan Töreboda 
och Väring varför ständiga höghastighetsprov 
pågick under flera år. Bandistriktet behövde lång 
planering före proven. Det fanns många plan
korsningar på sträckan eftersom bönderna hade 
mark på båda sidor. De måste vara stängda un
der provperioder till stort förtret för markägarna. 
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Asea i Västerås hade flera team i mätvagnarna. 
Byrådirektör Wenning och "Broms-Olle" Ols
son med flera tjänstemän representerade SJ och 
lämnade oss tider när de ville göra prov. Ibland 
kom det in i en veckoorder men det blev många 
omkörningar extra. Enkelspårsdrift och order 
om ändrad tågföljd hörde till vardagen. De 
nämnda vännerna var nöjda med våra insatser. 
Vi fick följa med på ett prov i varje omgång där 
hastigheten var 205 km/h. Efter slutprovet fick vi 
varsitt Rc-lok i modell av Asea. 

Billingsfors 

Vi blev ständigt påminda om att stationen skulle 
läggas ner. Jag letade i formulären efter lämplig 
plats och sökte Billingsfors i Dalsland. Efter en tid 
kom ett telefonsamtal från Göteborg. Den man 
som fatt tjänsten i Billingsfors hade tagit tillbaka 
sin ansökan och jag stod överst på listan. 

Vi tog bilen från ett frostigt Moholm, och när 
vi kom till Dals-Långed tyckte vi att vi åkte i en 
tunnel av snö utan tak. Det var oerhört mycket 
snö och vi kände oss instängda i snö och skog. 
Efter elva år på slätten tyckte vi om det öppna 
landskapet. Vi for direkt till kommunkontoret 
i Dals-Långed och frågade om bostad i Billings-



fors. Det fanns tre nybyggda flerfamiljshus som 
ingen hade flyttat in i än. Det viktigaste för mig 
var att familjen kunde följa med från början. Vi 
var också framme vid stationen i Billingsfors och 
talade med personalen. Det verkade hemtrevligt 
på den pittoreska stationen. 

Vi for hem till Moholm och hade visst hopp 
om att vi skulle trivas däruppe i skogslandet och 
bruksmiljön, eftersom det var rätt likt Lesjöfors 
med omnejd. 

Diskussionerna gick höga. Hur skulle vi göra? 
Banan Mellerud-Arvika var nedläggningshotad 
sedan länge, men fram till 1975 beräknades de
len Mellerud-Billingsfors vara kvar. Vi bestäm
de oss för att flytta till Billingsfors. Jag hade i 
alla fall arbete i sju år. Så började packningen 
och avskeden från många goda vänner, och den 
29 mars 1968 for flyttbilen västerut. Vi följde 
efter i vår Saab. 

Lägenheten var spritt ny, ingen hade bott i 
den. Bilen var snart lossad. Själv var jag beviljad 
två flyttdagar och mina två första dagar i tjänst 
var övningsdagar. Det var många avtal på gods
sidan som jag skulle sköta. Stationsmästaren var 
en nitisk och noggrann byråkrat som undervi
sade bra. 

Stora godskunder 

Det första året sände Duni allt styckegods på 
järnväg och kom med en lastbil flera gånger på 
förmiddagen. Det var även full fart på Billings
fors bruk (Bilå) och Förenade Well. Till Bilå kom 
avfallspapper, olja, lut och även pappersved. Ett 
verkligt tillskott var det stora sågverket, som blev 
färdigt för produktion i april 1968. 

Redan efter någon månad var stationsmästaren 
mogen för pension. Jag fick vikariera som stations
mästare. Det var en svår period med många nya 
arbetsuppgifter. Så tillsattes en ny stationsmästare 
och han bodde först i Dals-Långed. Han ville 
flytta in i stationsmästarbostaden när privatfamil
jen som hade hyrt den flyttade till eget, nybyggt 
hus. Eftersom det inte fanns något personalrum 
fick personalen sitta i bagaget och äta. Nu kon
taktades facket om att fa använda övervåningen 
till personalrum med mera. Det var tre rum och 
kök och väl större än vad som behövdes. Eftersom 
trafiken ökade stort blev det trångt på den lilla ex
peditionen. Förslag om personalrum, duschrum, 
godsexpedition och vagnexpedition kom upp. 

Våra siffror var mycket höga i förhållande till 
personalstyrkan på sex personer. T urlisteänd
ringar och neddragningar hade alltid varit popu-

Skogsindustrin i Billingsfors alstrade omfattande järnvägstransporter. T21 70 står klar for avgång mot Mellerud 
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lära åtgärder från våra högre chefer, men när det 
gällde hjälpmedel för att förbättra produktionen, 
till exempel en ny truck och ett garage till den, 
fick vi ändå alltid ja. Genom att det nya sågver
ket kom i full produktion, tio-tjugo vagnar om 
dagen, fick vi mer att göra och våra arbetspoäng 
ökade. Det innebar att stationsmästartjänsten 
höjdes ett par lönegrader, men som vanligt fick 
vi andra inget. Detta var ett bevis för vem som 
"arbetade". 

Nu flyttade den privata familjen ovanpå. Skri
velsen om personalrum och flyttning av gods
expedition och vagnexpedition låg klar. Ändring
en kunde omedelbart genomföras. Alla blev nöjda 
och vi fick det lugnare, eftersom vi inte blev störda 
så mycket som förut. Visserligen fick våra kunder 
gå en trappa upp, men ibland kunde de bli bjudna 
på en slät kopp kaffe. Också stationsmästaren fick 
gå upp när han skulle kolla oss. 

Som föreståndare för godsexpeditionen fick 
jag vara med ibland när försäljare kom på besök. 
Det var jämt mycket på gång. Vagnlasttrafiken i 
Bengtsfors skulle dras in när persontrafiken la
des ner. Kunde de lasta i Billingsfors? Billingsfors 
bruk tog mer och mer med bil. Hur skulle det 
tacklas? Förenade Well ville lägga ner sin fabrik 
vid bruket och flytta till Karls gärde. Med stora 
kunder var det intressant att fa vara med om ut
vecklingen, som ibland var negativ för oss men 
för det mesta positiv. 

Så småningom kom arbetspoängen att ge mig 
en lönegrad till. Det var ju så att de som hade ar
betsledarfunktion fick en lönegrad och de andra 
fick sin när hela grupper flyttades upp. 

Det var många episoder under de år jag arbe
tade i Billingsfors. Jag kan nämna hur det var 
under den årliga älgjakten. För det mesta var jag 
ensam kvar när de andra var på jakt. Ibland kun
de jag fa hjälp från andra stationer, och då fick 
man vara på alerten. Det var nog växlingen som 
fungerade sämst men det var ändå roligt, för alla 
gjorde sitt bästa för att fa iväg tågen. 

Stationsmästare 

Åren gick och 1976 avled stationsmästaren. Nu 
följde åter en svår period för mig och jag sörjde 
honom. Tjänsten skulle komma ut på sökning. 
Det var många sökande från andra områden, 
både äldre och yngre, men hur som helst fick jag 
tjänsten. Jag fick vara med på konferenser och 
svara för stationens siffror. Det var alltid nervöst 
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att tala inför fullt hus. När det skröts över våra 
fina siffror blev jag generad. 

Tiden gick fort och förändringar var åter på 
gång. Förenade Well fick bygga en fabrik vid 
sågverket men det blev en plastfabrik, fast en 
liten del blev kvar vid bruket för beläggning 
av wellpappskivor. Detta var en stor förlust för 
oss. Som tur var ökade Duni sina ankommande 
massatransporter och även till Tyskland avsänt 
tissuepapper ökade. 

Det blev trångt på vårt kajspår och själva kajen 
bestod av en dålig grusbotten. Man hade satt in 
fler lastbilar för Dunis transporter och klagade på 
att de stora groparna förstörde bilarna. Vi hade 
flera gånger begärt asfaltering men fatt avslag 
med motiveringen att transporterna var för fa. 
Men efter flera turer fick vi vår asfalt och alla var 
nöjda. Till oss som begärt asfalteringen kom en 
skrivelse: "Om den trafik som är idag inte blir 
större och inte blir långvarig är det en dålig in
vestering." Asfalteringen kostade 200 000 kr och 
trafiken var god i många år. 

Vid ett tidtabellsskifte kom en ny turlista som 
omfattade fem man. Ett sådant förslag kunde 
inte godkännas utan en genomgång av alla ar
betsuppgifter. Jag skulle ju bli ensam därnere 
med biljetter, telefonsamtal och tågklarering. Vi 
kom överens om att bygga om expeditionen och 
ta ner gods- och vagnexpeditionerna. Det gick 
ledningen med på och vi fick en nyrenoverad ex
pedition. På det viset kunde vi klara arbetsupp
gifterna tillsammans. En man blev åter vikarie 
och fick även åka till andra stationer. 

På söndagarna fick vi passa bron över Dals
lands kanal eftersom brovakten behövde ledigt. 
Båten Storholmen gick söndagar Bengtsfors-Hå
verud-Bengtsfors. Vi fick då med bil åka upp 
till bron, öppna den för Storholmen och sedan 
stänga den. Värme gjorde att det ibland var svårt 
att stänga svängbron. Därefter gjorde vi klart för 
"fri genomfart", det vill säga med semaforerna i 
körställning, och sedan var vår tjänst för dagen 
slut. 

Avtrappning 

Vi var nu inne på 1980-talet. Persontrafiken var 
kvar ännu men nedläggning var på tapeten. 

Det bildades protestgrupper av olika slag. In
dustrierna och deras personal klagade över kom
munikationerna och att det skulle blir svårt att 
rekrytera. Kommunen var rädd för att det skulle 



bli utflyttning och mindre skatteintäkter. Facket 
och de SJ-anställda påtalade svårigheten att pla
cera den övertaliga personalen som alla var till 
åren. Jag var med i den här gruppen som kon
sult, för att ge dem uppgifter som var möjliga att 
föra vidare. Det handlade i högsta grad om oss på 
Billingsfors station eftersom vi skulle mista våra 
jobb. Jag försökte göra tidtabellsförslag som gav 
möjlighet att minska personalen men ändå höll 
en skaplig trafik igång. Vi visste ju att det tog tid 
innan nedläggningar kunde ske. 

År 1983 fick jag och en annan order att inställa 
oss i Bengtsfors för att genomgå läkarundersök
ning. Den var genomgripande. Själv hade jag 
högt blodtryck vilket jag inte hade haft förut. 
Den andre som var 57 år hade hjärtflimmer och 
fick inte göra en enda arbetsdag till. Ännu en 
man gick i pension 1984. 

Åter blev det förändringar i turlistan. Jag fick 
ta på mig ytterligare arbetsuppgifter: beställning 
av vagnar, telefon med våra kunder om följande 
dag last, skriva kort till avgående vagnar, göra 

upp vagnlistor och avtelegrafera dem. Ytterligare 
en man drogs in. Det var inget annat att göra 
än att försöka samordna arbetsuppgifterna. Våra 
chefer fick ju höga betyg om de kunde dra in 
undersåtar. 

Jag förlorade lite ersättning men det blev lite 
lugnare för mig. Man kan säga att det var början 
på slutet. Jag hade två år kvar till pensionen men 
kände ingen nedsättning av arbetskapaciteten. 

Persontrafiken skulle läggas ner den 1 septem
ber 1986, och därför var det bråttom att ompla
cera så många som möjligt. De fick vikariera lite 
överallt. Jag skulle enligt mitt födelsedatum arbe
ta till juni månads utgång men semester, övertid 
och andra lediga dagar gjorde att jag slutade sista 
april. Stor avtackning följde och jag blev inbju
den på middag till Billingsfors bruk. Mitt nästan 
femtioåriga järnvägsliv var slut. 

Under alla dessa år trivdes jag verkligen med 
mitt arbete. Min ledstjärna var alltid att ge kun
den det bästa. Det måste man i ett serviceyrke. 

Biffingsfors hade i maj 1982 fortfarande persontrafik året om, inte bara sommartrafik. Mannen tiff höger om mig 
heter Gösta Hafdeus. Foto Curt Freden. 
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TommyBook 

Att med järnväg angöra en stad 

Denna artikel är ett senkommet tredje steg i mitt 
skrivande om förhållandet mellan stad/ stads plan 
och järnväg. 

Det första steget Stadsplan och järnväg i Nor
den från 1974 behandlade samtliga nordiska or
ter som var städer vid tidpunkten för den första 
järnvägen. Med vissa undantag rörde det sig om 
förhållandevis obetydliga orter och man kunde 
också i de flesta fall (undantag exempelvis Stock
holms centralstation, ingångslinjerna till Lund 
och finska Nyslott) utan bebyggelseingrepp pla
cera stationen nära stadscentrum. I många fall 
kom emellertid järnvägsdragningen att påverka 
den kommande stadsplanen (gatunätet) och i 
betydligt fler fall påverkade det befintliga gatu
nätet järnvägens dragning. Problemet var alltid 
den svängda järnvägslinjen kontra stadsplanens 
rätvinklighet ( exempelvis Gävle figur 1). Inom 
det nordiska stadsurvalet har järnvägens och sta
tionens roll fram till modern tid varit betydande 

Figur 1. Gävle. Näringen. Del av Almgrens stadsplan 
från 1888. Källa Book 1986. 

\ 
200 ... 
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för att under efterkrigstiden ha förlorat terräng 
till landsvägstrafiken. Järnvägens betydelse (och 
då automatiskt stationens) kan under sen tid, 
tack vare snabbtågen, sägas ha ökat på nytt. 

Det andra steget Stadsplan och järnväg i Stor
britannien och Iyskland från 1978 omfattade de 
städer i Storbritannien och de då båda tyska sta
terna som vid studiernas inledning hade minst 
100 000 invånare. Detta innebar naturligtvis en 
ökad komplexitet men också en stor spridning i 
utvecklingsbilden genom att vissa orter vid tid
punkten för den första järnvägen var på bystadiet 
( exempelvis Gelsenkirchen) medan andra var 
etablerade storstäder. 

En jämförelse mellan det brittiska och tyska 
stadsurvalet visar en stor skillnad i fråga om 
angöringssätt. I de relativt stora städerna kom 
järnvägslinjerna (oftast olika bolag) in från olika 
riktningar. Självklart ville man lägga stationerna 
så nära centrum som möjligt. I Tyskland utnytt
jade man luckor/hack i stadsbebyggelsens kant 
och undvek i de flesta fall ingrepp i bebyggelsen. 
I en del fall samlade man ihop flera stationer till 
"knippen" (exempelvis Leipzig och Frankfurt am 
Main). Ett tidigt problem blev här behovet av 
sammanbindningsbanor mellan stationerna och 
detta gäller inte minst i det tredje steget (ned
an). 

Leipzig utgör ett instruktivt exempel på orter 
där konkurrensen mellan de olika järnvägsbola
gen drivit fram en utspridning av stationerna till 
olika delar av stadsbebyggelsens periferi. Figur 
2 visar de olika bangårdarnas placering i Leip
zig. Stationsknippet i norr tillkom under perio
den 1837-56 och Bayerischer Bahnhof i söder 
1842. Den första sammanbindningsbanan blev 
efter fyra års arbeten klar 1851 och band sam
man stationerna i norr och Bayerischer Bahnhof 
Fram till Berliner Bahnhofs invigningsår 1859 
utnyttjades den fem kilometer långa samman
bindningsbanan endast för godstrafik, därefter 
även för persontrafik. Då samtliga korsningar 
mellan järnväg och gator inte var planskilda 
kom banan allteftersom staden byggdes ut att 
bli ett allt större trafiktekniskt och stadsbygg
nadsmässigt hinder. Sammanbindningsbanan 



Figur 2. Leipzig. Översikts.figur. Stadsbebyggelsens ut
bredning omkring 1860. 1 = stationsknippet, sedermera 
Hauptbahnhof, 2 = Bayerischer Bahnhof, 3 = Berliner 
Bahnhof och 4 = Eilenburger Bahnhof Streckad linje 
markerar den gamla sammanbindningsbanan. Sam
manställning Book 1978. 

kom vidare att korsa spårområdet till den 187 4 
tillkomna Eilenburger Bahnhof Följden blev en 
ny mer perifer och tillika dubbelspårig samman
bindningsbana med planskilda korsningar som 
började trafikeras 1878. Här kan vi sålunda se 
en skillnad mellan svenska sammanbindnings
spår som drogs genom städernas centrala delar 
och tyska ringbanor i bebyggelsens utkant. Det 
bör här nämna att stationsknippet ersattes med 
nuvarande Hauptbahnhof (klar 1915), Europas 
tillsammans med Milano största station. 

För Storbritanniens del skedde angöringen på 
ett betydligt brutalare sätt, även i något mindre 
städer. Man rev en stor mängd bostadskvarter 
för att skapa centrala stationslägen. Detta skedde 
kommunalt och järnvägsbolagen övertog de av
röjda områdena. Tusentals människor berördes 
i många städer (exempelvis Glasgow och Man
chester) och detta åstadkom stor tragik. 

I Manchester placerades den första stationen, 
Liverpool Road Station från 1830(!), i kanten av 
stadsbebyggelsen, dock närmare stadscentrum 
än exempelvis i Birmingham. Manchester var 
den brittiska storstaden med de största motsätt
ningarna mellan de olika järnvägsbolagen. Järn
vägssituationen kännetecknades därför under de 
första femtio åren av denna hårda rivalitet, med 
hela nio bolag inblandade. Detta har resulterat i 
ett stort antal (sex) huvudstationer, belägna i en 
ring runt stadskärnan (se figur 3). 

Figur 3. Manchester. Översikts.figur. 1 = Liverpool 
Road Station, 2 = Oldham Road Station, 3 = London 
Road Station, 4 = Victoria Station, 5 = Central Station 
och 6 = Exchange Station. Källa Book 1978. 

Järnvägsutbyggnaden inom staden kan hänfö
ras till två begränsade perioder: 0 ldham Road, 
London Road och Victoria Station med ingångs
linjer liksom den södra sammanbindningsbanan 
under 1840-talet samt Central och Exchange 
Station under 1880-talet. Detta har inte i något 
fall kunnat ske utan större eller mindre ingrepp i 
kvartersbebyggelsen. Totala ingreppssträckan för 
Manchester har jag beräknat till 3 500 m. Det 
var först under 1970-talet som en länge efter
längtad direktförbindelse mellan London Road 
Station (numera Piccadilly Station) och Victoria 

Figur 4. Manchester. Kvartersrivningar till foljd av 
utläggandet av Central Station. Personstationen i fj,llda 
kvarter och godsstationen i kvarter forsedda med raster. 
Källa Book 1978. 

103 



Station kommit till utförande. Denna "Pic-Vic
Line" är helt dragen i tunnel. 

Kommunen intog också från början en välvillig 
attityd och anpassade sina egna planer till järnvä
gens behov. Man ombesörjde exempelvis 1845 
anslutningsgatorna till London Road Station, som 
var under byggnad, och svarade även for rivningar 
av kvarter och justeringar av gatusträckningar i 
samband med bangårdars utläggande. 

Utan detaljstudier är det omöjligt att säkert få 
fram järnvägsingreppens svårighetsgrad. Ingrep
pen i samband med senare tillkomna bandelar 
och stationer framgår av figur 4. Enligt järnvägs
bolagens statistik demolerades i samband med 
byggandet av Central Station (klar 1880) 255 
hus med 1 275 personer. Det verkliga antalet 
utflyttade var troligen flera gånger större. Den 
södra sammanbindningsbanan drogs genom 
ett område med mycket blandad markanvänd
ning: verkstäder, magasin men framförallt små 
bostadshus. 

Detta skall jämföras med St Enoch och Cen
tral Station i Glasgow där uppskattningsvis totalt 
mer än 20 000 personer fick Bytta. 

Ett spektakulärt exempel på ingrepp i bebyg
gelsen i en något mindre stad kan vi konstatera 
i brittiska Leicester. Översiktsfiguren (figur 5) 
visar Leicesters ungefärliga utbredning vid tid
punkterna för stationerna 1 och 2 (rasternät) 
samt stationerna 3 och 4 (skrafferat område). 

Figur 5. Leicester. Översikts.figur. Rasternät markerar 
stadsbebyggt område omkring 1830 och skraffering 
1830-1890. 1 = Blackfriars Station, 2 = Midland 
Station (sedermera London Road Station), 3 = Be/grave 
Road Station och 4 = Central Station. Källa Book 
1978. 
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Figur 6. Leicester. Ordnance Survey-karta från 1888 
for området kring Central Station. Tjocka hefdragna 
linjer visar järnvägens direkta ingrepp och tjocka streck
ade linjer indirekta ingrepp. Källa Book 1978. 

Till de båda första stationerna anslöts senare 
Great Central Railway. De tidigare stationerna 
placerades ute i periferin och man utnyttjade 
luckor i bebyggelsen för att undvika större in
grepp. 

När flera bolag utnyttjade en enda station, 
vilken ägdes av ett ensamt bolag, ledde detta 
till separering. Resultatet blev att Great Central 
under 1890-talet skapade en egen genomgångs
linje och byggde en egen station (nr 4 i figur 5), 
vilket ledde till omfattande rivningar av bebyg
gelse. 

Figur 6 demonstrerar de direkta och indirekta 
ingreppen i bebyggelsen, vilket berörde åtskil
liga tusen personer och ett stort antal industrier, 
hantverkare och detaljhandlare. Efter 1870 har 
underjordiska sträckningar i städernas mest 
centrala delar minimerat denna typ av demo
leringar. 

I båda "länderna'' (Tyskland uppstod ju först 
1871 som enad stat) utgjorde de utspridda sta
tionerna ett kommunikationsproblem for både 
resenärer och godshantering. Vi återkommer till 
denna situation nedan. 



Det tredje steget: miljonstäderna: 
Som kriterium har för de europeiska städerna 

valts ett invånarantal av minst en miljon invå
nare vid årsskiftet 1900. Detta uppfylldes i sex 
europeiska städer, Paris, Wien, London, Mosk
va, Sankt Petersburg (Petrograd/Leningrad) och 
Berlin. 

De flesta av städerna fick sina första järnvä
gar under 1830- och 40-talen och hade då ett 
befolkningstal varierande mellan några hundra
tusen och dryga miljonen. 

Här kommer jag högst schematiskt att gå ige
nom järnvägssystemen i deras maximala utrstäck
ning i fem av de sex namngivna miljonstäderna, 
vars angöringssätt är i det närmaste identiska, för 
att mer i detalj behandla Berlin, vars slutfas är 
synnerligen unik. 

Paris 
1840-talets linjer tillkom utan ingrepp i försvars
systemet och lite senare bandelar åstadkom smärre 
bräscher i befästningsvallarna. Även om vissa bo
lag slogs samman fick man i Paris samma stations
utspridning (se figur 7) som i övriga miljonstäder. 
Järnvägsbyggandet ägde i huvudsak rum under 
1840-talet men till en del också under Napoleon 
III:s regeringstid och den samtida ombyggnaden 
av staden under prefekten Haussmanns överin
seende. Ett av huvudmålen var att skapa breda 
tillfartsgator till de olika järnvägsstationerna. Det 
var under denna tid (1850-70) som de stora bou
levarderna och stjärnplatserna tillkom. 

Figur 7. Paris. Översikts.figur. I = Gare du Nord, 2 
= Gare de l' Est, 3 = Gare de Vincennes, 4 = Gare 
de Lyon, 5 = Gare Orleans {Austerfitz), 6 = Gare de 
Sceaux, 7 = Gare Montparnasse, 8 = Gare des Inva
fides, 9 = Gare St. Lazare och I O = Gare du Quay 
d 'Orsay. (Konstruktion forf ). 

Figur 8. Wi"en. Översikts.figur. I = Nordwestbahnhof, 
2 = Nordbahnhof, 3 = Aspangbahnhof, 4 = Sud- och 
Ostbahnhof, 5 = Westbahnhof och 6 = Franz-]osefi
bahnhof (Konstruktion forf). 

Wien 

Den nästan tvåtusenåriga, från början romerska 
muromgärdade staden Wien (Vindobona), fick 
under medeltiden nya murar för att på 1600-talet 
förses med ett traditionellt renässansförsvarsverk 
med bastionsystem och en bred, bebyggelselös 
glacis. På grund av stadens expansion hamnade 
en stor del av bebyggelsen utanför demarkations
linjen och därför grävdes 1704 den så kallade Li
nienwall av stadens befolkning - en fyra meter 
hög jordvall, med andra ord en mycket primitiv 
fö rsvarslinj e. 

Figur 8 visar de olika stationernas lägen som på 
vanligt sätt fanns i en ring runt stadskärnan. 

Med undantag för stationen Hauptzollamt, 
(där det enligt uppgift förekom persontrafik), 
som anlades mellan det inre vallsystemet och 
demarkationslinjen, lades bangårdarna utanför 
fö rsvarslin j erna. 

Den första stationen, Nordbahnhof, tillkom 
1836 och därefter Gloggnitzer och Raabener 
Bahnhöfe 1841. Det unika var här att de båda 
helt skilda bolagen placerade sina stationer i sym
metriska lägen. Dessa har i modern tid blivit en 
av Wiens två huvudstationer, Si.idbahnhoE Den 
andra huvudstationen, Westbahnhof, blev 1858 
ändpunkt för Kaiserin-Elisabeth-Westbahn. Re
dan 1857/58 upphörde fästningsfunktionerna 
(dock efter revolutionsliknande händelser 1848, 
då Frans Josef som 18-åring besteg kejsartronen). 
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Wien hade 1831 320 000 invånare vilket 1869 
hade stigit till 632 000. 

Idag är i princip endast Westbahnhof och Siid
bahnhof att betrakta som fjärrtågsstationer. 

London 

London var vid 1800-talets mitt med 2, 7 mil
joner invånare i själva staden störst i världen. 
Järnvägsanslucningarna kunde naturligtvis inte 
ske okomplicerat och en mängd radiella linjer 
angjorde staden (figur 9). London Bridge-statio
nen från 1836 på södra sidan av Themsen var 
den äldsta stationen i staden. Här trafikerade 
man den korta sträckan mellan London och 
Greenwich. 

År 1846 föreslog Charles Pearson att man 
skulle förlägga en centralstation i storformat 
till Ludgate Hill. Förslaget antogs inte och iden 
strandade delvis på att ett antal nya stationer till
kom under de närmaste åren (bland annat Vic
toria och King's Cross 1851). Därefter övergavs 
tanken på en centralstation. När Marylebone 
Station färdigställdes 1899 hade London femton 
järnvägsändstationer - betydligt fler än någon 
annan miljonstad i Europa. 

Figur 9. London. Översikts.figur. 1 = Paddington Sta
tion, 2 = Euston Station, 3 = St Pancras Station, 4 = 
King's Cross Station, 5 = Liverpool Street Station, 6 = 

Holborn Station, 7 = Charing Cross Station, 8 = Victo
ria Station, 9 = Waterloo Station, 10 = London Bridge 
Station, 11 = Fenchurch Street Station, 12 = Cannon 
Street Station, 13 = Marylebone Station, 14 = Broad 
Street Station och 15 = Baker Street Station. 
(Konstruktion forf). 
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För en stad av Londons storlek betydde järn
vägsbyggandet att en stor mängd människor fick 
flytta (" displaced"). Här rör det sig främst om 
slumområden och statistiken är i allmänhet yt
terst bristfällig. Åtskilliga kvadratkilometer av 
centrala arealer togs i anspråk av järnvägarna och 
upp emot 120 000 personer kan ha tvingats att 
lämna sina bostäder. 

Moskva 
Figur 10 visar Moskvas järnvägssystem med en 
ring av angörande linjer. Anmärkningsvärt är sta
tionsknippet, med tre stora stationer, Jaroslavl
(för transsibiriska järnvägen), Kazan- och Le
ningradstationerna. Idag finns metroförbindelse 
mellan stationerna. 

Figur 10. Moskva. Översikts.figur. 1 = Leningradsta
tionen (Leningradskij Vokzal), 2 = Jaroslavstationen 
Uaroslavskij Vokzal), 3 = Kazanstationen (Kazanskij 
Vokzal), 4 = Kurskstationen (Kurskij Vokzal), 5 = Vit
ryska stationen (Belorusskij Vokzal), 6 = Kievstationen 
(Kievskij Vokzal), 7 = Paveletskstationen (Paveletskij 
Vokzal), 8 = Rigastationen (Rizskij Vokzal) och 9 = 

Savelovstationen (Savelovskij Vokzal). (Konstruktion 
forf). 

Sankt Petersburg 
Figur 11 visar Sankt Petersburgs stationsbild 
med Moskvastationen som huvudstation och 
Finländska stationen som den klassiska ( dock i 
ett tidigare utförande) till vilken Lenin anlände 
1917 för att starta revolutionen. 

Baltiska stationen finns fortfarande kvar, med
an den intill liggande Warszawastationen har 



Figur 11. Sankt Petersburg (Petrograd/Leningrad). 
Översikts.figur. 1 = Baltiska stationen (Baltisjkij Vok
za,l), 2 = Warsza,wastationen (Varsjavskij Vokza,l), 3 = 

Vitebskstationen {Vitebskij Vokza,l), 4 = Moskvastatio
nen (Moskovskij Vokza,l) och 5 = Finländska stationen 
(Finlandskij Vokza,l). 

lagts ned och blivit ett mycket sevärt järnvägs
museum. 

Precis som i de andra miljonstäderna kan man 
utnyttja metron/tunnelbanan mellan de olika 
stationerna. 

För Sankt Petersburgs del har en ny station, 
Ladogastationen, tillkommit längs banan i de 
östra förorterna. I ingendera av de ryska mil
jonstäderna har några omfattande ingrepp i be
byggelsen skett. 

Man måste här ta i beaktande att flera av sta
tionerna i Moskva och Sankt Petersburg under 
åren, av politiska skäl, ändrat namn. 

Berlin 
Berlin kan järnvägsbyggnadsmässigt indelas i 
fyra perioder. Under den första perioden (1838-
1846/ 18 51) tillkom a) fem huvudstationer och 
i anslutning till perioden b) en sammanbind
ningsbana. Den andra perioden (1866-1882) 
innebar a) ytterligare fem huvudstationer, b) en 
ringbana och c) en tvärgående stadsbana. Under 
den tredje perioden (åren efter andra världskri
get) förändras och förenklas det berlinska järn
vägsnätet på ett mycket radikalt sätt genom de 
nya politiska gränserna. Efter murens fall 1989 
har en ny politisk-geografisk situation (period 4) 
inträtt och här gäller en sammanfogning av det 
sönderbrutna systemet. 

Mellan perioderna 2 och 3 framlades ett stort 
antal förslag till centralstationslösning liksom 
Tredje rikets järnvägsprojekt, vilka behandlas 
separat. 

PERIOD 1 

a) De fem ursprungliga bangårdarna. Uppbygg
naden av första delen av Berlins järnvägssystem 
påminner klart om de övriga europeiska storstä
dernas (exempelvis London, Moskva, Paris och S: 
t Petersburg), liksom de tidiga järnvägssystemen 
inom ett antal brittiska städer. Detta innebar att 
järnvägarna (representerande olika bolag och för 
det blivande Tysklands del också olika, då själv
ständiga, stater) från olika landsändar drogs fram 
till stadens periferi och att stationerna placerades 
omedelbart utanför stadskroppen utan att några 
ingrepp av betydenhet behövde göras i existe
rande bebyggelse. I Storbritannien skedde som 
vi sett däremot omfattande ingrepp i framförallt 
arbetarstadsdelar. 

Figur 12 visar med sifferbeteckningar de fem 
under period 1 tillkomna personbangårdarna: 
Potsdamer Bahnhof 1838, Anhalter Bahnhof 
1841, Stettiner Bahnhof (efter andra världskri
get Nordbahnhof) 1842, Frankfurter Bahnhof 
(sedermera Schlesischer Bahnhof och efter andra 
världskriget Ostbahnhof, Hauptbahnhof och 
återigen Ostbahnhof) 1842 samt Hamburger 
Bahnhof 1846. 

b) Sammanbindningsbanan. För att storstäders 
järnvägssystem skulle fungera tillfredsställande 
fordrades snabba och effektiva förbindelser mel
lan de olika stationerna. För Berlins del löstes 
problemet högst provisoriskt år 1851, då en 
primitiv hästbana efter segslitna förhandlingar 
blev färdigställd och skapade en direkt spårför
bindelse ( dock med tidsödande vändskivesys
tem vid stationerna) mellan de fem personsta-

Figur 12. Berlin. Stadsbebyggelsens (inkl. Tiergarten) 
utbredning omkring 1850. Stationer under denna 
forsta period var 1 = Potsdamer Bahnhof, 2 = Anhal
ter Bahnhof, 3 = Stettiner Bahnhof, 4 = Frankfurter 
Bahnhof och 5 = Hamburger Bahnhof Källa Book 
1978/2006. 
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Figur 13. Berlin. Stadsbebyggelsens utbredning omkring 
1880. Stationer under denna andra period var 6 = 
Alter Ostbahnhof 7 = Görlitzer Bahnhof 8 = Lehrter 
Bahnhof 9 = Dresdener Bahnhof och 10 = Nordbahn
hof Källa Book 1978/2006. 

tionerna. Denna första sammanbindningsbana, 
som till stora delar gick på gata, åstadkom fyra 
genombrott i den ännu existerande stadsmuren 
(tullmuren). 

PERIOD 2 

a) Personbangårdarna med ingångslinjer. Figur 
13 visar med sifferbeteckningar och med 1870-
talets bebyggelsebild som bakgrund de under 
perioden tillkomna huvudpersonbangårdarna 
liksom linjesträckningarna. Bangårdarna var föl
jande: 6) Alter Ostbahnhof (och en anslutande 
Wriezener Bahnhof) 1866, 7) Görlitzer Bahnhof 
1867, Lehrter Bahnhof 1871, Dresdener Bahn
hof 1875 och 10) Nordbahnhof (dock i huvud
sak godsbangård) 1877. 

b) Ringbahn. Den gamla sammanbindnings
banan blev genom sitt centrumnära läge och sin 
enkla konstruktion (exempelvis alla korsningar i 
planet) snabbt otidsenlig och ersattes 1871 med 
en del av en tänkt ringbana (Ringbahn), i de fles
ta stadsavsnitt belägen några kilometer utanför 
bebyggelsen. Denna första Ringbahndel, mellan 
Bahnhof Tempelhof och Bahnhof Moabit, som 
sålunda förband Berlins person- och godsban
gårdar, åstadkom liksom andra delen av banan 
från 1877 (som alltså fullbordade ringen) inga 
nämnvärda ingrepp i existerande bebyggelse. 

c) Stadtbahn. Centralstationsfrågan, vilken be
handlas nedan, fick i någon mån en lösning när 
den så kallade Stadtbahn mellan Westkreutz och 
Schlesischer Bahnhof, en sträcka på 12 kilometer 
(med 731 viaduktbågar och 64 broar), blev fär
dig 1882. Sålunda gjorde fjärrtågen fem stopp på 
Stadtbahn (Charlottenburg, Zoologischer Gar-

108 

ten, FriedrichstraEe, Alexanderplatz och Schlesi
scher Bahnhof). Linjedragningen för denna nya 
handel skiljer sig klart från de tidigare i huvudsak 
perifera sträckningarna. Nu var det stadens ab
soluta centrum, på gränsen mellan medeltidens 
och nya tidens stadsdelar, som genomskars. Detta 
möjliggjordes av att 1600-talets försvarsverk runt 
Berlin vid de första Stadtbahnplanerna omkring 
1875 låg kvar som kanalsystem och grönområde. 
På sträckan Jannowitzbri.icke-Museumsinsel kom 
denna fästningszon sedan att utnyttjas för den på 
viadukter byggda stadsbanan. 

Den 12 april 2006 tillkännagav Berliner Zei
tung att en 108-årig tradition går i graven vid 
tidtabellskiftet den 28 maj. Tariffbeteckningen 
"Berlin Stadtbahn", som sedan 1898 funnits på 
färdbevis och destinationsskyltar (figur 14) och 
som inneburit att biljettinnehavaren fritt kunnat 
utnyttja stationerna mellan Charlottenburg och 
Ostbahnhof (för direkt vidare färd efter ankom
sten), försvinner. Man hade sålunda sett Stadt
bahn som en "utsträckt centralstation''. 

I fortsättningen anger biljetterna som avgångs
och ankomststation endast anger "Berlin", vilket 
ger möjligheter till vidarefärd, med DB-tåg och 
S-Bahn, även på Ringbahn och Nord-Si.idbahn. 

C 

.c 

Malmö 
Trelleltora F - Sa8nitz Hafen -
Sa8nitz -Stralsund Rii9endamm -
Greifswald -

Berlin Stadtbahn 

.c 

.c 

Figur 14. Destinationsskylt Malmö-Berlin Stadtbahn. 

PROJEKT M ELLAN PERIODERNA 2 OCH 3 
Centralstationsftågan. Berlin följde, som ovan 
nämnts, den kontinentala och brittiska modellen 
i fråga om järnvägsanslutning i storstäder. Man 
fick sålunda ett stort antal säckstationer i en ring 
runt innerstaden. Detta förfaringssätt fick en rad 
negativa effekter som exempelvis svårigheter vid 
förflyttning av både passagerare och gods från en 
bangård till en annan, och det skapade en rad för 
övriga urbana funktioner synnerligen olyckliga 
och svårforcerade barriärer inom stadsområdet 
samt en därav följande onödig uppsplittring av 
markanvändningskartan. 



Figur 15. Berlin. 
Det under Tredje 
riket planerade 
järnvägssystemet. 
Källa Kuhlmann 
2005. 

Grunewald 

Tillkomsten av sammanbindningsbanan, Ring
bahn och i synnerhet Stadtbahn innebar i vissa 
avseenden en förbättring men helt naturligt 
framfördes under järnvägsperiod 2 en mängd 
mer eller mindre realistiska förslag med syfte att 
åstadkomma en sammanslagning till ett fatal hu
vudstationer. 

Förslagen, och vad dessa rent bebyggelse- och 
kommunikationsmässigt skulle ha inneburit för 
staden, redovisas nedan som en huvudgrupp (I) 
med likartade förslag till lösningar och en grupp 
med avvikande ideer (II). 

Grupp 1 I majoriteten av alla omläggningsför
slag tänkte man sig ett sammanförande av fjärr
linjerna till två huvudstationer, en norr och en sö
der om Spree. Detta kunde ske genom skapande 
av en helt ny Nord- respektive Siidbahnhof, med 
ny lokalisering för den ena eller båda stationerna 
eller ett överförande av den nord-sydliga trafiken 
till en sammanslagen Hamburger/Lehrter Bahn
hof och den syd- och västgående till en utvidgad 
Anhalter Bahnhof 

Grupp Il Bland de något avvikande förslagen 
kan här nämnas: 

a) Grönincks 1901 presenterade förslag till 
en Zentralbahnhof på platsen för en igenfylld 
Humboldthafen. 

b) Även Mächler tänker sig i en plan från 1917 
en huvudstation på platsen för Humboldthafen. 

-

Stationen utgör slutpunkt för ett nord-sydligt 
praktstråk. 

c) Roudolfs plan från 1921 för "Fernbahnhof 
Berlin" gick ut på att utnyttja den sista ännu fria 
delen av Tempelhofer Feld (jämför avsnittet om 
militärarealer) till en stor säckstation med en 
ankomst- och en avgångsdel förenade genom 
en "vändslinga'' på en viadukt framför stations
byggnaden. 

Tredje rikets järnvägsprojekt. I Hitlers giganto
maniska projekt, från 1938, att bygga om Berlin 
till tiomiljonersstaden "Germania'' ingick en sju 
kilometer lång och 130 meter bred praktgata i 
nord-sydlig riktning (Nord-Siid-Achse). Detta 
stråk skulle bland annat kantas av Tredje rikets 
maktbyggnader (rikskansli, överkommandon 
för arme och marin, Fiihrerpalats, ministerier 
med mera). Vidare skulle åtskilliga ambassader, 
opera, .filharmoni, teatrar, lyxhotell etc. ligga ut
med gatan. 

Den raka, mest centrala, delen av gatan skulle 
i norr avslutas med en 290 meter hög kupolhall 
(Volkshalle) med plats för 180 000 personer och 
en förplats ("Stora Platsen"), som skulle rymma 
ca en miljon människor. I söder passerade gatan 
förbi/genom en 117 meter hög triumfbåge och 
avslutades med en ny station, Siidbahnhof Norr 
om kupolhallen tänkte man sig en 1 200 meter 
lång och 400 meter bred damm, vinklad mot 
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nordväst, som sedan avslutades med en ävenledes 
ny station, Nordbahnhof. 

På figur 15 ser vi de planerade järnvägssyste
met i Berlin, med fyra huvudstationer i norr, sö
der, öster och väster. 

Det kan nämnas att man hemligt planerade 
en nord-sydlig fjärrtågstunnel, men i verklighe
ten tillkom endast en nord-sydlig S-Bahntunnel, 
som invigdes 1939. 

Av de planerade huvudstationerna var Si.id
bahnhof onekligen den mest spektakulära. Här 
tänkte man sig 12 plattformar med 22 spår och 
11 däremellan liggande godsplattformar. I en 
reviderad version reducerade man 1941 antalet 
plattformar till 10, med 20 spår. Den stora nord
sydgatan skulle före stationsbygganden grena sig 
på viadukter mot öster och väster och korsa ban
anläggningarna. Ankomstbyggnaden skulle på 
norrsidan bli 400 meter lång och 70 meter hög 
(ursprungligen tänkt 115 meter). 

Nordbahnhof uppvisar liknande dimensioner 
(400 meter lång, 250 meter bred och 54 meter 
hög byggnad) med 20 spår och 10 plattformar 
och 9 mellanliggande godsplattformar. 

Ostbahnhof och Westbahnhof planerades att 
bli uppbyggda på likartat sätt, men i något blyg
sammare skala ( de stadsbyggnadsmässiga effek
terna kunde här ej konkurrera med "den Stora 
Gatan''). 

Tanken med fyra, något perifera, huvudstatio
ner var klart otillfredsställande för trafikanterna, 
som sålunda måste anlita lokala trafikmedel för 
att nå fram till den absoluta innerstaden. Den 
monumentala effekten gick förmodligen här före 
resenärernas bekvämlighet. 

I närheten av S-Bahnhof HeerstraEe tänkte sig 
Hitler, av propagandistiska skäl, en femte ny per
sonstation (med klart blygsammare dimensioner, 
med namnet Mussolini-Bahnhof) avsedd för 
mottagande av utländska statsbesök. Från statio
nen kom man direkt ut på Ost-West-Achse, som 
kunde smyckas allt efter behov. Som en tillfällig 
lösning använde Hitler S-Bahnhof Heerstrasse 
som ankomststation vid Mussolinis besök i sep
tember 1937. 

Utöver detta innehöll projektet en mängd 
godsbangårdar, rangerbangårdar, järnvägsverk
städer, anslutningsbanor och en ringbana. 

Förverkligade blev ett fatal objekt och bestå
ende är endast godsytterringen ( GAR) som full
bordades under DDR-tiden (1950-talet) som 
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Berliner Aussenring (BAR). Däremot finns en 
mängd järnvägsarkeologiska rester av påbörjade 
arbeten. 

Om vi kallar det ovannämnda för gigantomani 
hade Hitler under samma tid en ide som i fråga 
storvulenhet ligger flera klasser över (megalo
mani?): han tänkte sig (beslut 1941) en extrem 
bredspårsjärnväg med 3 000 mm(!!!) spårvidd, 
som inom Tyskland och det anslutna Österrike 
skulle förbinda Berlin med Hamburg, N i.irnberg, 
Mi.inchen och Linz(!). Senare planerade han en 
förlängning av denna gigantjärnväg, inom det 
tusenåriga riket, till Moskva, lstanbul och Mad
rid. Att ansluta den järnvägen till de planerade 
fyra huvudstationerna skulle har inneburit näs
tan olösliga problem. 

Trots att planerna på grund av kriget fick en 
mycket försiktig start hann man fram till 1942 
riva 2 000 hyreshus (med 41 000 lägenheter). 
Det problem som normalt skulle uppstå med er
sättning av bostäder för de av rivningarna drab
bade personerna löste man delvis i Berlin genom 
att deportera (för Förintelsen) judar och beslagta 
deras lägenheter. 

P ERIOD 3 

Efter andra världskrigets slut gällde för Berlin en 
helt annorlunda järnvägssituation. Stationerna 
var självklara strategiska mål för de allierade 
bombningarna och förstörelsen var enorm. Trots 
detta återupptogs trafiken, i begränsad form, på 
alla stationer utom Potsdamer Bahnhof 

Blockaden av Västberlin 1948-49 samt stäng
ningen av Västberlins gräns mot DDR 1952 inne
bar att samtliga säckstationer upphörde att fung
era (Lehrter Bahnhof 1951, Görlitzer Bahnhof 
1951, Anhalter Bahnhof 1952, Stettiner Bahnhof 
1952 samt fjärr- och regionaltrafiken på Bahnhof 
Gesundbrunnen 1952). För Västberlins del gällde 
i fortsättningen järnvägskorridorerna till Västtysk
land. Murens tillkomst 1961 skärpte ytterligare 
kontrollen kring järnvägarna. Det bör här påpekas 
att järnvägsarealerna i hela Berlin disponerades av 
det östtyska Deutsche Reichsbahn. 

Figur 16 visar järnvägslinjer och huvudsta
tioner i Berlin 1952-89. Trafiken har nu kon
centrerats till Stadtbahnsträckningen Ostkreuz
Westkreuz. Huvudstation i den västra stads
halvan blev Bahnhof Zoologischer Garten och 
i den östra Ostbahnhof (före detta Schlesischer 
Bahnhof). Ostbahnhof hade emellertid ej spår-



Figur 16 Berlin. järnvägsnätet och huvudstationerna 
1991. H = Hauptbahnhof(Ostbahnhof), L = Bahnhof 
Lichtenberg, S = BahnhofSchöneweide, Sp = Spandau, 
W = BahnhofWannsee och Z = BahnhofZoologischer 
Garten. Källa Book 1991. 

kapacitet att tjänstgöra som centralstation för 
hela Berlin, varför de båda sekundärstationerna 
Lichtenberg och Schöneweide under många år 
kom att bli komplement. 

Bahnhof Lichtenberg blev under sista DDR
tiden och de första åren efter die Wende huvud
station för Berlins fjärrtrafik. Bahnhof Charlot
tenburg fungerade som station för den västallie
rade krigsmakten. 

PERIOD 4 
Nästan omedelbart efter murens fall blev Berlins 
framtida roll som järnvägsstad ett ständigt åter
kommande tema i dagspressen. 

Beslutet att flytta huvudstadsfunktionerna (de 
flesta) från Bonn till Berlin påskyndade frågan 
om en centralstation. I de tidigare diskussio
nerna använde man namnet "Zentralbahnhof" 
eftersom Ostbahnhof alltså fortfarande benämn
des Hauptbahnhof 

Det enda möjliga centralstationsläget var den 
stora fria arealen där Lehrter Bahnhof hade le
gat. Som ovan nämnts lades persontrafiken ned 
1951 och 1957-59 revs den slottsliknande sta
tionsbyggnaden. Arealen har därefter utnyttjats 
extensivt, bland annat som upplagsplats. Läget är 
också idealiskt i förhållande till Reichstag, Bun
destag och en mängd kanslier. 

Centralstationsprojektet påbörjades 1995 och 
invigningen ägde rum den 26 maj 2006, även 
om vissa byggnadsarbeten återstod (figur 17). 

Situationen med en enda huvudstation för en 
stad av Berlins storlek är utan tvekan unik, men 

beslutet ledde till en mängd spårarbeten i fram
förallt Västberlin. 

Den tidigare stationen vid S-Bahnkorset, Pa
pestraBe, blev i fortsättningen fjärrstationen 
"Siidkreuz" och på motsvarande sätt tänkte man 
sig att stationen vid det nordliga S-Bahnkorset, 
Gesundbrunnen, skulle bli "Nordkreuz". Nam
net fanns med på Deutsche Bahns broschyr över 
det nya järnvägsnätet, men till följd av protester 
(namnfrågor i Berlin!) från parlamentsledamöter 
bestämde man sig för att behålla det gamla nam
net Gesundbrunnen (benämnd efter en järnhal
tig källa som upptäcktes i början av 1700-talet). 

De nya fjärrstationerna i innerstaden (inom 
"svampen", man benämnde den slutliga lösning
en das Pilzkonzept), blir sålunda: Hauptbahnhof, 
Siidkreuz, Ostbahnhof och Gesundbrunnen 
samtmer perifert Spandau, Wannsee och Lich
tenberg. Slopandet av Västberlins hittillsvarande 
huvudstation, Bahnhof Zoologischer Garten, 
som fjärrstation, har väckt en storm av folkliga 
protester och måhända är inte sista ordet sagt. 
Man påpekar emellertid från trafikpolitiskt håll 
att degraderingen av Bahnhof Zoo till regio
nalstation inte på något sätt är ett angrepp mot 
Västberlin och menar, att även om Ostbahnhof 
har Fernbahnhofstämpel kommer endast ett fa
tal fjärrtåg att utnyttja Stadtbahn. 

Från YorckstraBe till omedelbart norr om nya 
Hauptbahnhof går den nord-sydliga huvudlin
jen på en sträcka av 3,5 kilometer i tunnel, bland 
annat under Tiergarten. 

Namnet på den nya huvudstationen har dis
kuterats mycket. Det ursprungliga förslaget 
var "Zentralbahnhof" (eftersom alltså dagens 
Ostbahnhof i mitten av 1990-talet benämndes 
Hauptbahnhof). Senator fur Stadtentwicklung 
fastnade slutgiltigt (trodde man ) för det något 
tungrodda namnet "Hauptbahnhof - Lehrter 
Bahnhof" (namnfrågor är som framgår en viktig 
komponent i det berlinska vardagslivet). Idag be
nämns stationen endast Hauptbahnhof 

Stationen, som är Europas största Kreuz
ungsbahnhof, omfattar 175 000 kvadratmeter 
varav 15 000 för handel och restauranger. Tak
konstruktionens glasyta spänner över 20 000 
kvadratmeter. Öst-västförbindelsen framförs i 
högbaneläge (parallellt med Stadtbahn) och den 
nord-sydliga förbindelsen i tunnelläge. Den dag
liga tågtrafiken omfattar 164 fjärrtåg, 314 regio
naltåg och 616 S-Bahntåg. 
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Inom de närmsta åren kommer stationen att 
anslutas till U-Bahn-nätet, i första skedet till 
Brandenburger Tor (U 5/U 55). Stationen skall 
vidare fa en ny S-Bahn-anslutning (S 21). 

Det bör även nämnas att det inte bara är de 
ovannämnda gamla miljonstäderna som har 
flera enskilda fjärrstationer (sålunda inte längs 
samma linjesträckning). Exempel på detta utgör 
även Budapest (med Nyugati, Keleti och Deli 
pu), Lille (med Flandres och Europe), Milano 
och Prag. En intressant järnvägssituation finner 
vi i Hamburg, där Hauptbahnhof är en genom
gångsstation medan Bahnhof Altona är en slut
station. 

När man diskuterar svårigheterna för resenä
rer att förflytta sig från en station till en annan 
i miljonstäder kommer frågan fram: hur många 
åker exempelvis till Paris och London för att ta 

sig vidare till andra orter? Det rör sig troligen 
om ett litet fatal. För godshanteringens del stäl
ler sig saken annorlunda, men här kan man ofta 
utnyttja yttre belägna ringbanor. 
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Erik Sundström 

Tre mysterier i svensk järnvägshistoria: 
Karl Högström, Selma Lagerlöf och Bernadotte 
Märkliga notiser 

Tiden omkring år 1800 är järnvägshistoriskt in
tressant. Då gjordes de första försöken att bygga 
ånglok, till exempel av Trevithick (Spår 2004) . 
Speciellt intressant är att åtminstone tre myste
rier med svensk anknytning hänför sig till denna 
tid och troligen har en gemensam bakgrund. 

I den engelska tidskriften The Engineer in
fördes den 25 december 1891 en notis om att 
a Swedish engineer, Karl Högström by name för 
hundra år sedan, alltså 1791, hade föreslagit ett 
ånglok som skulle kunna dra ett tåg på ett spår 
med gjutjärnsräls och en kuggstång i mitten. Fyra 
dagar senare fanns en notis införd i Stockholm 
Läns Tidning Gripen med i stort sett samma 
innehåll, men ingen ordagrann översättning: 

Ett svenskt järnvägsprojekt för 100 år sedan 

Som bekant räknar järnvägsväsendet sin egentliga 

tillvaro från den ryktbara täBingen på Liverpool

Manchester-banan 1829 då Stephensons lokomo

tiv vann priset. Redan långt före denna tid hade 
dock försök blifvit gjorda att använda ångmaskinen 
för samfardseln till lands. Bland de förslag, som i 

berörda hänseende framställdes, är ett af svenskt 

ursprung. 
En svensk mekaniker vid namn Karl Högström 

konstruerade år 1791 en ångvagn af mycken likhet 

med det af engelsmännen Trevethick och Vivian ett 

årtionde senare byggda lokomotivet. Högströms 
ursprungliga afsikt hade varit att använda sin ång

vagn på vanliga vägar, men inseende svårigheterna 

härför uppgjorde han nyss nämnda år ett förslag till 
skenbelagda vägar, hvilka skenor borde vara af gjut

järn och fullständigt släta. För att hindra vagnarna 

att glida ur banan skulle hjulen förses med en upp
stående kant. Öfvertygad om otillräckligheten af de 

glatta hjulens friktion mot skenorna for framdra

gande af tunga vagntåg, föreslog Högström att man 
skulle låta ett på hans ångvagn anbragt kugghjul 

gripa in i en mellan skenorna liggande kuggstång 
- en ide, som i senare tid funnit användning vid 
bergbanor med mycket branta lutningar. 

Högströms projekt, hvilket framlades for åtskil
liga vetenskapsmän, förklarades emellertid för en 

galenskap, på hvilken man ej ville spilla den ringaste 

uppmärksamhet. Det vore nämligen, påstod man, 

orimligt att tro att någonsin en vagn och ännu min
dre en rad dylika skulle kunna framdrifvas blott af 

ånga. Förslaget föll i fullständig glömska, liksom 
dess upphofsman, hvilken, ovisst när eller hvar, slu
tade sin lefnad utomlands. 

Notiserna har ungefär samma innehåll men är 
inga direkta översättningar trots att den svenska 
trycktes bara fyra dagar efter den engelska. Det 
måste tolkas så att de samtidigt har insänts av 
någon författare som varit orienterad om järn
vägens historia och nomenklatur. Förnamnet 
stavas Karl i båda notiserna, ett tecken på att de 
kom från Sverige. Man kan också lägga märke 
till att Högströms släkt, hemvist eller arbetsplats 
inte omnämns, inte heller var eller när uppgifter
na framkommit, vilka vetenskapsmän som sett 
projektet eller vem författaren till notiserna är. 

Notiserna citerades redan 1911 i Lokmanna
och Maskinisttidningen och 1921 i SJ :s Loklära, 
och många försök har gjorts att spåra vem Karl 
Högström var, bland annat i tidskrifterna Pol
hem och Tåg, men hittills utan framgång. 

A Sw,m111H R.uLWAT J'RQ.J.E('T ONE HmmRKIJ 
.YE.ARM Auo. 

. Cloee UJ>OD furt.y yearw before Stephenaon'a vic-
t.ory, • Swediab enginoer, Karl H,,gat;röm 1,y name. 
not only conawuctod a Jocomot:i-ve on Kimilar- linea 
to the one o( Trorithiclc and Yivian, bot aleo eon- I 
ceivod the plan of a rcgular railroAd. 11 ia fi111t. I 
notion wu that -hie locomot.i•e 11hould be uaod on·! 
ordinary roada, but. aoon l'Clllising t.he in,mnnnunt.- I 
ablo difficultiee aUonding thia 11Lylo of Jncomot.ion, 
he, in tho year li!Jl, bmughl out. hi11 11\ilr~ 
achemu. The raila wero tn be of caet iron 11.nd per
f ect.ly amooth, and in order t.o pre'l"'ent. d1.T&ihnout. 
tbo wheela were t.o hue a project.ing edge. Con
vincod of the insufliciency of friclion het.wecn t.ho 
amooth whoela and rail11 for the propellinJ nf 
hca'7 tnuns. Bort.rinn propoeed th11t a tuolh 
whee1 on hie locomot.i'l"e ehould work on a central 
toolhed bar or rail placed between t.he ot.hr.r rail1-
• plan wlaich of late )..,. bcen adopt.ed in eevornl 
ina~c:ea wlicre t.he gradient. hu bucn · exceplional. 
HiJgativm'• plan wu Jaid boforo ·•ver~J acienti11t.fl. 

· who .. wer'ir .. un~moua in denouncing it. ns ut.ter 
mad~c,ia, aa U waa al111urd f.n .imagine that a car
ri11V'fi ·muld e'i'er he nnmell.-l by 11tr11m alnne. Tha 

I plan. ·• . -ent:irely· ehelTed. and nnthing more ap- ,·. 
pean to be known 1111 to t.he fAte of Högab'öm, 
'lf.ho afterwanl11 went abrrJlld. · - . . ·• . - . . 
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Vad var känt omkring 1800? 

Man kan ifrågasätta om fenomenet verkligen 
skall kallas en uppfinning med tanke på vad 
som vid den tiden var känt i Sverige och värl
den. Behovet av järnvägar var mycket knutet till 
gruvornas problem. Det var känt sedan länge att 
man nere i gruvornas orter och i deras stollgång
ar gärna använde vagnar på spår av trä. Georg 
Agricola beskriver det från Harz i Tyskland på 
1550-talet. Christopher Polhem hade på 1690-
talet gjort studieresor till Harz och sedan fatt i 
uppdrag att införa spårbanor nere i Falu gruva 
och starta en bergsskola för att sprida kunskapen 
till andra gruvor. Han föreslog 1699 manuellt 
vevdrivna lok i gruvan. Korta spårbanor ovan 
jord från gruvor till hamnar infördes i England 
på 1700-talet och beskrevs av svensken R.R. 
Angerstein som 1754 gjorde en studieresa till 
England och Wales. Den första banan i Sverige 
var vid Höganäs stenkolsgruva 1798 på initiativ 
av engelsmannen John Stawford. Räls av gjutjärn 
hade utvecklats i Coalbrookdale i England 17 67. 
Korta banor med kuggstång hade föreslagits av 
Polhem för att lyfta malmvagnar ur gruvor. Re
dan 1814 skrev dessutom Landtbruks-Tidning
en att "det inte kan vara någon läsare obekant 
att man i England anlagt vägar av jern, eller så 
kallade Rail-Roads". 

Ingen bana hade dock infört ånglok 1 791, och 
orsaken var att vid denna tid i praktiken bara 
fanns "atmosfäriska'' ångmaskiner. I ångpan
norna kokades vattnet vid 100 grader C utan 
övertryck, och kraften på cylindrarna uppstod 
när man sprutade in kallt vatten i den ångfyllda 
cylindern, eller öppnade en ventil som släppte in 
ångan i en vattenbehållare så att den kondense
rade och man fick ett undertryck om kanske en 
halv atmosfär. För att det skulle ge någon verk
ningsfull kraft måste man då ha mycket stora 
cylindrar, så stora att de aldrig skulle fa plats på 
en vagn. I Frankrike hade Cugnot redan 1767 
byggt en ångtraktor för artilleriet, men utan 
större framgång. På 1770-talet hade också Mur
doch byggt små ångdrivna vagnar med övertryck 
i pannan men haft problem med exploderande 
pannor, och James Watt avrådde bestämt då han 
ansåg att risken alltid skulle vara stor. Richard 
Trevithick beskrev 1797 hur man borde kunna 
bygga ångvagnar och ånglok, men inte förrän 
han 1801 hade uppfunnit tryckmätare och säker
hetsventil för en ångpanna med övertryck kunde 
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han 1804 bygga världens första ånglok. Patent ( = 
privilegium) på en ångdriven vagn söktes i USA 
1786 av Oliver Evans, men den blev inte heller 
byggd förrän 1804, sedan han 1801 fatt patent 
på en panna med övertryck. 

I Sverige hade Mårten Triewald byggt en första 
ångmaskin vid Dannemora gruva 1727, men den 
gick bara att använda några fa år, och det skulle 
dröja till 1803 innan Samuel Owen kunde mon
tera en användbar engelskbyggd maskin i Sverige. 

Privilegium på att bygga ångdrivna slädar 
och vagnar i Sverige gavs 1819 till Owen, som 
då uppgav att han redan hade en halvfärdig 
ångvagn. Under den allra första tiden var det 
naturligt att en ångvagn tänktes gå på spår, då 
en vagn skulle bli alltför tung för landsväg och 
kräva komplicerade styranordningar som man 
inte hade erfarenhet av, speciellt med en tung 
ångpanna. Owen trodde att man skulle klara sig 
utan styranordning om man tvingade höger och 
vänster hjul att gå med olika hastighet. 

Den Högström som nämns kan inte ha varit 
någon professionell ingenjör, eftersom han inte 
nämns i andra tekniska sammanhang, men han 
måste ha varit medveten om behoven exempelvis 
vid gruvorna. Han måste haft någon kontakt med 
"vetenskapsmän'', men kan inte återfinnas bland 
studenterna i Lund eller Uppsala. Att han "lämna
de landet" brukar betyda att han var en ung man 
som blev soldat, och på 1790-talet pågick många 
krig i Europa med Napoleon inblandad. Man kan 
nog säga att Högström, även om han inte byggt 
något ånglok, i vart fall hade en framsynt projekt
ide, om årtalet och uppgifterna är korrekta. 

Ett andra mysterium - Kewenhiiller 

Ett märkligt sammanträffande är att Selma La
gerlöf (1858-1940) i sin debutbok "Gösta Ber
lings saga'' någon månad före notiserna 1891 
beskriver ett dussin ganska excentriska kavaljerer 
som omkring 1800 umgås på Ekeby herrgård 
tills den brinner ned. Förebilder för hennes ro
mangestalter skall vara verkliga personer ur den 
värmländska bruksmiljön, men i några fall har 
hon kombinerat B.era personer till en gestalt. 
Hon ägnar ett helt kapitel åt en av Ekebykavalje
rerna, den från Tyskland invandrade urmakaren, 
uppfinnaren och världsförbättraren Kewenhiiller, 
född på 1770-talet, som har tillverkat B.ygvingar 
åt sig själv och med skogsfruns hjälp uppfinner 
en självgående "eldvagn" som han demonstrerar 



"Hybelejens torn" stod ungefor på platsen for Karlstads nuvarande teaterhus, där Klarälven delar sig i två grenar 
- västra grenen till vänster i bilden. Foto från Värmlands museum. 

för en entusiastisk kung som vill köpa den, men 
därefter kraschar den då skogsfrun in te skulle 
låta honom göra mer än den första. Slutligen 
uppfinner han det roterande eldhjulet som skulle 
ge värme och ljus i gårdarna men till sist bränner 
ned Ekeby herrgård. 

Förebilden till Kewenhi.iller anses vara Carl 
Jacob Heublein (1743-1808) , en excentrisk 
uppfinnare i Karlstad där hans rykte ännu lever 
och han kallas "Hybelejen". Hans far var en från 
Tyskland invandrad lädermakare som startade en 
cobaksfabrik, eller som man på den tiden sade ett 
tobaksspinneri. Fadern blev förmögen och ägde 
en gård på Vidön och ett hus i Karlstad. Sonen 
titulerades konstbyggare, tillverkade stegar och 
brandsprutor, uppfann en mekanisk släde och en 
självgående skördemaskin, byggde en okonven
tionell väderkvarn och en ångkvarn som aldrig 
blev färdig, byggde broar, planerade en kanal i 
Karlstad och tillverkade slutligen vingar med vars 
hjälp han försökte flyga från kvarnens torn och 
påstods ha flugit tvärs över Klarälven. Han var 
ogift men sades ha någonting ihop med "Lam
bergsfrua'', ett troll i Lambergstjärn. Han bodde 
några av sina sista år i Stockholm tillsammans 
med släktingar, okänt varför, och kan ha varit en 
inspiration för Samuel Owen och för den 1803 i 
Långban födde John Ericsson. 

Selma Lagerlöf sägs ha gjort mycket ingående 
studier av förebilderna till sina gestalter, och i 
många fall alltså kombinerat flera. Några delar 
i beskrivningen av Kewenhi.iller som måste avse 
någon annan person än Heublein är exempelvis 
att han var född på 1770-talet, att han kommit 
vandrande från Tyskland med en utbildning som 
finmekaniker och urmakare samt att han visat 
sin "eldvagn" för kungen men sedan inte kun
nat behålla den. Någon sådan person har man 
åtminstone hittills inte kunnat peka ut i Värm
land. 

Ett tredje mysterium - det starka 
tidiga intresset för transporter från Gällivare 

De första gruvorna i Norrbotten var troligen vid 
Svappavaara där Abraham Momma redan 1645 
bröt kopparmalm, och vid Masugnsbyn i Juno
suando där Arendt Grape sedan 1647 bröt järn
malm men 1652 efterträddes av Momma. Både 
koppar och järn smältes till 1673 i Kengis bruk 
vid Pajala. Resterna av bruket brändes av ryssar 
1717, men det återuppbyggdes 1737 sedan den 
första gruvinmutningen i Gällivare hade gjorts 
1735. Dåvarande ägaren till Kengis bruk var 
Abraham Steinholtz som 17 40 tillsammans med 
Jonas Meldercreutz anlade Strömsunds masugn 
och Meldersteins bruk vid Råne älv. Tanken var 
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att utnyttja Gällivare, men transporten var så lång 
och dyr att bruken mest utnyttjade malm från 
Upplandskusten, bland annat Herräng och Utö, 
liksom sjömalm, medan Gällivare bara formellt 
bröts för att inte inmutningarna skulle gå förlo
rade. Bergmästareämbetet hade bildats 1637 och 
blev 1649 Kungl. Bergskollegium, som 1731 ut
gav "Publikation uti Lappmarken angående nyt
tiga metallers och mineralers upptäckande och 
angivande". Landshövding G. Gyllengrip gjorde 
1736 en inventering av sitt län och nämnde då 
även Kirunavaara och Luossavaara. 

Assessor Daniel Tilas (1712-1772) besik
tigade 17 45 Gällivare där det fanns kyrka och 
ett fatal bostäder varibland kyrkoherdens, Pehr 
Högströms, boställe. Han konstaterade att det 
fanns flera påbörjade gruvrymningar tillhöriga 
Meldersteins bruk men att transporterna var be
svärliga. Tilas är också känd för att han föreslagit 
en kilometerlång utfraktsstoll med spår vid Häl
lefors silvergruva. Efter Meldercreutz död 1785 
övertogs Kengis, Melderstein och Gällivare av 
professor Jean Bedoire som också ägde Västan
fors bruk, och till en tredjedel av Otto Hassel. 
Man gjorde försök med slädar dragna av hästar i 
stället för renar, men med negativt resultat. 

Bergsrådet Hermelin 
och det vaknande intresset för Gällivare 

Bergsrådet Samuel G. Hermelin (1744-1820) 
var egentligen lantmätare och kartograf och 
bodde på fideikommisset Noor strax norr om 
Norrtälje. Han hade redan 1761 blivit auskul-
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Kengis bruk 1660 
Förklaringar till kartan: 

I. Herrgårdsbyggnaden 
2. Bodar 
3. Bryiiglws 
4. Drängsruga 
5. Stal/[tården 
6. Stall 
7. Fähus 
8. Kryddland 
9. Bruks/örvaltarens gamla 

våningshus 
JO. Gamla kontoret 
I I . Prästens våningshus 
12. Bruksfolkets våningshus 
13. Pörten 
14. Kolbäddsplank 
15. Damm 
16. Mjölkvarnar 
17. Fånghus 
18. Sågkvarn 
/9 . Järnhammar m edjor 
20. Garmakarhus 
21. Bokhus 
22. Kopparsmedja 

Källa: ""Norrbotten'", Al/hems fö rlag 

tant vid Bergskollegium och höll 1773 ett före
drag i Vetenskapsakademien om "Näringarnas 
förhållanden uti rikets särskilda landsorter", där 
han föreslog landtransport från Gällivare till 
Ruotivaare och därefter båt. Han utnämndes till 
bergsråd 1781 sedan han förbättrat den kemiska 
vitrioltillverkningen i Falun. Därefter besökte 
han 1782 USA för att diskutera gruvornas pro
blem, där han träffade Benjamin Franklin och 
uppfinnaren Oliver Evans. Han blev ledamot i 
akademien och startade sedan ett stort projekt 

Samuel Gustaf Hermelin avbildad av CM Robsahm. 



att kartlägga Sveriges geografi och mineralhisto
ria tillsammans med C.P. Hällström och C.M. 
Robsahm. När han 1796 var färdig med kartan 
över norra Sverige blev han så entusiastisk för 
Gällivare att han året därpå byggde sågverk vid 
Hedenfors och sökte privilegium för ett stort 
järnbruk vid Selet i Alaån nära Luleå. Han prov
bröt 1798 malm i Gällivare och registrerade ett 
hemman där trots protester från Bedoire, och 
fick inmutning för två gruvor. 

Så avled hans svärfar och efterlämnade det 
stora godset Gripenberg nära Jönköping till sina 
barnbarn med Hermelin som förvaltare. Denne 
belånade omedelbart godset och köpte 1799 
järnbruken Törefors, Gyljen, Melderstein och 
Svartlå strax ovanför Boden från Bedoire. Han 
var tveksam till transportmöjligheterna men 
visade malmfyndigheten för en engelsk profes
sor Clarke som beskrev den som largest in Swe
den, perhaps in the world. Hermelins kartprojekt 
försenades, men 1801 hade han en färdig karta 
över flertalet av Sveriges bruksdistrikt och 1803 
en av Bergskollegiet utgiven bok, "Försök till en 
mineralhistoria över Lappmarken och Väster
botten" med detaljerade kartor över Gällivare 
och Svappavaara. Han studerade den engelska 
fackpressen och försökte 1804 vid Vassara för
gäves ersätta masugnen med en blästerugn, en 
ugnstyp som fungerade i liten skala för myrmalm 
och kan ses som en tidig föregångare till pud
del- och Martinmetoderna. Han skrev många 
artiklar i Vetenskapsakademiens Handlingar och 
anlade längs Norrbottens kust 173 nybyggen 
och flera järnverk, till stor del med sin svärfars 
arv. Bruken gick emellertid dåligt, en följd bland 
annat av att Napoleon sedan 1806 hade försökt 
isolera England från kontinentala Europa genom 
"kontinentalsystemet", ett exportförbud där 
även Sverige 1809 tvingats deltaga. Många bruk 
hade varit beroende av att kunna sälja järn till 
England. Han åtalades 1809 för att ha försking
rat sina barns arv och överlät då bruken till sin 
svärson och andra köpare varefter han 1812 gick 
i konkurs. Svärsonen behöll halva Selet medan 
Melderstein och Svartlå såldes till lokala intres
senter. Genom Napoleons militära förlust upp
hörde kontinentalsystemet 1814, så nu väntades 
bättre konjunktur. Hermelin dog 1820. 

Man måste förmoda att Hermelin var en av de 
vetenskapsmän som diskuterat och kanske ansett 
Högströms ideer för galenskap 1791, men det 

Karl XIV Johan 1833. Porträtt av F Westin. 

minskade inte hans intresse för Gällivare några 
år senare. Han beskrevs av sin samtid som att ha 
"alltför stor optimism och en viss oförmåga att 
leda företag". 

Bernadotte, Lapplands gruvor 
och det oväntade kungliga järnvägsintresset 

Jean Bernadotte hade varit general och marskalk 
hos Napoleon men protesterat mot kontinen
talsystemet redan innan han 1810 blev svensk 
kronprins med namnet Carl Johan. Han hade 
en betydande förmögenhet, till stor del ersätt
ning från Preussen för fastigheter som han hade 
förvärvat under kriget. Redan 1813 sände han 
sin unge adjutant lantmätaren Carl af Forsell på 
hemligt uppdrag till England, och därefter lät 
han bergskollegiet komplettera den av Herme
lin ritade järnbrukskartan så att den även täckte 
Norrbottens län. Under 1817 gav han och bergs
kollegiet uppdrag åt landshövding G .A. Koskull 
i Piteå, som till 1856 var Norrbottens residens
stad, och bergmästare Isak Quensel att under
söka möjligheterna att genom bättre finansiering 
och transporter rädda norrländska bruksföretag 
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ur konkurs och utnyttja de "lappska malmerna'' 
vilket rapporterades till riksdagen 1817 och 
1818. Deras förslag om ett nytt bruk vid Gyl
jen i Överkalix och kanalisering av Lina älv av
styrktes 1819 av C. P. Hällström, ledamot i den 
nybildade Kungl. Strömrensningskommitten, 
som baserat på erfarenheter från bygget av Göta 
kanal skulle sprida information för att underlätta 
industriernas transporter speciellt på Norrlands 
älvar. I kommitten ingick även statssekreterare 
Adolph Mörner. Vid kanalbygget hade använts 
hästdragna järnvägar och järnvägsfärjor på ini
tiativ av engelska konsulter. 

Bernadotte köpte 1818 på rekommendation 
av Quensel för sin privata förmögenhet Mel
derstein och Vitåfors i Råneå samt Selet och 
Alter mellan Boden och Piteå med deras gruvor 
och inmutningar i Gällivare, från bland andra 
O tto Hassel-Lorichs, godsägare vid Bernsham
mar och disponent för Huså kopparverk. Han 
köpte dessutom marken kring gruvorna och Älv
dalens porfyrverk. Han förvärvade sedan 1821 
Svartlå och Edefors vid Lule älv och ägde då en 
areal lika stor som Skåne, Blekinge och halva 
Småland. Q uensel ägde själv Törefors bruk. 

Samuel Owen och tidiga järnvägsförslag 
Samuel Owen kom 1804 första gången till 
Sverige, arbetade 1807-08 vid Bergsunds gju
teri och startade 1809 en mekanisk verkstad i 
Stockholm. Han sökte 1817 genom brev till 
Bernadotte få ekonomiskt stöd till ångbåtsbygge 
och rederi, men fick i stället 1818-19 privilegi
um med ensamrätt att under trettio år göra ång
drivna mudderverk som skulle kunna användas 
vid strömrensningar i Norrland, samt ångdrivna 
slädar och vagnar. De ångdrivna vagnarna skulle 
enligt Owen ha tre eller fyra hjul, individuellt 
drivna med varsin maskin. Styrning i kurvor 
skulle ske genom att öka farten på kurvans ut

sida, och slädarna skulle ha en tandad vals på 
var sida med individuell hastighetsstyrning. 
Från början hade han formulerat sig ganska 
generellt men Vetenskapsakademin påpekade, 
att eftersom det redan fanns lok för järnvägar i 
England borde Owen inrikta sig på vägfordon. 
Prototyper byggdes 1818 men tycks inte ha bli
vit sålda eller ens färdiga. Owens konkurrent, 
den av Göta Kanalbolag ägda, nybyggda Motala 
Verkstad, erbjöd sig dock redan 1823 att bygga 
"ångmachiner att färdas på jernväg, tjenliga till 
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transporterande af jern, malm eller annat tungt 
gods". 

Sedan Bernadotte 1818 blivit kung Karl XIV 
Johan behöll han Gällivare trots att det inte gick 
med vinst, och han satsade mycket pengar på 
järnbruken i Norrbotten men besökte aldrig själv 
Gällivare. Han brevväxlade 1820-23 med bland 
andra Quensel och konstaterade att båttransport 
av malm från Uppland till Norrbottens bruk var 
mycket billigare än landtransport från Gällivare. 
Han anmodade därför 1825 en av riksdagen 
tillsatt kommitte bestående av landshövding N. 
Öhrwall, C.P. Hällström och J. af Forsell, nu 
bergshauptman, att studera möjligheterna till 
bland annat järnvägstransport, ett ganska avan
cerat förslag då den första allmänna järnvägen 



i England öppnades just detta år. Kommitten 
ansåg att en normal järnväg med ånglok skulle 
bli alltför dyr, men Quensel konstaterade 1826 
i rapport till bergmästarämbetet att 57 nya spe
kulativa inmutningar hade gjorts i Gällivare, då 
man hade anat att något stort aktiebolag snart 
skulle satsa kapital för anläggning av en järnväg. 
Vintersnön var problemet, och när Peter Steens
trup från Kongsbergs gruva i Norge fick kungligt 
uppdrag att studera Gällivares problem svarade 
han att han uppfunnit en ångsläde, som skulle 
lösa problemet och göra det möjligt att bygga 22 
stångjärnshammare, samt ett stålverk vid Edefors 
i Norrbotten. Släden hade två medar och tunga 
tandade drivrullar och kan ha varit en vidare
utveckling av Owens tankar. Öhrwall återkom 
1827 med ett förslag till en kombination av järn
vägar och älvar, där det ingick en hästbana från 
Radnijaur till Koskivare på så höga stolpar att 
den inte skulle störas av snödrivorna. 

Lantmäterichefen Carl af Forsell som tillsam
mans med Samuel Owen hade startat ångbåts
rederiet Stockholm-Arboga skrev 1829 i tid
skriften Journalen: "Andra länder har kommit 
ifrån iden om kanaler, när billigare medel kan 
användas till samma mål - nämligen järnvägar" 
och kallade kanalbyggaren Baltzar von Platen för 
en ruinerad brännvinsfabrikör. 

Quensel och Robsahm bildade 1826 ett bolag 
som skulle bygga ett stort järnbruk vid Gyljen 
med gruvinmutningar i Gällivare. De föreslog 
1834 en järnväg från Gällivare längs Lina älv och 
Vitån till Strömsund eller Törehamn i Råneå. 
Aftonbladet skrev 183 5 att största gruvan i Gäl
livare ännu inte var större än två eller tre potatis
källare, och föreslog en järnväg från Gällivare till 
närmaste lastageplats "i tron att den dagen varder 
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kommande". Även om kostnaden vore oerhörd 
skulle den omskapa hela svenska järnhantering
en. J. Holmgren skrev 1834 en artikel iJernkon
torets Annaler om ångdrivna vagnar och lok, och 
B.J. Jonzon som arbetat med ångmaskiner vid 
Motala Verkstad, senare vid flottan i Karlskrona, 
byggde en liten fungerande lokmodell som långt 
senare visades på Järnvägsmuseet. M. Norberg i 
Nyköping byggde 1838 en ångvagn för körning 
på landsväg. 

J.W Gerss kom 1839 med ett nytt förslag, där 
man skulle bygga en hängbana på trästolpar för 
malmvagnar dragna av hästar på marken eller av 
på hängbanan gående ånglokomotiv. G.L. Ehr
ling i Strängnäs föreslog 1842 att man vintertid 
skulle göra isvägar genom att med en av honom 
uppfunnen" isugn", dragen av hästar, smälta snön 
som sedan skulle frysa till is. Alla dessa förslag är 
märkliga då de initierades av kungens Enskilda 
byrå, inte av regeringen, och att man vid den ti
den inte ens hade börjat diskutera järnvägsnät i 
södra Sverige. 

Gyljenbolaget fick 1847 privilegium att bygga 
en hästbana Gällivare-Törehamn med brittiska 

Angvagnsmodell av Bror Johan ]onzon 1835. 
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finansiärer, men just då drabbades Londonbör
sen av den kollapsande Railway Mania som rui
nerade Adolf von Rosen och många andra. 

Karl XIV Johan hade ekonomiska problem 
med bruken och försökte 1833 belåna dem för 
att kunna lösa inteckningar i ett gods som prins 
Oscars gemål Josephine hade i Italien. Han hade 
1835 kontakt med ett engelskt järnvägsbyggar
företag som behövde stora mängder räls för en 
järnväg London-Bryssel-Paris men planerna 
gick om intet. Sonen Oskar I ärvde bruken och 
gruvan 1844. Han försökte 1848 avyttra dem 
till en grupp svenska bruksägare, och därefter 
till franska spekulanter som påstod att Gällivare 
hade malm för hela världens förbrukning under 
fyra tusen år, men inte förrän 18 5 5 köptes de av 
Victor Kjellberg genom förmedling av Pontus 
Kleman, den senare nära konkurs och även in
blandad i Bessemers patentaffärer. De lät 1857-
58 kostnadsberäkna och söka koncession för en 
ångdriven bana från Gällivare till Törehamn eller 
Strömsund, men den ansågs för dyr även om man 
som tänkt skulle ha använt strafF'angar till bygget, 
och de bildade då 1864 med engelska intressenter 
Gellivare Co. Ltd, som satsade på en kortare bana 
kombinerad med slussar i Lule älv, men trots att 
vissa slussar blev byggda gick bolaget omkull 
1867. Det nya bolaget New Gellivare Co. Ltd 
bildades 1868, och 1872 konstaterades att bru
ken vid kusten fortfarande i huvudsak drevs med 
Utömalm, men att man kanske borde bygga en 
bana Narvik-Kiruna-Gällivare-Törehamn. 

Entusiasmen för Gällivare 

Man måste fråga sig vem som kunnat göra den 
franske generalen Bernadotte så envis och entu
siastisk för Gällivare och fått honom att disku
tera järnvägar där, långt innan det var aktuellt 
i södra Sverige. Sedan Gustav IV Adolf tving
ats avgå 1809 blev den barnlöse hertig Carl ny 
kung och den danske prinsen Kristian August 
tronföljare, men denne dog redan 1810. Då 
skickades greve Otto Mörner till Frankrike för 
att som efterträdare få Napoleon att godkänna 
en annan föreslagen dansk prins, men Mörner 
sökte i Paris kontakt med Bernadotte och före
slog i stället honom vilket godkändes. Det har 
sagts att Napoleon ville bli av med Bernadotte 
med vars hustru han tidigare varit förlovad. En 
mer positiv förklaring är att Bernadotte själv ville 
till Sverige då han 1807-1809 varit guvernör för 
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Hansastäderna och ansvarig för mer än tusen till
fångnatagna svenska officerare och soldater, som 
hölls internerade vid Trave i närheten av Li.ibeck, 
och hade blivit känd för att behandla dem väl. 
Bland dem fanns Husådisponenten Otto Has
sel-Lorichs och Hampus Mörner, en nära släk
ting till Otto Mörner. Vid riksdagens diskus
sion om tronföljare hade såväl Mörner som en 
deputation från Östgöta regemente talat varmt 
till förmån för Bernadotte. Det är sannolikt att 
svenskarna hade beskrivit Gällivares möjligheter 
och givit Bernadotte en stark tro på gruvornas 
framtid, ytterligare stärkt av hans förtröstan att 
de svenska järnbruken skulle blomstra när Na
poleons kontinentalsystem upphörde. Möjligen 
såg Hassel-Lorichs en möjlighet att sälja en del 
av sina investeringar till Bernadotte. 

Ett visst intresse för svenska järnbruk hade Ber
nadotte redan, då hans hustru Desiree kom från 
familjen Clary som i Marseille varit representan
ter för rederiet Eberstein & Co i Norrköping. 
Hennes syster var gift med Johan G. Norstedt, 
delägare i rederiet och ägare till Graversfors bruk 
i Kolmården. Hertig Louis-Philippe av Orleans 
hade 1795 dessutom gjort en inofficiell resa till 
Lappland, troligen inbjuden av bergsrådet Her
melin, vilket Bernadotte bör ha känt till. 

Man kan också fråga sig vem som gjort Her
melin så entusiastisk att han satsade sina barns 
arv på Gällivare trots farhågor om transporterna. 
Det skedde så snart Trevithicks planer blev kän
da, liksom planerna på hästjärnväg i Höganäs. 

Familjen Högström 
och dess anknytning till gruvor 

Det finns en familj Högström med anor från byn 
Högom i Selångers socken, som på 1700-talet 
spelade en viktig roll som köpmän i Sundsvall 
och andra norrländska städer. Två av familjens 
medlemmar presenteras i Svenskt biografiskt 
lexikon. Den mest kände var Pehr Högström 
(1714-1784), född i Selånger. Han kom 1733 
som student till Uppsala, året efter att Linne 
hade gjort sin första landskapsresa, till Lappland. 
Studierna var ganska blandade och 1741 blev 
Högström prästvigd och antagen som resande 
missionär i Lappland, bekostad av Kungl. Di
rektionen för Lapp markens Ecklesiastikverk som 
hade grundats i Härnösand 1738. Högström 
författade 1747 skriften "Beskrivning över de 
till Sveriges krona lydande Lappmarker" där han 



Pehr Högström. Porträtt ur Nordisk Familje-
boks andra upplaga, "Ugglan '~ 

beskrev framför allt malmfyndigheter, vattenfall 
och transportmöjligheter i Lappland. Han näm
ner där sex olika malmfyndigheter, varibland 
järnmalm i Gällivare och silvermalm i Nasafjäll, 
Kedkevare och Alkavara, och sänder själv in pro
ver från ytterligare några. Gruvan i Nasafjäll var 
den första i Sverige där man sprängde med krut 
då det på fjället inte fanns ved for tillmakning, 
och den hade tidigare brutits 1637-1659 varefter 
anläggningarna raserades av norsk militär. Från 
Nasafjäll fanns transportleder till Piteå och Skel
lefteå, ingendera dock farbar for vagnar, och 1646 
föreskrevs att Skelleftevägen skulle användas. 

Pehr Högström blev 17 42 kyrkoherde i Gälli
vare där han lät bygga kyrkan och gifte sig med 
Catharina Fjellström som han träffat året innan 
hos prosten Fjellström i Lycksele. Gällivare var 
då inget samhälle, bara några gårdar vid kyrkan. 
Malmen hade nyss blivit känd och upptäckaren 
Per Andersson i Orrbyn fick först på sin döds
bädd 100 riksdaler i belöning, motsvarande två 
silverbägare, men ingen kommersiell brytning 
skedde. Högström tillträdde därefter 17 49 pasto
ratet i Skellefteå och blev 1761 kontraktprost där. 
Han blev invald i Vetenskapsakademien 17 49, 
och kunde redan 1751 ta del av ett föredrag av 
Carl Leijell, "Om anläggningen och nyttan av 
det slags bergarbete som Stollbyggnad kallas", där 
Nasafjäll och spårbundna vagnar nämndes. Till
sammans med assessor, senare landshövding Da
niel Tilas vid bergskollegiet föreslog han 1750 att 
man skulle skapa en farled från Härnösand genom 

Faxälven och Ströms vattudal till Gäddede och 
vidare till Levanger vid norska kusten. Högström 
var medlem i riksdagen från 17 5 5 och mycket 
intresserad av de ekonomiska möjligheterna i 
Lappland. Han skrev 1764 som svar på en fråga 
från Vetenskapsakademien att klimatet i Lappland 
försvårade transporterna, då lapparna varken hade 
utrustning for eller intresse av transport av malm 
och träkol, och att man borde kunna ordna vat
tenleder med slussar mellan sjöarna. Trots detta 
var det bekymmer med många grynnor och skär 
vid kusten och i många fall alltför branta älvar som 
skulle kräva "odräglige kostnader for att göras se
gelbara". "En rätt näringsfrihet" skulle dock göra 
även de kala fjällen bebodda och livskraftiga. 

Pehr Högström var en av initiativtagarna till 
återupptagande av malmbrytningen i Nasafjäll 
177 4 och betalade en av de hundra andelarna, 
men gruvan gick med förlust och andelsägarna 
fick istället lämna årliga bidrag tills gruvan 1810 
åter lades ned. Den beskrevs av bergmästaren som 
"ej mer lönsam än saltkokning av Östersjöns vat
ten". På äldre dagar ägnade han sig åt metoder att 
undvika frostskador hos säd och fruktträd och 
byggde i prästgårdens källare ett elektromagne
tiskt laboratorium. Det kan påpekas att kyrkan 
utöver religionen då även svarade for folkbokfö
ring, skola, socialvård och samhällsinformation, 
och att därför personer med vitt skilda intressen 
kunde bli präster. 

Han hade många barn varav Pehr blev kommi
nister i Skellefteå. Anna Catharina blev gift med 
C.G. Nordin, lektor i Härnösand och sedermera 
biskop, medan Månen (1752-1814) först blev 
kamrer vid Lappmarkens Ecklesiastikverk och 
sedan kamrer vid Nummerlotteriet i Stockholm, 
där även (kusinen?) Anders Fjellström liksom 
C.M. Bellman var anställda. Inneboende i Skel
lefteå var också häradsskrivaren Pehr Anton 
Fjellström, släkting till första hustrun. 

Pehr Högström var inte den enda i familjen 
som hade gruvintressen. Huså koppargruva hade 
öppnats 17 42, och när man även fann Fröå gru
va byggdes 1745 Huså kopparverk i Kalls socken 
av ett Stockholmsbaserat bolag. Eva Fjellström, 
dotter till Pehrs syster Anna-Caisa Högström 
och prosten Natanael Fjellström i Sunne vid 
Storsjön i Jämtland, som tidigare hade arbetat 
vid Nasafjäll, var gift med major F. Otto Hassel 
(1752-1824) som sedan 1784 ägde Bernsham
mars bruk och på 1780-talet även blev delägare i 
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Strömbacka, Gisslarbo, Melderstein och Kengis 
bruk samt hade gruvandelar i Gällivare. Huså
bolaget var 1805 konkursmässigt och Mårten 
Högström representerade i bolaget arvingarna 
till kyrkoherde Nenzen som var en av bolagets 
grundare. Hassel som 1802 blivit adlad och 
adopterad av ätten Lorichs köpte då bolaget, gick 
därefter ut i kriget i Pommern som major vid 
Mörnerska husarregementet tillsammans med 
svågern, generallöjtnant Carl F. Lorichs, och 
återkom efter en tid som krigsfange 1809 som 
disponent för Husåbolaget. 

Familjen var i övrigt spridd över stora delar av 
landet och i många yrkesgrupper. 

Den unge Högström 

I notiserna om Karl Högström står att han hade 
lämnat Sverige och inte återkommit. En sådan 
anteckning brukar innebära att personen tagit 
tjänst som soldat i utlandet. En tänkbar person 
kan vara Karl Fredrik Högström, född 1772 
och son till den 1784 avlidne vaktmästaren vid 
krigsexpeditionen Erik Högström i Stockholm 
och hans 1783 avlidna hustru Maria Dubois. 
Vid faderns död kom Karl Fredriks syskon till 
barnhem medan han själv togs om hand av 
moderns familj, som vid denna tid bland annat 
innefattade en urmakare i Uppsala som också var 
"klockställare vid akademien", en urmakargesäll 
och en boettmakargesäll i Stockholm. Han hade 
troligen som barn träffat Pehr Högström, som 
regelbundet besökte riksdagen och vetenskaps
akademin, och stod sedan säkerligen som fader
lös tonåring i nära kontakt med släktingarna, till 
exempel Mårten Högström. Han var därför väl 
informerad om transportproblemen vid både 
Gällivare och Nasafjäll samt om Pehrs kontak
ter, så en diskussion med någon vetenskapsman 
var naturlig även för en nittonåring. Dessutom 
hade han genom sin far militär anknytning. Karl 
Fredrik gifte sig troligen 1799, titulerades då 
vaktmästare och uppgavs som boende i Jakobs 
församling i Stockholm. 

Varifrån kom uppgifterna? 

Kvar står då ändå mysteriet kring vilken uppgift 
om Högström som hittades 1891 , liksom vart 
Karl senare tog vägen. En teori kan vara att den 
fanns bland anteckningar från Hermelin och 
hade blivit citerad i samband med Bernadottes 
uppdrag till landshövding Koskull 1817 eller 
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Öhrwall 1825, eller i kommitteernas korrespon
dens med Quensel och Hermelin. Den kunde då 
innehålla uppgifterna om gjutjärnsräls och kugg
stång trots att kuggstångslok annars anses upp
funna i England 1811 av Blenkinsop. Möjligen 
kan något sådant dokument ha funnits i de arkiv 
som SJ övertog 1891 från det konkursade eng
elska malmbanebolaget. Det är ändå knappast 
troligt att ordet "galenskap" skulle ha använts i 
sådant fall. Inte heller skulle man ha underlåtit 
att hänvisa till dokumentet om det på något sätt 
var offentligt. 

Om Karl Högström blev soldat kan han ha 
deltagit i kriget mot Napoleon och hamnat i 
samma fangläger som släktingen Hassel-Lorichs. 
De kan tillsammans ha diskuterat och beskrivit 
för Bernadotte vilka framtida möjligheter Gäl
livare skulle ha om man kunde ordna en järn
vägsförbindelse. 

Karl Högström kan i Tyskland efter fanglägret 
ha studerat till urmakargesäll och efter en tid 
vandrat tillbaka till Sverige och fortsatt sitt upp
finnande, kanske under ett annat familjenamn, 
till exempel moderns Dubois, eventuellt i samar
bete med Heublein eller Owen. 

Selma Lagerlöfs kontakter 

Det finns en trolig Högströmkontakt som kan 
ha berättat som en familjehistoria det som Selma 
utnyttjade i skildringen av Kewenhiiller. Hon 
hade säkerligen träffat stationsinspektorn Oskar 
Arvid Högström (född 1855) vid SJ i Charlot
tenberg, vars fosterdotter Anna Elisabeth Hög
ström (född 1894) kom att bli en nära brevvän 
till Selma. Han var son till en landskamrer Josef 
Högström i Örebro som måste ha haft nära kon
takt med Köping-Hults järnväg, sonson till en 
hattmakare i Jacobs församling och sonsonson 
till fältväbeln Elias Högström i Häggenås, som 
var samtida med och troligen bekant med både 
Hassel-Lorichs och Karl Högströms far krigs
vaktmästaren. 

En möjlighet är också att uppgiften nått Selma 
Lagerlöf genom den andra Högström i Svenskt 
biografiskt lexikon, nämligen hennes kollega i 
Fredrika Bremerförbundet, sjukgymnasten och 
gymnastikläraren Sally Högström (1863-1939). 
Sally var född i Jakobs församling i Stockholm, 
blev 1883 sjukgymnast och arbetade som gym
nastiklärare i Danmark 1884--1886 samt slutli
gen vid Gymnastiska centralinstitutet och lära-



Det finns några järnvägsaspekter hos Selma Lagerlöf I 
romanen Antikrists mirakler (1897) är bygget av järn
vägen runt Etna ett slags ledmotiv, och som kommunal
politiker i mellankrigstidens Östra Amtervik pläderade 
hon for aktieteckning i värmländska järnvägsprojekt. 

rinneseminariet 1895-1923. I hennes bevarade 
brevväxling med Selma nämns dock ingenting 
om uppfinnare, och det framgår att de visserligen 
hade mötts i början av 1890-talet på förbundets 
möten men inte blivit personligt bekanta förrän 
tjugo år senare. I breven nämns däremot en ge
mensam vän, Otto Salomon ( 1849-1907), som 
hade startat den första svenska slöjdlärarutbild
ningen vid Nääs mellan Göteborg och Alingsås 
och var bror till Selmas vän Sophie Elkan. 

Tidningsnotiserna kan ha sänts in av stations
inspektorn som tyckte att hans släkting järn
vägsuppfinnaren någonstans borde nämnas vid 
sitt rätta namn, speciellt då han genom sin far 
landskamrern kände engelsmännens stolthet 
som pionjärer for järnvägar. Publiceringen i den 
sörmländska tidningen Gripen kan vara motive
rad av att Lagerlöf under en stor del av arbetet 
med boken vistades i trakten av Vingåker i Sö
dermanland. 

Sedan kan man ju fundera över vad Kewen
hi.illers roterande eldhjul var for uppfinning. 
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Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 
1857 och 1858? 
Normalspåriga banor 
Arbetet med stambanorna fortsatte under led
ning av Nils Ericson. Ytterligare 52 km av Väs
tra stambanan kunde 1857 öppnas för trafik 
från Jonsered till Vårgårda, och 10 km av Södra 
stambanan från Lund till Örtofta. Bygget fort
satte och nådde 1858 Ramen nära Falköping 
respektive Höör, trots att man inte hade någon 
färdig plan för banornas sträckning, bara kung
ens ord att Ericson skulle "leda utförandet av sta
tens järnvägar med full makt och myndighet och 
efter eget beprövande och på eget ansvar ordna 
alla hithörande arbeten". 

Ericson hade tänkt att Höör skulle bli järn
vägsknut med anslutande banor från Ystad och 
Landskrona, och stationen fick en rymlig ban
hall. Det nuvarande Eslöv var då bara kyrkbyn 
Västra Sallerup, men anslutningarna bstämdes 
där i början av 1860-talet på Adelskölds initiativ 
för att Ystadbanan skulle slippa korsa Ringsjön. 
Det var inte populärt hos SJ :s distriktsförvalt
ning, och Adelsköld som samtidigt planerade 
och byggde banan Växjö-Alvesta berättade hur 
han försökte fa frikort för sträckan Alvesta-Eslöv 
genom att utlova frikort på anslutningsbanorna 

för SJ-tjänstemän. Han fick då bara en gång
biljett med motiveringen att man då ännu bara 
kunde gå på anslutningarna. 

Det uppstod en del konflikter mellan Ericson 
och riksdagens järnvägskommitte, varvid se
kreteraren Georg Swederus som ansåg att man 
skulle planera Södra stambanan till Falköping 
förbi Värnamo och Ljungby avgick. Ericson ville 
dra banan över Nässjö för att göra det billigare 
att bygga en östra stambana förbi Linköping och 
Norrköping till Stockholm. Adolf von Rosen 
som under 1856 av sina stora stambaneprojekt 
bara fatt öppna banan Örebro-Nora, och sett sitt 
bolag nära konkurs genom förskingring, fick en 
hederspension och försökte få staten att överta 
banan med dess pågående arbete på sträckan 
Ervalla-Arboga, för att sedan fortsätta norr om 
Mälaren förbi Västerås till Stockholm. Han blev 
mycket upprörd när Ericson avböjde och insiste
rade på att dra stambanan till Stockholm genom 
Södermanland. Senare under 18 5 7 kunde banan 
öppnas fram till Arboga, varifrån man hade ång
båtsförbindelse till Stockholm. 

Dessutom ansåg von Rosen att stambanorna 
skulle byggas med dubbelspår, medan Ericson 

GDJ-s höjdprofil visar bara två lutningar men desto större. Storvik-Granstanda ingick i den sträcka som 1858 öpp
nades till Robertsholm (nuvarande Hofors). Ur Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, 2, 1926. 
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Jädrans station fick inofficiell trafik 1856 två veckor fore de forst öppnade SJ-sträckorna. Den blev inte gammal 
eftersom Högbo bruk 1861 flyttade ned till banan så att man 1863 byggde en ny station vid Sandviken. Jädrans 
stationsområde fanns en tid kvar med kajer vid Storsjön, och blev sedan delvis folkpark. Numera ingår det i Sandvik 
AB:s industriområde. 

ansåg att enkelspår var tillräckligt om stationerna 
var förenade med telegraf så att man kunde göra 
tåganmälan. Det var en nyhet och man prövade 
först visartelegraf där strömstötar fick en visare 
att stega fram över en rund bokstavsskiva. Den 
var visserligen lätt avläst, men om visaren mis
sade ett steg blev också många följande bokstä
ver fel. Man bytte snart till Morsesystemet med 
kombinationer av långa och korta signaler som 
ritades ner på en pappersremsa. I England arbe
tade man med att konstruera kablar för telegrafi 
som skulle korsa Atlanten, men det dröjde ännu 
flera år innan det blev en pålitlig metod. 

Gävle-Dala järnväg öppnades 1857 fram till 
Kungsgården och 1858 till Robertsholm. Statio
nen i Gävle låg på Alderholmen för att fa bästa 
kontakt med sjöfarten, och hade sidospår fram 
till den gamla järnvågen. Därefter kom Bäck 
där man korsade landsvägen från Högbo, Jäd
ran med hamn vid Jädraåns utlopp från Storsjön 
och Kungsgården där landsvägarna från Ockel
bo, Svärdsjö och Torsåker möttes. I Storvik fanns 
en station nära tegelbruket och sedan en kraftig 
stigning till Granstanda, som egentligen bara 
var platsen där fällbromsarna på godstågen mot 
Gävle skulle aktiveras. Robertsholms station låg 

vid Hoforsbolagets sågverk några kilometer från 
bruket. Banans dragning verkar något märklig då 
man gick ett par kilometer från varje järnbruk i 
trakten: Åbyfors, Mackmyra, Forsbacka, Högbo 
och Hammarby, men många bruksägare hade då 
storslagna planer på att bygga sågverk för att ut

nyttja den skog som inte längre var nödvändig, 
då man genom blästerförvärmning hade minskat 
behovet av träkol i hyttor och smedjor. En festlig 
invigning anordnades i Robertsholm eftersom 
kronprinsen var på resa till Norrland. 

Grosshandelsfirman James Dickson & Co. i 
Göteborg byggde ett stort sågverk i Askesta strax 
sydväst om Söderhamn, och arbetade också med 
en järnväg till Sandarne vid kusten, där man hade 
brädgård och utlastning till båtar. Två lok var le
vererade och banan öppnades på hösten 1857. 
Man hade koncession för allmän trafik men så
dan öppnades först 1858, bland annat på grund 
av tvekan hos Söderhamns stad som ville behålla 
sjöfarten i stadens hamn och därför planerade en 
egen bana till Bergvik. 

Victor Kjellberg och Pontus Kleman, två 
svenska finansiärer med engelsk anknytning, ar
betade med att bilda ett företag för att exploatera 
Gällivare gruvor och bygga en bana till kusten, 
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men det kom att dröja många år innan det för
verkligades. 

Bruksbanor i Bergslagen 
Banorna Fryksta-Klarälven och Kristinehamn
Sjöändan hade öppnats redan 1849-50 som 
hästbanor och fatt stor trafik från järnbruken i 
Värmland till Vänerns hamnar. Frykstabanan 
med Rottneros bruk som stor intressent hade 
redan 1856 fatt ett lok från Munktells i Eskilstu
na, konstruerat av Chalmersingenjören Harald 
Asplund och nu på museet i Gävle, liksom också 
Norbergs järnväg. De goda resultaten gjorde att 
andra bruksbanor under 1857 byggdes med ång
loksdrift, exempelvis Åtvidaberg-Bersbo som i 
Östergötland transporterade kopparmalm till 
Åtvidaberg. Byggandet inleddes av Väsman-Bar
kens järnväg, for transport av järn från flera bruk 
kring sjön Väsman till Smedjebackens hamn vid 
Strömsholms kanals nordände. 

Under åren sedan 1850 hade en mängd små 
hästdragna bruksbanor anlagts vid järnbruken i 
Värmland och angränsande delar av Bergslagen 
for att bygga upp ett transportsystem tillsam
mans med sjöfart på kanaler och sjöar, men 
1857 skedde inte så mycket, dels for att de fata
liga entreprenörerna var sysselsatta med normal
spårsbanorna, dels for att man ville se hur det 
skulle fungera med de ånglok som just infördes 
på några av de större bruksbanorna. Dessutom 
var man osäker om eventuell utbyggnad av såg-
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verken, och man hade hört om de experiment 
med Bessemermetoden for stålframställning som 
utfördes av G.F. Göransson i Högbo och som 
helt skulle kunna ändra järnbrukens lokalisering 
och transportbehov. 

Sjöändabanan hade under några år som häst
bana haft Storfors bruk som största trafikant. 
Norr om Storfors fanns hästbana till Nykroppa 
och Gammalkroppa med båtförbindelse över 
sjön Yngen till Persbergs gruvor. Från Yngen 
fanns också en hästbana till Filipstad med en lång 
!indragen del nedför Abborrberget, en sevärdhet 
som flera konstnärer avbildade, och en hästbana 
till sjön Långban med gruvor och bruk och yt
terligare en till sjön Saxen med anknytning till 
Grythyttan och Hällefors. Genom att Filipstads 
bergslags kanal 1857 öppnades kunde trafiken 
på Sjöändabanan från andra gruvor och bruk 
ökas. Sjöbanesystemet förlängdes förbi Lesjöfors 
och Rämen norrut ända upp till Liljendal, med 
anslutning till Svartälven genom T värälven och 
en ännu kvarvarande liten !indragen bana Bred
reven-Mögreven. Under femton år framåt var 
Kristinehamn utskeppningshamn for järnbruk 
så långt bort som Degerfors och Fredriksberg, 
och alla sjöar hade ångbåtar och färjor. Därför 
anlitade man nu Asplund först som konsult for 
att modernisera och anpassa Sjöändabanan for 
lokdrift, och anställde honom sedan som över
ingenjör och verkstadschef, men han fortsatte 
ändå att konstruera lok hos Munktells några år. 

Marma
Sandarne 
j ärnväg 
startade 
med person
transporter 
.från Askesta 
sågverk. 



UlfDiehl 

De första loken vid Köping-Hults järnväg 
- ett försök till lösning av problemet 

I samband med järnvägens 150-års jubileum 
2006 beslöt vi att i boken Svenska Lok och Mo
torvagrzar 1.1.2006 skapa en SLM 1856 som ett 
inslag i boken. 

En vid första anblick rätt enkel uppgift visade 
sig vid vara besvärlig. Det stora problemet var 
att identifiera de första loken vid Köping-Hults 
järnväg. Tidigare hade namnkunniga järnvägs
forskare som Nils Ahlberg och Yngve Holmgren 
i Järnvägs-Teknik försökt identifiera dessa okän
da lok och Christer Fredriksson tog ett stort steg 
framåt med det utdrag av sina arkivstudier som 
publicerades i Spår 2000. Men vi saknade fortfa
rande en enkel översiktlig lokförteckning och till 
"SLM 1856" fick jag sammanställa bästa möjliga 
lista baserad på ovannämnda källor. 

Mitt intresse hade väckts och efter kontakt med 
Christer Fredriksson, som omedelbart ställde sitt 
källmaterial till mitt förfogande, kunde jag börja 
försöka sammanställa det pussel av uppgifter 
som fanns tillgängliga, för att göra en enkel och 
sannolik loklista. 

Snabbt kunde jag urskilja tre olika typer av 
ånglok som kom till Köping-Hults järnväg: 

1. De lok som entreprenören Georg Burge be
ställde. 

2. De begagnade lok som köptes sedan Georg 
Burge avskedats. 

3. De nya lok som beställdes från Fairbairn. 

1. Burges lok 
Georg Burge (1795-1874) var en i England 
välkänd järnvägsentreprenör som bland annat 
byggde St. Kathrine's Dock i London (1830), 
Dover Harbour Tunnels (1834), Box Tunnel 
( 1841) på Great Western Railway och Szeche
nyi-bron i Budapest (1841). Han fick 1852 
kontrakt att bygga The Royal Swedish Railway 
( det vill säga KHJ) för cirka en halv miljon 
engelska pund. Vad han sysslade med den när
maste tiden innan han erhöll denna entrepre
nad är inte känt. Strax efter att Burge erhållit 
uppdraget för KHJ fick han även arbetet med 
att bygga East Kent's Railways sträcka Strood-

Canterbury (byggd 1855-1860). I kontraktet 
med KHJ ingick förutom banbyggnaden även 
att tillhandahålla lok och vagnar. Efter kontro
verser med KHJ:s styrelse fick han i juni 1854 
sitt kontrakt upphävt, främst på grund av för
seningar och det faktum att han underlåtit att 
personligen uppenbara sig i Sverige. 

De två första loken beställdes 1853 och var av
sedda främst som byggnadslok. Eftersom beställ
ningen kom så sent på året hann loken inte leve
reras förrän följande år. Transporten av så tunga 
pjäser som ånglok var inte något som alla rederier 
kunde åta sig, och dessutom medförde isläggning 
att även stora hamnar som Göteborg och Stock
holm var stängda två-tre månader varje vinter. 
Transporter till KHJ blev omständliga eftersom 
huvudorten Örebro ligger mitt i Sverige. Det 
första loket anlände i april 1854 till Göteborg, 
adresserat till bolagets ombud och styrelsemed
lem grosshandlare G. Wilson, och ställdes upp 
på Alexander Keillers verkstadsgård (sedermera 
Göteborgs Mekaniska Verkstad) . Burge hade inte 
råd att bekosta den vidare transporten till Örebro 
och bad KHJ om pengar. KHJ ville å andra si
dan ha bort Burge och överta loket, så sommaren 
1854 startade en rättsprocess om äganderätten 
till det efter Burges avskedande. Under tiden 
stod loket och blev skadat, och hösten 18 54 be
slöts att demontera det och infetta delarna in
för vintern. Först i april 1855 gav Burge vika i 
rättsprocessen och överlät loket. KHJ beslöt att 
sätta samman loket och transportera det vidare 
till Örebro via Stockholm. 

En genomgång av Göteborgstidningar har inte 
gett mer information, trots att ankomsten av ett 
ånglok till Göteborg 1854 rimligen borde väckt 
en hel del uppmärksamhet. Ett annat mysterium 
är varför loket sändes till Göteborg. Man kan 
spekulera i om tanken var att sända loket vidare 
via Vänern till Hult, som ju var den avsedda 
slutpunkten för banbygget. Detta lok liksom de 
efterföljande sändes nu via Stockholm, för att 
efter omlastning i en av det dåtida Stockholms 
tre hamnar nå Skebäck via Mälaren och Hjäl-
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maren. Från Skebäck hade ett spår lagts ut på 
Svartåns norra sida upp till Örebro. Burges lok 
stod i början av maj 1855 fortfarande i Göteborg 
och ankom Skebäck med ångskonerten Nerike 
den 14 juni 1855. Troligen är det detta lok som 
den 12 juli 1855 gör sin första resa från Skebäck 
upp till Örebro 

Vem byggde då dessa båda första lok och vad 
skedde med dem? 

Av en händelse (jag letade egentligen efter 
data för de tre första loken på GDJ) hittade jag i 
R&W Hawthorns tillverkarlista två ånglok med 
tillverkarnummer 873, 874 tillverkade 1853 för 
"Sweden" som enligt uppgift kunde levereras 
först 1854, vilket passar väl för Burges lok. De 
anges vara små lok med l 4x 18 tums cylindrar 
och 5 fot 9 tums drivhjul utförda med axelföljd 
1 B. En förfrågan till arkivet i Newcasde gav sva
ret att tillverkarnummer 873, 874 var beställda 
den 3 oktober 1853 av G. Burge Esq. för "The 
Swedish Railway'' enligt en på sent 1800-tal upp
rättad lista. 

Ett lok vid KHJ passar väl ihop med Burges lok 
och det är Wilson, som först noteras i en översikt 
från januari 1856. Tidpunkten anger att loket 
måste ha anlänt under 18 5 5 på grund av rådande 
isläggning. Wilson anges i en besiktningsrapport 
i juli 1856 vara fyrkopplat och tillverkat 1852 
med 14xl8 tums cylindrar och 5 fots drivhjul 
(det vill säga 318x457 mm cylindrar och 1524 
mm drivhjulsdiameter). Loket sägs vara av äldre 
konstruktion och torrkokat. Frånsett drivhjuls
diametern passar detta lok väl in på Burges lok, 
där grosshandlare Wilson var mottagare och 
medlem i styrelsen för KHJ. Det är möjligt att 
en skylt med namnet på adressaten har suttit på 
loket och att denna skylt gett upphov till lokets 
namn. Som senare skall visas var KHJ i början 
ytterst obenägen att döpa om sina lok. Loket 
Wilson hade fått koppelveven på en axel avbruten 
så det användes under hela sin tid vid järnvägen 
som okopplat. Detta i sin tur bekräftar senare 
uppgifter från 1856 att alla loken vid KHJ var 
okopplade. Loket såldes som skrot 1864. 5 fot 9 
tums drivhjul innebär 1753 mm diameter, vilket 
är stort för ett mycket litet byggnadslok. 5 fot, 
det vill säga 1524 mm, är mer rimligt, så man 
kan ana ett skrivfel i Hawthorns förteckning. 

En annan hypotes om lokets ursprung härleds 
till en välkänd engelsk tillverkare vid namn E. B. 
Wilson & Co. Dess tillverkarlista är känd till 
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stora delar, men inget lok finns i listan som kan 
knytas till KHJ. Efter Wilsons död bytte verk
staden namn till det mer välkända Manning 
Wardle. 

Vad skedde då med det andra loket som Burge 
beställde? Kom det till Sverige eller stannade det 
i England? Det finns tills vidare inga uppgifter 
om detta lok, och ett problem i arkiven är att 
ordet "lok" heter samma sak både i singularis och 
pluralis, så det är svårt att förstå om ett eller flera 
lok beskrivs. I vart fall är loket okänt i England, 
vilket inte hindrar att Burge kan ha behållit det 
och använt det till andra byggnadsarbeten. 

Om loket kom till Sverige finns enligt min 
uppfattning bara en kandidat och det är loket 
Wasp som förstörs i pannexplosion på Frövi sta
tion den 29 november 1855. Det beskrivs i pres
sen som ett nytt "mindre men prydligt lokomo
tiv". Följande fakta kan binda Wasp till att vara 
det andra loket från R&W Hawthorn: 

1. Enligt en rapport till SJ 1856 fanns inga 
fyrkopplade lok, så det andra R&W Hawthorn
loket måste ha försvunnit före denna tidpunkt 
(om det någonsin kom till KHJ). 

2. Beskrivningen av Wilson talar om ett lok på 
6,7 meters längd, och en vikt på bara 6,8 ton 
visar på ett litet lok (inte ens halva vikten av litet 
smalspårstanklok). 

3. Wilson stod torrkokad juli 1856 och en torr
kokning var just det som inträffade i Frövi året 
innan på Wasp. Det kan tyda på att loktypen vid 
mindre noggrann skötsel hade lätt att råka ut för 
att koka torrt i ångpannan. 

4. Namnet Wasp (= geting) tyder ju på att loket 
haft ett förflutet och i så fall skulle vara ett av 
de begagnade lok som KHJ köpte (se nästa del), 
men mot det talar om att loket beskrivs som nytt. 
En mycket långsökt teori skulle kunna översätta 
Wasp som "WilsonAs Soon as Possible." Alterna
tivt kan loket ha fått namnet i England. 

Bland andra alternativ finns en Wasp byggd 
av Caird & Co, 1840 för Glasgow, Paisley, Kil
marnock &Ayr med axelföljd lAl, övertagen av 
Glasgow & South Western som nr 30 och pas
sande slopad i mars 1855. Men det skulle knap
past anses som ett nytt lok vid pannexplosionen 
1855. 

2. De begagnade loken. 

Hösten 1854 måste järnvägens situation varit yt
terst besvärlig sedan Georg Burge avskedats och 



Courier med LNWR-tender. Bild från "The Crampton Locomotive'~ 

en ersättare anställts. Inga lok fanns tillgängliga 
för det pågående banbygget och inga lok fanns 
beställda för den järnväg som man hade förvänt
ningar på att den skulle öppnas för trafik redan 
under följande år. Resultatet blev att man sökte 
i England både efter nya och begagnade lok och 
inköpte tre begagnade och ett helt nytt. På grund 
av den instundande vintern kunde inga lok leve
reras förrän under våren 18 5 5 sedan isarna gått 
upp. 

Tre begagnade lok finns beskrivna: nr 54, Little 
England och Courier samt ett nytt lok Oscar. 

Nr 54/Örebro 

Detta lok fanns på järnvägen i januari 1856 och 
måste alltså ha anlänt under 18 5 5. Det anges 
vara i dåligt skick, ha en ovanlig typ av ångpanna 
och vara av gammal konstruktion. Loket kallas 
även för "Kopparluren", men bara nummer på 
ett lok passade inte KHJ-direktionen, utan loket 
döptes i februari 1857 till Örebro. Det avställdes 
1858 och skrotades 1864. 

Nummer 54 antyder att loket haft detta 
nummer på en engelsk bana. Beskrivningen av 
ångpannan kan innebära någon form av expe
rimentångpanna, som den kunnige besiktnings
mannen Theofron Munktell inte sett tidigare. 

Bertram Baxter har publicerat förteckningar 
över de flesta engelska ånglok (ett fantastiskt ar
bete som tyvärr inte kunde avslutas). En genom
gång av Baxters uppgifter av tänkbara nr 54, som 
slopats vid denna tidpunkt, ger bara ett fatal för
slag: London & Birmingham 54, lA Bury 1841, 
slopat 1856 (men möjligen kvar 1859), Mid
land Railway 54 Tamworth, lAl, Mather Dixon 
1839, slopat 1845-1847 som stationärt maskin
eri, Midland Railway 54Atlas, lAl, Sharp Bros., 
slopat 1859, skrot 1860, Hull & Shelby 54 Vesta, 
lA 1, Shepherd & Todd 1840, ersatt 18 51. 

Sammanställningen visar att de maskiner 
som utmönstras på 1850-talet var riktigt gamla 
maskiner som sannolikt var helt förslitna. Som 
framgår av listan finns ingen särskilt lämplig kan
didat för KHJ 54, och om loken haft ett namn 
påsatt skulle KHJ med all sannolikhet behållit 
detta. 

En ny kandidat till nr 54 har lokforskaren Eljas 
Pölhö föreslagit i form av ett lok 54 som aldrig 
levererades till en belgisk järnväg. Mera uppgifter 
om detta lok skall insamlas. Mot detta talar att 
nummer 54 var i dåligt skick och sannolikt av 
hög ålder. 

Little England 

Arkivuppgifter anger att efter användning i 
Örebro skickades detta lok till Arboga per båt 
för vidare transport till Fellingsbro i november 
1855. Loket utnyjjades för tågtjänst, men efter 
1859 användes loket mest av baningenjörerna. 
1864 började loket användas som stationär driv
kraft för verkstadsmaskinerna i Örebro innan det 
skrotades 1871. Pannan såldes till Dalkarlsbergs 
gruva. Loket refereras hela tiden till som "Little 
England" eller "Liten England", så om namnet 
kan det inte råda något tvivel. 

Det finns en välkänd tankmaskin Little Eng
land som visades på den första världsutställningen 
Hyde Park Show i London hösten 18 51 av loktill
verkaren George England. Det 13 ton tunga loket 
introducerades som en expresstågsmaskin för lätta 
tåg, väckte stort intresse och vann en guldmedalj. 
I provkörningar mellan Edinburgh and Glasgow 
klarade loket åtta personvagnar med en mycket 
låg bränslekonsumtion och klarade utan problem 
samma tåg i en 12 %0 stigning. Loket hade ut
vändiga ramar, invändiga cylindrar placerade strax 
framför drivaxeln mitt under ångpannan och ma
tarvattenpump i sotskåpet. 
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Identifieringen med KHJ :s lok Little England 
är given. Problemet är att loket finns i England 
hos lokhandlaren Isac Boulton på 1870-talet. 

Sanningen är att det fanns inte ett Little Eng
land, utan sannolikt hela sju eller åtta stycken 
lok med samma namn (som ju är en parafras på 
tillverkaren George Englands namn). Dessa lok 
lånades ut till ett antal järnvägar, men de ansågs 
genomgående vara alltför lätta och svaga. Kända 
lok tillverkades 1849-1852 till bland annat Lon
don & Blackwall, Sandy & Porton, London & 
North Western, Liverpool, Crosby & Southport 
samt några skotska järnvägar som Dundee & 
Perth. Dessa lok har 9x 12 tums cylindrar och 
4 fot 6 tums drivhjul samt en hjulbas på 12 fot 
6 tum, vilket motsvarar 229x305 mm cylindrar 
samt 1372 mm drivhjul. 

Det lok Little England som kommer till Sverige 
anges dock ha 17 tons tjänstevikt ( 100 skepp
pund). 

Little England. Bild från The Chronicles of Boulton 's 
siding. 
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Courier/Kurier 
Detta lok anges i 1856 års besiktningsrapport 
som tillverkat av G. England 1852 och i be
siktningen beskrivs axelföljden som "tvenne par 
styrhjul och ett par drivhjul". Det skulle kunna 
tolkas som axelföljd 2A. Här finns som kandi
dat ett ytterst välkänt lok i form av ett Cramp
tonlok, som konstruerades av Thomas Cramp
ton själv och byggdes av Allan på LNWR-verk
staden i Crewe år 1847. Loket hade utvändiga 
cylindrar, Goochs slidstyrning och magnifika 
drivhjul på 2134 mm. Loket bör också ha varit 
utrustad med en av LNWR:s standardtendrar 
med tre axlar. Detta lok anges därtill som slopat 
i november 1854 av London & North Western 
Railway (LNWR 176). Det har uttryckts tvivel 
att det verkligen är denna Cramptonmaskin, 
som kom till Sverige, men troligen är det så. 
Bästa beviset är sannolikt att Courier inte är ett 
engelskt namn och därför inte känt på något 
annat engelskt lok. Tveksamheten att ett så 
utpräglat snälltågslok skulle varit användbart i 
Sverige kan motsägas av att den första danska 
järnvägen också ägde ett antal Cramptonlok, 
dock med mera blygsamma 1830 mm driv
h julsdiameter. 

Det är svårt att tänka sig en Courier utan ten
der, men det är beskrivet som ett mindre tanklok 
i Munktells rapport. Enligt min uppfattning har 
den gode Theofron Munktell blandat samman 
sina anteckningar om Courier med den tidigare 
omnämnda Little England. Både tillverkare, till
verkningsår och den allmänna beskrivningen 
stämmer då bättre. 



Ett Fairbairn 
tanklokfor 
LNWR 1851. 
The British 
Steam Railway 
Locomotive 
(E.L. Ahrons). 

Det är dessutom säkert att G. England aldrig 
tillverkat ett Cramptonlok. Vi får nog vänja oss 
vid tanken att LNWR 17 6 Courier med sina 
stora drivhjul verkligen kom till Sverige och an
vändes i trafik. 

Oscar 

Den fjärde maskinen anlände hösten 1855 (ef
tersom loket var i tjänst i januari 1856). Det 
rörde sig om ett helt nytt tanklok med axelföljd 
lAl och invändiga cylindrar byggt av Fairbairn 
i Manchester. Som tanklok användes loket mest 
på Norabanan och sägs ha motsvarat alla ford
ringar på styrka och säkerhet vid Munktells be
siktning 1856. Ett litet tanklok med invändiga 
cylindrar på 357x457 mm och 1524 mm driv
hjul som ersatte Förstlingen som byggnadslok på 
Noralinjen. 

3. Nya lok från Fairbairn 
Man kan tänka sig att köpet av loket Oscar inne
bar en direkt kontakt med Fairbairn i Manches
ter. I februari 1856 får KHJ ett erbjudande att 
överta elva nya lok som Fairbairn har stående i 
"India Docks", vilket accepteras av KHJ! Tyvärr 
saknas kopia av brevet från Fairbairn. 

Loken är okopplade tenderlok med invän
diga cylindrar. Cylinderdimensionen anges som 
13x 18 tum for det första loket ( Carl) det vill säga 
330x508 mm. Därefter anges dimensionerna 
som 14x20 tum eller 356x508 mm. Drivhjulen 
var 1600 mm och löphjulen 1090 mm med en 
hjulbas på 3950 mm och en tjänstevikt for loket 
på 22 ton. 

Här finns en mängd frågetecken. I början av 
1856 var KHJ:s finansiella situation minst sagt 
prekär, och då borde man inte ha ingått ett avtal 

att köpa elva lok for 2000 pund per styck på ett 
bräde när det verkliga behovet är bara fyra-fem 
lok. Möjligen kan KHJ ha tänkt göra en god af
fär då det antyds att man skulle kunna sälja de 
resterande loken for 2150 pund per styck. Detta 
skulle Fairbairn även hjälpa till med. Man kan 
ana att Fairbairn vid tillfället satt i en ekonomiskt 
svår situation med elva lok utan köpare. 

Ett andra frågetecken är "India Docks", som 
inte finns i England. Däremot finns de välkända 
West India Docks i London och med all sanno
likhet är det dessa som åsyftas. 

Ett tredje frågetecken är varför Fairbairn har 
elva lok i West India Docks i London. Det själv
klara antagandet är att loken var avsedda for en 
annan köpare, som i sista stund hoppade av af
fären. 

Det skall även nämnas, att engelska sakkun
niga ifrågasätter om det verkligen var Fairbairn 
som byggde loken, eftersom han tydligen ägnade 
sig åt en del affärer med andra tillverkares lok, 
främst från Sharp. Men alla kännare är över
ens att de lok som kom till KHJ har så typiska 

Ett innercylindrat Fairbairn "baktanklok" med axel
foijd IAI byggt 1855 for irländska Waterford & Tran
more Railway med spårvidden 1600 mm. 
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Fairbairndetaljer att tillverkaren måste vara Fair
bairn. 

Det fjärde frågan är att om det nu står elva lok 
i London, varför kan man då inte direkt skeppa 
över KHJ :s behövliga fyra lok till Sverige direkt 
under våren 1856? För så sker det inte utan de 
skickas i omgångar efter ett halvår. KHJ begärde 
först i augusti 1856 att fa de två första loken och 
sedan efter ett tag ytterligare två lok. Så Carl 
anländer hösten 1856, Victoria, Albert, Energy i 
maj-juni 1857, Decision i augusti 1857 och Au
gust troligen senare detta år. 

Det kan vara ekonomiska omständigheter, som 
är orsaken till att leveranserna fördröjs. Det kan 
bero på att KHJ inte har behov av loken eller inte 
kan öppna banan som planerats. Det kan också 
bero på att loken måste byggas om för att kunna 
användas i Sverige exempelvis till tenderlok eller 
rätt spårvidd. 

Alla lok sänds från Hull, inte från London, via 
Stockholm till Örebro. Leveranserna blir förse
nade då den planerade transporten med Prins 
Oscar i augusti 1856 inställs på grund av båtens 
förlisning. Innan man hittat en ny transport med 
fartyget Jenny Lind är det oktober och isen hin
ner lägga sig på Mälaren innan båten från Eng
land når omlastningen i Stockholm. 

Jag tror att namnen Victoria, Albert, Energy och 
Decision är namn som var påsatta loken av den 
ursprungliga köparen, eftersom namnen skulle 
passa bra på en engelsk järnväg, förslagsvis i nå
gon engelsk koloni. Det har ju redan visat sig att 
KHJ väljer en traditionell namngivningsform, 
kungahuset och orter längs banan, när man far 
möjlighet att ge ett lok ett namn, som exem
pelvis Oscar och 54 som blir Örebro. Däremot 
verkar KHJ vara ytterst ovillig att döpa om lok 
som redan fatt ett namn som till exempel Little 
England, Courier ( och kanske Wilson). 

Namn Typ Tillverkare/ nr År 
Wilson lB-2 R&W Hawthorn/ 1873 1853 
Wasp lB-2 R&W Hawthorn/1874 1853 
Courier 2A-3 Crewe 1847 
Little England lAl G. England 1850 
54 - Örebro lAl-2 
Oscar lAl Fairbairn 1855 
D ecision lAl-2 Fairbairn 1855 
Energy lAl-2 Fairbairn 1855 
Victoria lAl -2 Fairbairn 1855 
Albert lAl-2 Fairbairn 1855 
Carl lAl-2 Fairbairn 1855 
August lAl -2 Fairbairn 1855 
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Av de beställda Fairbairn-loken är det så fall 
bara Carl och August som f'ar namn. 

Vad hände då med de övriga fem loken? Fair
bairn rapporterar i november 1856 att han sålt 
en av dessa överblivna maskiner för 2 000 pund, 
det vill säga att av den goda affären blev det ing
enting. I januari 1857 har tydligen Fairbairns af
färer förbättrats, och han erbjuder sig att överta 
de resterande loken för 2000 pund styck. Detta 
accepteras av KHJ. Vart dessa lok sedan såldes 
är okänt. 

Två tillägg 

Det finns två tillägg att göra hämtade från Nils 
Ahlbergs artiklar: dels en notis om att man i Öre
bro 1856 protesterar mot de engelska namnen 
på loken, dels en notis att en D. Cole i The Lo
comotive 1951 efterlyser uppgifter om tolv lok 
från Fairbairn levererade till KHJ. Vid närmare 
granskning av notisen visar det sig att författa
ren räknar upp kända KHJ-namn som Wilson, 
Wasp, Little England med flera och med referens 
till leveranser från Fairbairn. Allt har troligen sitt 
ursprung i den förfrågan från Nils Ahlberg som 
1951 skickades till engelska lokforskare. Resulta
tet blev alltså en förvirrad notis om tolv lok från 
Fairbairn, som på ett bakvänt sätt visade sig vara 
rätt. Ahlberg avfärdade notisen som orimlig, ef
tersom KHJ aldrig skulle behövt så många som 
tolv lok. 

En allmän fundering är att dessa lok kommer 
från England där lokhistorisk forskning har på
gått i mer än hundra år. Kan inte de engelska lok
kännarna snabbt identifiera KHJ :s okända lok? 
Sanningen är att det fortfarande fanns många 
engelska lok på 1840- och 1850-talet som ännu 
är okända av engelska lokforskare. 

En lo klis ta för KHJ :s första år borde alltså se 
ut så här: 

Till KHJ Öden 
1855 sålt skrot 1864 
1855 explosion 1855, delarna sålda 1864 
1855 LNWR 176, skrot 1865, möjligen tank.lok 
1855 slopat 1864, sålt som ångpanna 1871 
1855 sålt som skrot 1864 
1855 skrot 1868 
1857 ombyggt 1873 IB-2 KHJ 1 Wm Chaplin 
1857 ombyggt 1868 lB-2 KHJ 2 A E von Rosen 
1857 ombyggt 1870 lB-2 KHJ 3 Frövi 
1857 ombyggt 1868 lB-2 KHJ 4 Dylta 
1856 ombyggt 1882 IB-2 KHJ 5 Örebro 
1859 slopat 1880 



Energy utanfor 
KHJ-verkstaden 
i Örebro. Foto 
Sveriges Järnvägs
museum. 
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Katarina Sandberg 

Hennan - ett stationshus sotn fatt nytt liv 

Hennans stationshus har flyttats, från Hennan 
i Hälsingland till Sveriges Järnvägsmuseum i 
Gävle. Stationshuset har därmed, undantaget 
nedläggningen av verksamheten på stationen på 
1960-talet förstås, genomgått den största föränd
ringen sedan det byggdes. Det har inneburit en 
resa från att ha varit förfallet och rivningshotat 
till att åter ha blivit ett levande och funktionellt 
hus, fullt av aktivitet och rörelse. Men varför flyt
tar man då ett helt stationshus? 

Hennan i historien 

Historien om Hennans station börjar 1880. Det
ta år uppfördes stationshuset i den lilla byn med 
namnet Välje. Ett snarlikt namn, Valje, var dock 
redan använt för en hållplats vid den enskilda 
banan Sölvesborg-Kristianstads järnväg i Skåne. 
Det fick inte finnas namn som var så lika på 
järnvägsorter att bara ett par prickar skilde dem 

åt, förväxlingar kunde ju ske, så istället fick sta
tionen och samhället namnet Hennan. Namnet 
togs efter sjön Hennan som ligger vackert strax 
nedanför den ursprungliga byn, nära järnvägen. 
Bebyggelsen i Välje låg från början vid dess an
dra sjö Storsjön, men då järnvägen kom förflyt
tades tyngdpunkten i byn mer mot stationen och 
Hennansjön. 

Det var under de stora järnvägsbyggenas 
tid. Sverige genomgick stora infrastrukturella 
förändringar och gick under 1800-talets andra 
hälft från att vara ett relativt outvecklat jord
bruksland till att bli en modern industrination. 
De stora stambanebyggena drog fram genom 
Sverige och bröt mark som tidigare varit out
forskad. Många stationssamhällen anlades och 
allt skulle göras så rationellt som möjligt, både 
vad gällde banbyggena och vid uppförandet av 
järnvägens husbyggnader. 

Hennans station, ett litet smycke i Sveriges järnvägsmuseums järnvägsmiljö, här i vackert kvällsljus. Foto Katarina 
Sandberg. 
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Odaterat fotografi, men en av de äldsta bilderna från Hennans station. Originalbilden tillhör Stina Börser, uppväxt 
i Hennan. 

Hennan anlades vid norra Stambanan, på 
linjen Storvik-Ånge, cirka tre mil norr om 
Ljusdal. Vid den här tiden uppfördes en stor 
del av järnvägens byggnader. Statens Järnvägar 
hade ett eget arkitektkontor där AdolfWilhelm 
Edelsvärd var chefsarkitekt. Han ansvarade för 
uppförandet av över 5 000 järnvägsbyggnader 
under en fyrtioårsperiod, från 1855-1895. För 
att kunna uppföra ett så stort antal byggnader 
på så relativt kort tid utformades typritning
ar för olika typer av järnvägsbyggnader. Det 
fanns ett trettiotal olika för stationer inom SJ 
och lika många inom de privata järnvägarna. 
Hennans stationshus utformades enligt As
hammarmodellen, en relativt vanlig modell i 
norra Sverige, som förutom på Sveriges Järn
vägsmuseum även kan beskådas i Åre. 

Stationen invigdes den 16 september 1881, 
när den drygt tio mil långa sträckan mellan 
Ljusdal och Ange öppnades för allmän trafik. 
Vid detta tillfälle lär förresten kung Oskar II 
ha besökt samhället, klivit av tåget som stannat 
vid stationen och "talat till folket". Stationen 
var sedan i funktion under nästan nittio år. 
Den lokala persontrafiken på sträckan mellan 

Bollnäs och Ånge lades ned den 12 maj 1968 
och då stängdes också Hennans stationshus. 
Därefter har delar av sträckan; Gävle C-Ock
elbo-Lj usdal, åter öppnats för lokal persontra
fik och trafikeras av X-trafik. Hennan har dock 
inte fått ta del av denna lokaltrafik då X-tåget 
har Ljusdal som slutstation. 

Station på museum 

Efter stängningen av stationen använde försvaret 
lokalerna som förråd. De bommade igen sta
tionshuset vilket gjorde att det fick stå orört fram 
till millennieskiftet, då försvaret inte längre be
hövde lokalerna. Stationen stod då på listan över 
fastigheter som den dåvarande fastighetsägaren 
- SJ-fastighet - tänkte riva. Fastighetsförvaltaren 
på SJ ställde, med anledning av detta, frågan till 
Sveriges Järnvägsmuseum om museet var intres
serat av att flytta stationsbyggnaden till Gävle, 
eftersom stationen var så välbevarad interiört. 
Järnvägsmuseet hade då SJ som huvudman. 

Sveriges Järnvägsmuseum hade under en 
längre tid haft planer på att Hytta en station 
till museiområdet. Man ville skapa en mer en
hetlig stationsmiljö i anslutning till spåren, de 
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Originalritning med plan, fasad och sektion på Hennans station. Originalet finns på Riksarkivet. 
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Hennans stationshus 2005 i forfallen skrud tätt intill vägen, väntar på vad som ska hända. Foto Thom Sandstedt. 

befintliga lok.stallarna, expeditionsbyggnaden 
och banvaktsstugan. Dessutom fanns önske
mål om att skapa en järnvägspark på området. 
För att kunna ta ställning till erbjudandet om 
Hennans station åkte vi, ett par av personalen 
från museet samt en fotograf, de nära tjugo 
milen till Hennan på ett första besök en dim
mig vinterdag år 2002. Och trots mörker och 
kyla med alla olägenheter det innebär kunde vi 
i skenet av våra ficklampor konstatera att detta 
var ett verkligt intressant objekt! 

Under denna period fördes diskussioner 
inom SJ om museets framtida verksamhet. SJ 
skulle bolagiseras och bara behålla ekonomiskt 
lönsamma delar av verksamheten. De kultur
historiska värden som museet representerade 
ansågs inte intressanta ur detta perspektiv. Det 
diskuterades och utreddes under ett par år 
bland annat vem som skulle bli ny huvudman 
för Sveriges Järnvägsmuseum, och det hela 
utmynnade i att Banverket fick huvudman
naskapet. Banverket övertog så småningom 
även ägandet av ett stort antal byggnader från 
SJ, däribland Hennans station. Frågan om sta
tionshusets framtid blev åter aktuell då Ban
verket ansåg att stationshuset låg alltför utsatt 
ur säkerhetssynpunkt, med vägen precis vid 
ena ytterväggen och spåren nära den andra. På 

grund av detta ville man inte vara ansvarig för 
någon verksamhet i byggnaden. Man ville gå 
vidare med de tidigare rivningsplanerna. 

Då Banverket nu var den gemensamme 
huvudmannen för våra verksamheter var det 
återigen naturligt att en dialog inleddes mel
lan Banverkets fastighetsavdelning och museet 
i frågan. Järnvägsmuseet var överens med fast
ighetsförvaltaren om att ett bevarande av sta
tionshuset var att föredra, och ett beslut togs 
om att Hennans station inte skulle rivas, utan 
i stället bevaras och visas för allmänheten på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Nedmontering och 
flyttning av stationen skulle snarast utföras, 
vilket betydde under 2005 och 2006. 

Ska man då flytta en byggnad från dess 
ursprungliga miljö och ställa upp den på ett 
museum? Som bebyggelseantikvarie svarar jag 
generellt nej på den frågan. Men, inga regler 
som inte har undantag. Om alternativet är att 
byggnaden rivs och om den i sitt nya samman
hang fyller en viktig pedagogisk roll kan det 
ändå finnas anledning att göra en sådan sak. I 
undantagsfall. I den allmänna debatten inom 
kulcurmiljövårdområdet har annars under se
nare år poängterats vikten av att byggnader 
bevaras på plats, i sina ursprungliga miljöer 
och även vikten av bevarandet av hela bebyg-
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gelsemiljöerna så att man kan se helheten och 
det sammanhang som byggnaden ingått i. 
Även bevarandet av byggnadernas ursprung
liga funktioner eller att de används på ungefär 
liknande sätt förespråkas. 

Hennans stationshus far vara exemplet som 
visar att det dock kan vara berättigat att flytta 
en byggnad ur sitt ursprungliga sammanhang, 
utan att för den skull göra ett "Skansen" av var
je friluftsmuseum, eller järnvägsmuseum. Här 
på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle fanns det 
ett sammanhang som byggnaden kunde info
gas i. Det pågår också en tämligen omfattande 
trafikverksamhet med, fördelat över året, i ge
nomsnitt minst ett arrangemang i månaden. 
I denna verksamhet saknades den naturliga 
start och angöringspunkten som en station är. 
Dessutom behövdes byggnaden för att ta ihop 
helheten på området. Förutom att fa en rent 
praktisk stationsfunktion till museets järnvägs
trafik önskades även en autentisk miljö som 
skulle ge besökarna en annan typ av upplevelse 
och atmosfär än den övriga basutställningen, 
där man i en enkel och väl integrerad utställ
ningsform kunde berätta något om järnvägens 
utveckling och stationernas roll i de många sta
tionssamhällena. 

Flyttningsplanerna tar form 

Museet var således positivt till att flytta statio
nen. Men som med alla verksamheter finns det 
även i museivärlden budgetramar och planer för 
verksamheten att hålla sig till. Av en lyckosam 
slump sammanföll beslutet om flyttningen av 
stationshuset relativt väl med firandet av den 
svenska järnvägens 150-årsjubileum år 2006. 
Med anledning av detta blev det möjligt att fa 
till stånd en flyttning med planerad invigning 
till Tåg 150 - det storslagna, fyra dagar långa 
firandet av 150-årsjubileet, som skulle hållas på 
Sveriges Järnvägsmuseum i början av september. 

Härmed började en kamp mot tiden. Museet 
hade tidigare gjort en förhandsförfrågan till ett 
par byggnadsvårdsföretag om hur mycket ett 
sådant här projekt, grovt räknat, skulle komma 
att kosta. Nu anlitades en byggnadsvårdskon
sult, Mimmi Göllas från MiGo Byggnadsvård, 
som gick igenom byggnaden och utifrån Sve
riges Järnvägsmuseums önskemål och sina er
farenheter gjorde en enkel projektering. Där 
specificerades de åtgärder som skulle utföras. 
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Hela byggnaden skulle varsamt monteras ned, 
flyttas till Gävle och återuppföras. Botten
våningen med väntsal, godsavdelning och ex
peditionslokaler skulle monteras tillbaka. Den 
skulle behållas i den tidsperiod den var, det vill 
säga från 1940-tal till slutet av 1960-talet då 
stationen lades ned. Byggnaden skulle därför 
exteriört också återföras till denna tidsperiod. 
Då budgetramarna inte räckte till varsam de
montering av övervåningen togs, efter en del 
diskussioner om de kulturhistoriska värden 
som representerades i byggnaden, beslutet att 
det var bottenvåningen som var viktig att iord
ningställa för museets besökare. Övervåning
ens ytskikt fick rivas, men med bevarande av 
rumsindelning och detaljer som fönster, dörrar 
och kakelugnar, så att man även fortsättnings
vis skulle kunna fa en uppfattning om hur 
stinsens lägenhet hade sett ut. Här skulle sedan 
komma att inrymmas personallokaler. 

Projektet delades in i två etapper. Etapp ett 
blev att fa stationshuset på plats och bottenvå-

Stationsuren var en viktig symbol for ordning och reda 
inom järnvägen. Här syns Hennans stationsur fore och 
efter konservering och viss retuschering. Foto Thom 
Sandstedt, Katarina Sandberg. 



ningen klar till september 2006. Etapp två var 
att samla dokumentation och göra en utställ
ning i bottenvåningen och att sedan iordning
ställa personallokalerna i övervåningen. 

Järnvägsmuseet gick ut med anbudsunder
lag till flera olika entreprenörer, såväl större 
som mindre. 

När anbudstiden var slut hölls en anbuds
öppning, och de inkomna anbuden analyse
rades noggrant. Olika nyckelfaktorer såsom 
erfarenhet av liknande projekt, referensobjekt 
och pris "viktades". När de olika "poängen" 
räknades samman för respektive anbudsgi
vare blev resultatet att Källbergs Bygg blev 
totalentreprenör för projektet, i samarbete 
med Byggnadsvård i Dalarna, drivet av Stefan 
Östberg. Per Mattsson anlitades i konserva
torsfrågorna och jag var museets ansvariga, 
som antikvarisk kontrollant för att se till att 
alla antikvariska hänsyn beaktades under hela 
projektet och att detaljerna och helheten blev 
som museet önskade. 

Innan detta var klart hade det dock föregåtts 
av en hel del planering och projektering för hur 
byggnaden skulle användas. Rivningstillstånd 
skulle inhämtas och byggnadstillstånd för ny-

uppförande i Gävle likaså. En byggledare anli
tades för projektet: Per-Erik Knapp från Hifab, 
som tidigare gjort arbeten åt Banverket. 

Hennan hade, förutom en välbevarad sta
tion, också ett aktivt byaråd och kontakter togs 
med dem för att presentera projektet och föra 
en dialog med dem om deras syn på en flytt
ning av stationshuset. Byarådet ville, naturligt 
nog, behålla stationen i byn. Museet bjöd då 
in till ett diskussionsmöte i Hennan för att alla 
olika röster skulle fa göra sig hörda i frågan. 
Inbjudna var byborna i Hennan, byarådet, re
presentanter från fastighetsägaren Banverket, 
tjänstemän från planenheten i Ljusdals kom
mun, regionala politiker samt tjänstemän från 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Läns
museet. Byarådet lade fram tankar om att de 
skulle vilja ta över stationen och ha verksam
het där. Fastighetsförvaltaren från Banverket 
förklarade Banverkets policy i säkerhetsfrågor 
och att de därför inte kunde ta ansvar för nå
gon verksamhet i byggnaden i dess befintliga 
läge. Byarådet föreslog då att de skulle flytta 
byggnaden till byns campingplats. Banverket 
ansåg dock att bästa lösningen fortfarande 
vore att flytta stationshuset till Sveriges Järn
vägsmuseum. Den lokala politikern, som nog
grant satt sig in i frågan och verkligen såg till 
bybornas bästa, ansåg inte heller att det skulle 
vara ekonomiskt realistiskt att byarådet själva 
skulle flytta byggnaden och även orka renovera 
och driva den i framtiden. Kommunen kunde 
inte heller bidra med några ekonomiska medel 
i ett sådant projekt. Representanten för Läns
styrelsen förklarade också att det troligtvis inte 
fanns någon möjlighet till ekonomiska bidrag 
från dem. En ide framfördes även från Banver
kets landskapsarkitekt om att Banverket skulle 
bekosta en "stationsminnesplats" där stationen 
hade legat, där man gjorde det fint med bän
kar, plantering och en informationstavla med 
bilder och text om stationen. 

Efter detta möte ville, trots allt, byarådet 
göra allt de kunde för att bevara byggnaden på 
plats. De ville inte ha någon "minnesplats". De 
ordnade en namninsamling från bybor som 
motsatte sig flytten och skickade in en ansö
kan till Riksantikvarieämbetet om byggnads
minnesförklaring av Hennans station. RAÄ 
behandlade frågan, men avslog ansökan med 
argumentet att stationen som helhet inte hade 
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byggnadsminnesklass och att det redan fanns 
liknande stationshus - i en bättre helhetsmiljö 
- bevarade. Naturligtvis var det tråkigt att flera 
av byborna inte tyckte det var någon bra ide att 
deras stationshus skulle komma på museum. 
Det fanns dock även de som hade andra tankar 
om att det var ett för stort hus att ha hand om 
och att det vore bra om det kom till Järnvägs
museet och rustades ordentligt i stället för att 
stå i Hennan och förfalla. Dessutom menade 
de att det skulle kunna vara en bra reklamplats 
för byn Hennan, Sveriges Järnvägsmuseum 
har ju cirka 40 000 besökare per år. 

Processen gjorde i vilket fall att ramarna för 
den fastställda tidsplanen krympte. Museet 
kunde inte skicka ut förfrågningsunderlaget 
till de olika entreprenörerna innan RAÄ:s utlå
tande hade kommit, det kunde ju ha blivit en 
byggnadsminnesförklaring. Nu blev det inte så 
och planerna för flyttningen kunde gå vidare, 
dock en hel del försenade. Ett företag anlitades 
för markberedning så att det skulle gå att sätta 
igång med grundgjutning så snart det var klart 
vem som skulle fa entreprenaden. Banverkets 
landskapsarkitekt Johan Bergkvist ritade på 
ett förslag till rekonstruktion av en tidsenlig 
stationsplantering runt stationen. Och sedan 
kom äntligen det första upptaktsmötet med 
timmermän och snickare på plats i Hennan. 
Där gick vi igenom projekteringsunderlaget 
som var klart och tydligt och som följdes vid 
nedmonteringsarbetet. Vi gick också igenom 
huset och orienterade oss om de övergripande 
målsättningarna med bevarandet av stations
byggnaden och diskuterade olika arbetsmeto
der. Arbetsordningen i huset planerades och 
enklare rumsbeskrivningar sattes upp. Och 
sedan började det praktiska arbetet med ned
monteringen! 

Nedmonteringen 

Man hade som sagt kunnat önska sig bättre för
utsättningar tidsmässigt. Nu hade hela projektet 
förskjutits mot slutet av 2005 med inledning 
under jul- och nyårsdagarna. Hösten hade varit 
relativt mild och utan snö, men vid jul och nyår 
slog det till. Jag minns fortfarande kylan när vi 
hade byggmöte i Hennan. Vinden ven och det 
var bitande kallt och snöade. Till råga på allt 
hade det just blivit strömavbrott. Det kan inte 
vara lätt att stå och jobba med nedplockning av 
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kakelugnar i kylan i slutet av december när vär
mefläkten stannar, och med pannlampa då bygg
lamporna slocknar. De hantverkare som arbetade 
med uppmärkning och nedplockning gjorde ett 
fantastiskt jobb, för det var ett omfattande och 
krävande arbete att märka upp och demontera 
byggnaden. Huset "strippades" på utsidan, det 
vill säga ytterpanelen plockades ned och under 
den framträdde timmerstommen tydligt. Huset 
var i ett väldigt gott skick förutom vissa rötskador 
på bottensyll och på ett par ställen till i bjälklaget 
. Nu såg man bland annat också att stationen ur
sprungligen hade varit slamfärgsmålad på stock
arna innan den blivit brädklädd. Man hade an
tagligen låtit den stå utan brädbeklädnad en tid 
för att man ville låta timmerstommen "sätta'' sig 
ordentligt innan man spikade på panelen, så att 
denna inte skulle spricka om stommen rörde sig. 
Interiört började uppmärkningen av alla ytskikt, 
inredning och detaljer på bottenvåningen. Där 
deltog bland annat en snickare med erfarenhet 
från arbete vid Skansens byggnadsbestånd. Det 
blev många märklappar innan det var klart. 

På övervåningen plockades kakelugnar ner 
och spegeldörrar och fönster sparades. Dörrar
na hade klätts med masonit men nu besluta
des att ta bort masoniten och visa de fina spe
geldörrarna. Fönstren skulle tas till Källbergs 
Bygg för renovering. Hela lägenheten på över
våningen var i ett fantastiskt skick. Den hade 
gjorts om i början av 1960-talet, berättade 
tidningar som satt bakom de diskreta ljusa ta
peterna, och den såg ut som i nyskick. De sista 
hyresgästerna hade uppenbarligen varit försik
tiga med den. Det var postkassörskan Gerd 
Schröder som hade hand om postexpeditionen 
i Hennans station, som bodde där med man 
och barn. Det bodde ingen stationsmästare där 
längre sedan stationen börjat fjärrstyras och se
dan drogs som sagt verksamheten ned succes
sivt till nedläggningen. Köket på övervåningen 
var också i fint skick. Diskussioner fördes med 
Arkitekturmuseet om att de eventuellt skulle 
överta det, men tyvärr kunde de inte ta emot 
det. I övrigt kasserades byggmaterialet på över
våningen. 

Samtidigt pågick alltså rivning på över
våning, varsam nedplockning av bottenvåning 
och nedplockning av ytterpanel. När allt detta 
var klart var det dags att ta ned timmerstom
men, men det var lättare sagt än gjort. Statens 



Det kunde nog dra kallt ibland vid nedmonteringen av timmerstommen, även om timmermännen höll värmen 
uppe av ansträngningen att Ja, isär stockarna. Foto Stefan Östberg. 

En kranbil lyfter ner takstolar och stockar efter hand. Foto Stefan Östberg. 
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Järnvägar stod för kvalitet, inte bara inom 
järnvägen och fordonen utan även inom hus
byggnadskonsten. Stationshuset var verkligen 
byggt för evigheten. Det var extremt stabilt 
och ljudisolerat, antagligen för att man ville 
vara säker på att det skulle stå emot vibratio
ner och ljud från järnvägen. Takstolarna var av 
typen "svensk takstol". De plockades inte isär 
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Uppmärkning av 
"biijettluckevägg" 
i väntsalen och 
kakelugn på över
våningen. Foto 
Stefan Östberg. 

utan lyftes ned hela med kranbil. Stockarna 
satt väldigt hårt fast i varandra, då timmer
stommen var ovanligt tätt dymlad med bara 
1,5 meter mellan varje dymling. Dessa var 
dessutom kilade i ändarna för att sitta ännu 
hårdare! Sedan var knutarna spikade vilket är 
väldigt ovanligt i en timmerkonstruktion då 
ju vitsen med knuttimring är att stockarna 
binder sig själva. Här hade man dock tagit det 
säkra före det osäkra och använt sig av både 
hängslen och livrem! 

Även bjälklaget var ovanligt tätt med re
jäla stockar som låg med ett cl c-avstånd på 
60 cm. Bjälklagsfyllningen bestod av ett lager 
obränt lertegel och lerbruk och ett lager grovt 
klyvspån. En mycket bra ljudisolering skulle 
man kunna tro, där nog inte mycket hördes 
mellan väntsalen och lägenheten en trappa 
upp. Att hantverkarna på 1880-talet hade ut
fört ett så gott dagsverke gjorde att det tog 
dubbelt så lång tid som beräknat för dagens 
hantverkare att demontera stommen. Vissa 
stockar gick helt enkelt inte att få isär, trots 
att flera man hängde på spett och bände för 
att få isär dem. De partierna fick istället tas i 
större sektioner. Byggnaden lastades över på 
lastbil och kördes till Gävle. Där lades stom
men upp vid den nya byggplatsen i väntan på 
att grunden skulle bli klar. Inredningen och 
övrigt referensmaterial magasinerades hos 
Källbergs Bygg i Gävle. 



Uppsättningen i Gävle 

Allt går inte att förutse när man ska restaurera 
gamla hus. Det är både intressant och frustre
rande när nya variabler framkommer som man 
måste ta ställning till under arbetets gång. När 
byggnaden väl var nere uppstod nästa fråga vid 
grundläggningen. Marken i Hennan bestod av 
stabil sandjord. Där låg grundstenarna stadigt. I 
Gävle var det mer instabil lerjord, vilket gjorde 
att man var tvungna att gjuta en ram att placera 
grundstenarna på. Då det fortfarande var vinter 
när byggnaden anlände fick ett tält sättas upp för 
att man skulle fa ett drägligt klimat vid gjutning 
av grund, sättning av grundstenar och uppsätt
ning av stomme. Alla grundstenar som fanns i 
Hennan fraktades ned och återanvändes. Här till
stötte ett problem, då det upptäcktes att grund
stenar inte funnits under hela byggnaden i Hen
nan, eftersom den stått i suterräng och inte hela 
grunden varit synlig. Grundstenar är egentligen 
endast en kosmetisk fråga vid timmerbyggnader 
eftersom en timmerkonstruktion endast vilar på 
stenarna under knutarna. Som tur var kunde 
stenar från en lastkaj i närheten av stationshuset 
användas för komplettering, men de stämde inte 
riktigt i storlek utan var tvungna att spräckas för 
att passa. Även detta gjorde de duktiga timmer
männen, även om det var en smula darrigt då de 
inte hade lika stor erfarenhet av stenhuggeri som 
av timring. Men de klarade det galant. 

Spräckning av 
grundstenar. 

Utbyte av syl/stock, 
här syns även 
stockarnas upp
märkning. Foto 
Katarina Sand
berg. 

Sedan byttes syllstockar som var rötskadade 
och lagningar gjordes där det behövdes. Samti
digt som grunden göts gjordes även fundament 
till murstockar. Stationen hade ursprungligen 
två murstockar. Den hade aldrig haft central
värme, utan värmdes upp med kakelugnar på 
övervåningen och kaminer på bottenplanet. Nu 
hade beslutats att den ena murstocken skulle 
muras upp igen och vara eldningsbar så att ka-
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Hennan under återuppforande, med rest byggn.adsställning. Foto Katarina Sandberg. 

kelugnar och kamin på bottenvåningen skulle 
gå att elda i. Här kom ännu en fråga att ta ställ
ning till. Hur skulle uppvärmningsfrågan lösas? 
Då det aldrig hade funnits radiatorer kändes det 
fel att sätta in sådana i utställningsutrymmena 
på bottenvåningen. Vi diskuterade möjligheter 
att i så fall dölja dem under bänkar och lik
nande. Beslut togs dock till sist om att lägga in 
golvvärme på bottenvåningen. Övervåningen 
fick radiatorer med vattenburen värme. Panna 
och elcentral monterades in i en skrubb under 
trappan till övervåningen. Ledningar drogs se
dan osynligt därifrån till övervåningen innan 
ytskikten monterats tillbaka. 

Den ena murstocken murades sålunda upp för 
att gå att elda i. Den andra murades bara i bot
ten och byggdes sedan som en kuliss. Kring den 
lades våtrum, toaletter och kök så att ledningar 
för ventilation gick i schaktet i "fuskmuren". På 
taket murades sedan en riktig skorsten, inklädd 
med plåt precis som originalskorstenen varit. 
"Kulisskorstenen'' där ventilationen mynnar ut 
kläddes med plåt och fick också samma utseen
de och mått som originalet. Detta tyckte vi var 
en bra lösning på att inlemma nya funktioner i 
en äldre konstruktion, utan att störa intrycket 
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med nya skrymmande anläggningar såväl in
omhus som ute på taket. 

Beträffande materialanvändningen användes 
vid återuppbyggnaden i största möjliga mån na
turliga material som stämde överens med bygg
naden och dess uttryck. Filosofin att inte sätta 
till nya okända material, med egenskaper som 
inte är kända, till gamla beprövade är ett rätte
snöre som bör följas vid renovering och restau
rering av gamla hus. Som exempel kan nämnas 
att stommen tidigare var tätad med !indrev och 
mossa. Nu användes !indrev. Mot stockarna satt 
tidigare en vindpapp under ytterpanelen. Nu 
sattes också upp papp innan den nya ytterpane
len spikades på. Tyvärr gick inte originalpane
len att behålla då den målats med en plastfärg 
som hade åldrats fult och bitvis var fuktskadad. 
Vid konservatorns färgskrapningar framkom 
att stationen varit målad cirka tio gånger under 
sin livstid. Nu fick den en kulörsättning utifrån 
färgproverna, från 1940-talet, i ljust gulockra 
med vita fönsterbågar och foder i engelskt rött. 
Den målades i fem tunna lager med linoljefärg. 
Falsade tak och plåtdetaljer återskapades i gal
vaniserad plåt, enligt bilder och enligt original 
som låg under ett senare ditlagt korrugerat plåt-



Många stationshus moderniserades i slutet av 1920-talet 
och under 1930-talet. Väntsa/,arna kläddes b/,and annat 
med kryssfaner med täck/ister, vilket uppfattades som iju
sare och trevligare än de, som man då tyckte, murriga och 
ålderdomliga panelerna av pärlspånt. Foto Peter Iller. 

Dekorationsmåleri i väntsalen. Murstockens baksida 
må/,ades med linoijeforg i samma kulör som tidigare. 
I bakgrunden syns postfacken, respektive nya armaturer 
i postexpeditionen. Foto Katarina Sandberg. 

tak. En entredörr till väntsalen som satts igen på 
1930-talet togs upp igen för att fa en stor entre 
ut mot gårdsplanen. En ekdörr nytillverkades, 
lika den som sitter i gavelentren. 

Inredningen 
Samtidigt som de utvändiga arbetena pågick 
skulle de varsamt nedmonterade ytskikten och 
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inredningen monteras tillbaka på plats i bot
tenvåningen. Detta var också ett orosmoment. 
Skulle det stämma eller hade det blivit stora för
skjutningar? Hennans station är ett stort hus, 
cirka lOx 15 meter med två våningar och vinds
våning. Mycket skulle ha kunnat hända på vä
gen vid flyttningen. Men även detta konststycke 
lyckades de duktiga hantverkarna med, även om 
det inte var alldeles enkelt med väggarna och 
taken i väntsalen och expeditionslokalerna där 
alla skivor och lister skulle monteras tillbaka. 
På bottenplanet syntes för övrigt spår efter tre 
inredningsperioder; troligen 1880-1900 (pärl
spåntpanel), 1900 till tidigt 1930-tal (plywood) 
och 1940-tal (masonit). 
Inför ombyggnaden letade vi dokumentation i 
relevanta arkiv, bland annat på Riksarkivet i Ar
ninge. Tyvärr fanns det mycket lite dokumenta
tion om stationen, förutom ett par ritningar och 
någon korrespondens av mindre värde. Vi har 
därför inte kunnat verifiera några exakta årtal för 
ombyggnader osv. 

Vissa detaljer saknades efter militärens använ
dande av lokalerna som förråd och fick därför 
nytillverkas. Det gällde bland annat bänkar, 
väskhyllor vid biljettluckor, skrivpulpeter och 
en trämantel runt dricksfontänens vattenlås. 
Dessa gjordes efter spår i väggar och efter bilder 
från liknande stationshus. Tyvärr saknades helt 
bilder från interiören i Hennans station och en
dast ett fatal foton fanns som visade exteriören. 
Golven gick inte heller att rädda utan nya, så lika 
de gamla det gick lades in: klinkergolv i väntsa
len, linoleummattor i expeditionslokalerna och 
trägolv i godsutrymmet. Där fanns tidigare ett 
asfaltgolv som inte gick att återskapa, så det 
fick bli ett neutralt golv liknande det som låg 
innan asfaltgolvet i ett sådant utrymme och som 
inte stack i ögonen. Här mörkades, "lortades", 
ett skurgolv ner med hjälp av en dekorations
målare. Han rengjorde även försiktigt och måla
de in väggar, tak, fönsterbågar och foder, bänkar 
och andra detaljer. Vi ville att "lagom'' mycket 
patina skulle bevaras hos originalen och att nya 
detaljer skulle smälta in i helheten. Detta var 
inte helt enkelt, men slutresultatet blev mycket 
bra! 

Armaturer saknades och kompletterades 
med tidsenliga modeller i förkromad metall 
och glober av mjölkfärgat glas. Möblerna 
som står inne i expeditionerna är inte origi-
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nal från Hennan - där fanns inga möbler kvar. 
De flesta är från en samtida stationsinredning 
från Dals Långed - till och med gardinerna är 
original! Denna station lades ned 1986 och 
Sveriges Järnvägsmuseum fick då plocka ned 
hela inredningen, för att spara i en godsvagn 
till framtida behov, som nu hade kommit. In
redningen i stationerna och även möbleringen 
var standard för SJ, så därför kan man anta att 
den såg i princip likadan ut även i Hennan. Vi 
har också fatt belägg, genom intervjuer, för hur 
inredningen såg ut. 

Parken 
Utanför byggnaden växte under tiden en rekon
struktion av en stationsplantering fram, som den 
såg ut från 1940-talet och fram till 1960-talet. 
SJ hade nämligen ursprungligen bland mycket 
annat, förutom tidigare nämnda arkitektkon
tor, också en egen trädgårdsorganisation med en 
trädgårdsdirektör i toppen. Man drev ett flertal 
stora plantskolor - depåer - över hela landet med 
anställda trädgårdsmästare och trädgårdsbiträ
den. Denna organisation drev upp plantor, träd 
och buskar som användes både längs järnvägslin
jerna som vind- och gnistskydd, för personalens 
husbehovsodling och boställshus samt som för
sköning vid järnvägsstationerna. 

Organisationen startades strax efter det att 
järnvägarna börjat anläggas, eftersom man 
snart insåg att de sår järnvägen gjorde i land
skapet måste återställas och stationshusens 
omgivningar behövde förskönas. Den förste 
trädgårdsdirektören hette Olof Eneroth och 
anställdes på 1860-talet. Det kom att bli fem 
stycken genom åren - som alla satte sin prä
gel på trädgårdsväsendet. Den siste var Oskar 
Reuterswärd och det är i hans anda som vår 
stationspark är utformad. Platsen skulle vara 
till för rekreation och vila för resenärerna. Reu
terswärd hade en avsevärd bildsamling vilket 
gjorde att vi relativt enkelt kunde återskapa 
trädbänkar, rosenspaljeer med bänkar vid per
rongen, plattgångar, perennrabatter, häckar 
och dammen med den sprutande grodan - allt 
detta typiska element i dessa järnvägsparker. 
Växterna är också sådana som användes. 

Parkerna, liksom också själva järnvägsbygg
naderna, skulle vara föredömen och ge inspi
ration så att allmänheten själva skulle kunna 
odla de växter som fanns. 



Här kan man sitta ned på en 
bänk vid dammen och bara 
njuta. Foto Katarina Sand
berg. 

Personalen 

På stationen arbetade ge
nom åren femton stin
sar. Den förste hette Per 
Pettersson, med hustrun 
Emma Katarina, och han 
började som stins när sta
tionen öppnade 1881. 
Genom intervjuer gjorda 
med boende i Hennan har 
museet fått en bild av hur 
personalbemanningen såg 
ut, ungefär från 1940-ta
let. Då fanns en stations
föreståndare som bodde i 
lägenheten på stationens 
övervåning och tre sta
tionskarlar som gick i skift 
och skötte de övriga syss
lorna, vari ingick till exem
pel biljettförsäljning, gods
hantering, växling och all
män skötsel som snöskott
ning och gräsklippning. På 
stationen arbetade också ett 
postbiträde. Under helger
na kom det extrapersonal 
från Ljusdal, så att stinsen och de övriga skulle få 
ledigt åtminstone en dag. 

Godshanteringen skedde genom den högra 
luckan från väntsalen sett och biljetthante
ringen genom den vänstra. Bakom posduckan 
i postexpeditionen satt postkassörskan vid ett 
skrivbord, och när hon skulle öppna postfack
en från insidan gick hon runt skrivbordet. Där 
inne fanns även ett bord för postsortering och 
vid fönstret mot perrongen stod stationsföre
ståndarens skrivbord. De flesta sysslorna var 
manliga men postbiträdet var en kvinna. 

Stationen "där det händer" 

I våra intervjuer fick vi belägg för att stationen 
var en mötesplats och en social samlingspunkt. 
Dit gick såväl gammal som ung för att "titta på 
tåget". Ungdomarna satt på byns kafe och sprang 
ned till stationen på kvällen, till "åtta tåget". Då 

kunde de se vilka som hade varit till "stan" och 
annat spännande. På stationen hände mycket 
och var liv och rörelse. Det var från stationen 
man reste när man skulle ut och åka - bilar var 
ovanliga och bussar gick inte. Här var också 
bland annat udämningsplats för sprit, och man 
kunde se på de "grå lådornas" storlek hur mycket 
vederbörande hade beställt. På stationen hämta
de man post och tidning och där fanns också en 
av byns offentliga telefoner. 

Hennanligan är ett begrepp som man inte 
kan hoppa över när man berättar om Hen
nans station. Det är ett ämne som fortfarande 
är känsligt för somliga, men tiden börjar trots 
allt ha lagt sitt till för att lätta på förlåten till 
hemlighetsmakerierna. Under kriget var det en 
av stationskarlarna som tyckte mycket illa om 
tyskarna. Han tog initiativ till att göra attentat 
mot tågen som fraktade tyskar och material till 
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dem genom Sverige. De tyska tågen bromsade 
ned vid stationen och då smög flera personer 
fram, tog sig in i godsvagnarna och kastade ut 
det de hann med innan tågen började rulla 
igen. Det kunde vara allt från mat till kläder -
och till och med en motorcykel en gång. Dessa 
räder blev mer och mer omfattande och till 
slut hade nästan alla i byn något "stöldgods" 
hemma, kanske köpt i god tro, kanske inte. 
Det hela slutade med att brotten utreddes efter 
krigets slut och ett tjugotal ynglingar ställdes 
inför tinget i Ljusdal, där några blev dömda 
till fängelse och några till skyddstillsyn. Men 
fortfarande går berättelserna om att det lär det 
ligga mystiska lådor på Hennansjöns botten, 
med dörrhandtag och annat tjyvgods som vid 
olika tillfällen snabbt behövde dumpas. 

Stationsinvigning september 2006 

Under järnvägens 150-årsjubileum, lördagen den 
6 september 2006, invigdes så Hennans stations
hus på Sveriges Järnvägsmuseum. Etapp ett hade 
nåtts efter sju sorger och åtta bedrövelser. Och 
alla var där. Byborna från Hennan var inbjudna 
hedersgäster, även om ett rälsbrott gjorde att de
ras högtidliga entre med pompa och ståt medelst 
tåg tyvärr blev ändrad till försenad entre bak
vägen med buss. 30 000 besökare vimlade runt 
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på museiområdet under fyra dagar och kunde se 
det fina stationshuset och parken. 

Och nu tre år efter själva flytten är aktiviteten 
i full gång. Hela bottenvåningen med väntsal, 
biljett- gods- och postexpeditioner är öppen 
för besökare. Här berättas om stationen i ut
ställningstexter och bilder, ett litet bildspel vi
sas och här görs dagliga teaterguidningar under 
sommarhalvåret av museets skådespelare Peter 
Iller. Stationen har också fyllt sin funktion vid 
flera arrangemang, såväl vid museidagar som 
vid andra tågkörningar. Och övervåningen 
har åter fått bli personallokal, men nu är det 
inte stinsen som huserar där utan personal från 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Och vi på järnvägsmuseet hoppas att vi ge
nom att visa Hennans stationsmiljö med sta
tionshus, trädgård, perrong och elektrifierat 
spår kan ge en bild och en känsla av hur en 
järnvägsmiljö kunde se ut, från efterkrigstid 
till 1960-tal. Vi hoppas också att miljön kan 
stämma till eftertanke om hur vi utformar våra 
stationsmiljöer idag. 

Som avslutning vill Järnvägsmuseet rikta ett 
stort och varmt tack till er alla som på något 
sätt bidragit i processen med att flytta Hennans 
stationshus till Gävle. Utan alla samverkande 
goda krafter skulle detta stora projekt inte ha 

sett dagens ljus, 
eller kunnat 
genomföras på 
ett så synnerli
gen lyckosamt 
sätt. 

''På spårets" Ingvar 
Oldsberg, ärkebis
kopen Anders Wej
ryd och forre tal
mannen Björn von 
Sydow, alfa med 
stort järnvägsin
tresse, var med och 
invigde stationen. 
Foto Christina 
Engström. 



Anders Olsson 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 
1957 och 1958? 

Järn vägsnätet 

Vid årsskiftet 19 5 715 8 utgjorde det svenska 
järnvägsnätets längd 16 093 km. SJ:s järnvägs
nät utgjordes av 12 417 km normalspår, 46 km 
med spårvidd 1093 mm, 364 km med 1067 
mm och 2 021 km med 891 mm spårvidd. Av 
de enskilda järnvägarna utgjordes 686 km nor
malspår och 564 km smalspår (891 mm) . De 
största enskilda järnvägarna med normalspår 
var TGOJ och Nora Bergslags järnväg. Bland de 
smalspåriga järnvägarna utgjorde Stockholm
Roslagens järnvägar (aktiemajoriteten inköpt 
av staten 1957) och Nordmark-Klarälvens järn
vägar över 80 procent. Från 1 januari 1957 till 
31 december 1958 minskade järnvägsnätet med 
158 km. 

SJ övertog 1957 aktiemajoriteten i Stock
holm-Nynäs järnväg men införlivade ännu inte 
banan i den egna organisationen. 

Breddade banor 
Under 1957 och 1958 
öppnades inte någon ny 
järnvägssträcka i Sverige, 
däremot gjordes en linje
omläggning. 

Breddningen av Ble
kinge kustbanor fortsatte 
och den kunde öppnas 
för trafik den sista augusti
dagen 1957. I samband 
med breddningen gjordes 
ny linjedragning genom 
Karlshamn med tunnel 
genom Pengaberget och en 
ny station Karlshamn C i 
stadens nordliga utkant. 
Karlshamns gamla sta-

lnvigningståget, draget av 
52 1306, avgår från Karls
hamn C mot Ronneby den 
31 augusti 1957. Medfaret 
amatörfoto i Eskil Norlanders 
samling. 

tion fick namnet Karlshamns västra och använ
des för godstrafik. Den slingriga gamla linjen 
med bron över Mieån kunde slopas. Bron finns 
fortfarande efter femtio år kvar för gångtrafik. 
Förutom huvudlinjen Karlshamn-Karlskrona 
breddades även sidospåren till Kallinge och 
Ronneby hamn, vilka endast hade godstrafik. 

Under 1958 fullbodades i princip en omfat
tande ombyggnad av perronger och anlägg
ningen av gångtunnlar på Stockholm C. Stuvsta 
fick samma år ett nytt stationhus som dock revs 
redan 29 år senare eftersom det stod i vägen för 
fyrspårsutbyggnaden. 

Dubbelspår 
Utbyggnaden av dubbelspår på Södra och Västra 
stambanan fortsatte. Under 1957 kunde följande 
sträckor öppnas för trafik: Diö-Älmhult-Osby 
på Södra stambanan och Vingåker-Kilsmo på 
Västra stambanan. Vidare fick Katrineholm
Strängsjö på Östra stambanan och Lundavägen-
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Lönngatan på Malmö-Kontinentens järnväg 
dubbelspår. På sistnämnda sträcka infördes dock 
inte dubbelspårsdrift förrän 1973, utan Ystads 
och Trelleborgstågen hade varsitt spår. Under 
1958 öppnades den tolv kilometer långa sträck
an Kilmo-Pålsboda som dubbelspårig. 

Eldrift och signalteknik 
Elektrifieringen av Ostkustbanan fortsatte. Under 
1957 öppnades Sundsvall-Härnösand och 1958 
Härnösand-Långsele. Därmed var hela sträckan 
Gävle-Sundsvall-Långsele elektrifierad. 

Under 1958 fick två längre sträckor fjärrstyrd 
trafik. TGOJ öppnade första delen av sitt fjärr
styrda nät Nyköping-Flen-Skogstorp som styr
des från den nya centralen i Skogstorp. Därifrån 
skulle senare hela TGOJ:s nät styras. 

SJ satsade på fjärrstyrning av Malmbanan. 
Sträckan Kiruna malmbangård-Vassijaure fjärr
styrdes av Kiruna från 19 5 8. 

Nedläggningar 
Flera järnvägssträckor förlorade hela eller delar 
av sin trafik under 1957-1958. 

Linjen Malmberget-Tingvallskulle som förlo
rat persontrafiken 1956 nedlades helt 1957. Spå-

ren på den fem kilometer långa sträckan kvarlåg 
till 1968. 

Sträckan Örtofta-Sjöbo av före detta (Lands
krona-)Kävlinge-Sjöbo järnväg förlorade vid 
årsskiftet 1956/57 sin återstående trafik som be
stått av sockerbetstransporter. Spåret revs utom 
en liten bit vid Harlösa som användes av SJ-sko
lan. Följande år, den 1 juni 1958, nedlades gods
trafiken Kävlinge-Glaceläderfabriken och spåret 
revs upp omgående. Den återstående delen Glace
läderfabriken-Örtofta fick sin trafik inskränkt 
till trafik för de två kunderna Glaceläderfabriken 
och Lilla Harrie redskapsverkstad. 

Halmstad-Nässjö järnvägs sidobana Torup
Hyltebruk förlorade sin persontrafik 2 juni 1957. 
Officiellt nedlades den dock inte förrän den 29 
september 1963, och i augusti 1990 återkom 
persontrafiken för att åter nedläggas 1996. 

Jämtlands Sikås-Hammerdal var en nio ki
lometer lång sidobana till Inlandsbanan som 
hade öppnats 1912. Persontrafiken på sträckan 
nedlades den 1 november 1957. Det var tredje 
gången som detta skedde men nu blev det ingen 
återuppståndelse. 

Sveriges sydligaste järnväg, Börringe-Smyge
hamn, drabbades av nedläggning den 1 novem-

]ordberga sockerbruks ångkran av märket Demagftån omkring 1920 användes fortfarande när fotot togs 1957. 
Kranen, som hade syskonmaskiner på några andra sockerbruk, hade mångsidig användning: lastning av kol, koks, 
kalksten och naturligtvis betor. Sockermuseet i Arlöv. 
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Krylbo-Norbergs järnvägs sista tid lockade många tidiga tågentusiaster, och naturligtvis även sista tåget den 31 ok
tober 1958. Konduktör Johan Lindström var en av banans verkliga veteraner. Nedläggrzingståget drogs av loket KNJ 
2 Bjurfors. 

ber 1957. Banan hade en händelserik historia. 
Den äldsta delen Börringe-Anderslöv öppna
des som ångspårväg 1884. Tre år senare öppna
des förlängningen till Sveriges sydligaste järn
vägsstation Östratorp (vilken 1950 bytte namn 
till Smygehamn). Banan var en av de skånska 
järnvägar som hade sina huvudsakliga trafikin
komster från sockerbetsnäringen. Vid förstatli
gandet 1941 ansågs banan ha en hygglig fram
tid men kräftgången gick fort. Anderslöv hade 
fatt ett nytt stationshus 1949, investeringar för 
modernisering av persontrafiken med motor
vagnar gjordes 1953 och trots avvecklingen av 
sockerbetstranporterna investerades i tre auto
matiska bommar våren 1956. Den sydligaste 
delen Klagstorp-Smygehamn nedlades helt och 
hållet medan godstrafik i varierande omfatt
ning bibehölls på resten av banan. Järnvägarnas 
sockerbetstransporter var i största allmänhet 
under snabb avveckling. De minskade med 27 
procent 1957 och med hela 66 procent 1958, 
vilket bland annat innebar att antalet storbäriga 
godsvagnar som avdelades för transportupp
giften kunde minskas till cirka 500 respektive 
180. 

Den 1 juni 1958 upphörde persontrafiken 
på den kilometerlånga sträckan Skelleftehamns 
övre-Skelleftehamns nedre. 

Kil-Fryksta järnväg som tillkommit 1872 som 
ersättning för Frykstads järnväg nedlades 1958. 
Persontrafiken var redan begränsad. Enstaka per
sontåg och viss godstrafik förekom efter nedlägg
nmgen. 

Västra Östergötland drabbades av flera ned
läggningar under 1958. Vid tidtabellsskiftet den 
1 juni 1958 nedlades persontrafiken på nor
malspårsbanan Mjölby-Hästholmen. Samtidigt 
försvann persontrafiken mellan Hästholmen 
och Hästholmens hamn. Den trafiken hade 
tillkommit 1910 för att ansluta till båttrafiken 
över Vättern till Hjo. Den 1 november nedlades 
persontrafiken på smalspåret Vadstena-Hästhol
men-Ödeshög. Vadstena-Hästholmen förlorade 
även godstrafiken. På Hästholmen-Ödeshög var 
godstrafiken så stor att den bibehölls och den 
fem kilometer långa sträckan breddades till nor
malspår för att slippa omlastning i Hästholmen. 

Den 17 kilometer långa Vimmerby-Spånge
näs järnväg nedlades helt den 1 september 1958. 
Godstrafiken hade länge varit måttlig och per-
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sonrrafiken sköttes på slutet med tvåaxliga Hil
ding Carlssonrälsbussar. 

På enskilda Krylbo-Norbergs järnväg nedla
des 1 november 1958 all trafik mellan Kärrgru
van och Krylbo (19 kilometer). Samtidigt upp
hörde godstrafiken Kärrgruvan övre-Nordansjö 
(3 kilometer). Sågen i Nordansjö som bland an
nat tillverkade emballagevirke till Asea, behöll 
för en tid godstrafiken via före detta Klackbergs 
järnväg. 

Godstrafiken på Göteborg-Saltholmens järn
väg nedlades 1958, och därmed var banan en ren 
spårvägslinje. Även på den två km långa Fenger
fors-Ärrsjön försvann godstrafiken. Banan hade 
sedan 1940 i princip varit en ren industribana. 
Spårrivningen påbörjades 1959. Dannemora
Hargs 8 kilometer långa sidobana Knaby-Run
häll som öppnats 1878 för godstrafik nedlades 
under 1958. 

Ånglok 

Ångdriften var kraftigt på tillbakagång. På TGO J 
hade man efter elektrifieringen ett stort överskott 
på ånglok Under 1957 såldes några av dem till 
SJ, och de kom att bli de sista att införas i SJ :s 
nummerserie för normalspårsånglok. Fem lok 
var av TGOJ:s malmtågsloktyp M3, levererade 
av Nohab till OFWJ mellan 1913 och 1926. De 
fick hos SJ littera El2 och nr 1932-1936. Loken 
ställdes upp i reserv och kom aldrig att användas 
i aktiv tjänst hos SJ utan slopades slutligen när 
SJ:s ångloksdrift upphörde 1973. Åtta lok var av 
TGOJ:s Y3-typ och ursprungligen levererade till 
Frövi-Ludvika järnväg 1911-1921. Dessa fick 
hos SJ littera Sl3 och nr 1937-1944. De slo
pades 1970. 

Under 1957-58 slopades några normalspårs
lok hos SJ. Det rörde sig främst om udda loktyper 
som övertagits i samband med järnvägsförstatli
gandet på 1940-talet. Ett lok med skiftande öden 
var K9 15 5 2. Det hade 1910 levererats från N o
hab till Varberg-Ätrans järnvägs öppnande. När 
denna bana gick i konkurs och övertogs av staten 
1937 såldes loket till Lysekils järnväg. I samband 
med denna banas förstatligande 1939 såldes lo
ket till Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järn
väg. När denna bana påföljande år förstatligades 
kom loket slutligen till SJ. Loket slopades 1957 
och skrotades i Vislanda 1958. 

Breddningen av före detta Blekinge kustbanor 
innebar ett stort överskott av ånglok med spår-
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vidd 1067 mm. Mellan 1954 och 1959 skrotades 
därför 24 av de totalt 53 1067-ånglok som varit 
i SJ-ägo. 

Ellok 

Under 1957 levererades de sista nio Da-loken i 
den 93 lok långa serien till SJ. Samma år levere
rades 14 malmtågslok littera Dm. 

Motorlok 

Betydligt större var inköpen av motorlok till de 
svenska järnvägarna. Under 1957-58 inköptes 
36 lok av littera T2/T2 l till SJ. Av dessa byggdes 
fem i Falun och de övriga av Mak i Tyskland. 

Lokomotorleveranserna till SJ var stora: nio 
littera Z61 levererades från Kockums 1957, fyra 
littera Z62 från Hägglunds 1957-58, nio littera 
Z63 från Nohab 1957, tio littera Z64 från Deutz 
1957 och 21 littera Z43 från Kalmar 1958. 

Även Nora Bergslags järnväg köpte lok från 
MaK av samma typ som SJ T2 l. De första av 
dem levererades 19 5 8 och fick nr 21 och 22. 

Roslagsbanan inköpte 1958 två motorlok från 
Falun för användning på de oelektrifierades lin
jerna. Loken som fick nr 5 och 6 erhöll vid SJ :s 
övertagande av SRJ påföljande år littera T2p. 

Motorvagnar 

Leveranserna av dieselrälsbussar till SJ fortsatte 
under 1957-58. Vagnarna fick 1957 ny inred
ning med högre ryggstöd och färre sittplatser. 
Detta föranledde nytt littera YBo7. 

Hilding Carlssons leveranser av elektriska räls
busståg till TGOJ fortsatte. 

Många av de äldre rälsbussarna som levererats 
under 1930-talet skrotades eller ombyggdes till 
arbetsfordon. Två fordon som däremot inte var 
gamla var de båda elektriska rälsbussar som levere
rats till Mellersta Östergötlands järnväg 1949-50. 
Sedan SJ slopat eldriften på före detta MÖJ 1956 
blev fordonen överflödiga och skrotades 1958. 

Personvagnar 

Personvagnarna fick nytt utseende med runda
de gavelpartier, en utformning som skulle gälla 
samtliga nyanskaffningar till 1969. SJ köpte un
der 1957 åtta sovvagnar WLABo6k och 1958 
25 WLABo6 med detta utseende från Kalmar 
Verkstad. Under 1957-58 levererades 42 kom
binerade sitt- och resgodsvagnar littera BFo4 
från Arlöv. 



TGO J-s (åtmins
tone hittills) sista 
personvagn, Bo 1 

54, fotograferad av 
forfattaren. 

Lennart Ameen 
var en välkänd 
tågfotograf som 
inte minst doku
menterade 1950-
talets återstående 
privatbanor. NB J-s 
nyss levererade T21 
plåtades i Nora 
1958. 

Kockums levere
rade sin andra 
Z43-serie till SJ, 
lite mjukare i 
formerna än den 
forsta serien och 
med ny fargsätt
ning. På bilden 
Z43 437 cirka 
1960. 
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TGOJ skaffade 1957 fyra nya vagnar från 
Kockums, även de med rundade gavelpartier. Två 
var kombinerade 1 och 2 klass ABo 1 och fick nr 6 
och 7, två var rena andraklassvagnar med salongs
inredning littera Bol med nr 53 och 54. Det blev 
TGOJ:s sista nyanskaffning av personvagnar. 

Diverse 

Lite statistik om SJ från 1958. Det företogs 
84 474 000 järnvägsresor i Sverige, en minskning 
mot 1957 med 7,2 procent. Antalet anställda vid 
järnvägarna var i snitt 66 306 personer vilket var 
3 098 färre än under 1957. Mellan Malmö C och 
den 11 kilometer avlägsna hållplatsen Lomma 
kyrka såldes 1 100 enkla biljetter, 1 000 tur- och 
returbiljetter men hela 9 300 månadsbiljetter. 
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1957 leve
rerades .från 
Arlöv tolv över
foringsvagn,ar 
till NKlj Här 
ses Q37 1559 
i Dejeden26 
juni 1990. Foto 
Hans Karlsson
Nyhlen. 

Tågfärjan Trelleborg insattes i ordinarie trafik 
den 1 juni 1958 och sovvagnen Stockholm-Ber
lin blev daglig hela året. En Mitropasovvagn 
började gå Malmö-Mi.inchen. När den höll vid 
gränsen D DR/Förbundsrepubliken för lok- och 
personalbyte hälsades passagerarna välkomna till 
väst av medlemmar i en hjälporganisation som 
bjöd på te genom neddragna kupefönster. 

Under 1958 slog TV igenom. Ett program som 
svenska folket uppskattade var Kvitt eller dubbelt 
där man kunde vinna 10 000 kr. Premiäråret 
vanns summan i ämnet järnvägar av Erik Sund
ström. För 10 000 kr kunde man 1958 köpa 87 
returresor Stockholm-Göteborg i första klass. 

Och 1958 tog landets tåghybby fastare form 
genom att Svenska Järnvägsklubben bildades. 

Den 1957 
levererade 
tågfarjan Trel
leborg på 
väg ut ur den 
namngivande 
hamnen. Note
ra farjeklajfen 
bakom akter
skeppet. Foto 
Seved Walther, 
Sveriges Järn
vägsmuseum. 



RobertSjöö 

Sveriges Järnvägstnuseutn 2007 

Vare sig man ägnar sig åt kommersiell tågtra
fik eller anslagsfinansierad museiverksamhet 
betraktas numera förändring av förutsättning
arna som ett naturligt tillstånd. Vi har klarat oss 
bra på museet och märkligt nog - eller kanske 
snarare lyckligtvis - så verkar det bli bättre for 
varje omstart. I samband med att Banverket 
genomförde sin största organisationsforändring 
sedan bildandet 1988 har museiverksamheten 
återigen fått en ny organisatorisk tillhörighet. 
Från och med den 1 februari 2007 utgör Sve
riges Järnvägsmuseum en egen avdelning inom 
enheten Verksamhetsstöd, en av Banverkets 
fyra så kallade förvaltande enheter. Chefen for 
enheten, Mathias Persson, ansvarar även for 
verksövergripande avdelningar for dokument
hantering, ekonomi, forskning, information, 
kontorsservice och personal. 

Den nya organisationen ska verka i ett renod
lat uppdragsforhållande gentemot en beställande 
stabsfunktion. Under 2007 bibehölls emellertid 
den gamla ekonomimodellen med traditionell 
budget. 

En annan mycket välkommen förändring var 
inrättandet av ett särskilt råd for museet som stöd 
for större beslut och verksamhetsinriktningar åt 
såväl den beställande funktionen som den utfö
rande verksamheten. Det av generaldirektören 
inrättade rådets övergripande arbetsuppgifter är 
att 

• vara ett sektorsforum for strategisk diskus
sion och förankring 

• medverka till att verksamheten motsvarar 
omvärldens krav 

• öka järnvägssektorns engagemang i verksam
heten samt 

• medverka till ökad samverkan med andra 
verksamheter med kulturhistorisk inrikt
mng. 

Ledamöterna kommer dels från Banverket, dels 
från externt håll. Till de senare räknas Järnvägs
musei vänners ordförande, Rolf Sten, även om 
han naturligtvis redan innan rollen i rådet stått 
både mig och museet mycket nära. Museirådets 
ledamöter sedan dess bildande är 

Lars Berggrund, Banverket, senior advisor GD
stab (ordförande) 
Karin Englund, Nordiska Museet, ekonomidirektör 

Yngve Handspik, Banverket, risk- och säkerhets

handläggare Expertstöd 

Ann Louise Kemdal, Tekniska Museet, museichef 

Per-Magnus Nilsson, Riksantikvarieämbetet, biträ

dande riksantikvarie 

Mathias Persson, Banverket, enhetschef Verksam

hetsstöd 

Robert Sjöö, Banverket, museichef (föredragande 

och sekreterare) 

Rolf Sten, Järnvägsmusei Vänners ordförande 

Under 2007 hölls två möten med rådet, i Gävle 
respektive Ängelholm, vilka båda främst var en 
presentation av verksamheten. 

I en föränderlig tillvaro är en aktiv omvärlds
bevakning livsnödvändig. Av många stadiga 
utredningar är det främst den så kallade musei
koordinatorns arbete som kan komma att på
verka vår verksamhet - och även det förhopp
ningsvis i positiv riktning. Kulturministern utsåg 
i januari 2007 den avgående ordföranden i Riks
förbundet Sveriges Museer, Christina von Arbin, 
till utredare av de stadiga museerna under kultur
departementet. I direktiven ingick även en över
syn av statens förhållande till andra museer. Sveri
ges Järnvägsmuseum har i det sammanhanget en 
speciell roll som stadigt museum utanför kultur
departementets inflytande eller finansiering. På 
kort sikt kan det kanske ge både frihet och möj
ligheter till utveckling utan politisk inblandning, 
men på lång sikt är det naturligtvis inte bra med 
en splittrad styrning och hantering av det stadigt 
ägda kulturarvet, av vilket våra samlingar utgör 
en inte oväsentlig del. För att fokusera just på 
problematiken med samlingarna men också var
aktigheten hos museer som plötsligt kan befinna 
sig i bolag med avkastningskrav bildades efter 
ett möte med museikoordinatorn ett nätverk av 
så kallade verksmuseer. I nätverket ingår inled
ningsvis cheferna for Polismuseet, Postmuseum, 
Riksidrottsmuseet, Sveriges Fängelsemuseum, 
Tullmuseum,Vin & Sprithistoriska Museet,Väg
verkets Museum och Sveriges Järnvägsmuseum. 
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Även om huvudsyftet är att påverka utredningen 
i önskad riktning är en ökad kollegialitet mel
lan museer och personal med liknande förutsätt
ningar en minst lika viktig effekt. 

För det senare har jag även under 2007 haft 
förmånen att sitta i styrelsen för vår "bransch
organisation" Riksforbundet Sveriges Museer 
(RSM). Under året har genomförandet och pla
neringen av museernas vårmöte varit huvudfrå
gor. På internationell nivå blev jag även omvald 
till styrelsen för International Association ofTrans
port and Communications Museums (IATM) för 
ännu en tvåårsperiod. Till ny president, efter den 
avgående danskan Birgitte Wistoft från Post & 
Telemuseum, valdes Michael Diinnebier, chef 
för Verkehrsmuseum i Dresden. 2007 var även 
konferensår så ett hundratal delegater samlades 

156 

i York den 10-15 juni för att diskutera gemen
samma frågor och besöka museikollegor. För vår 
del deltog, förutom jag själv, Lars Olov Karlsson, 
Anna Ahlberg och Ida Sixtensson. Utöver de 
alltid lika imponerande intrycken från National 
Railway Museum i York är huvudfrågorna de
samma över större delen av vår museivärld: hur 
ska vi kunna ta hand om våra gigantiska sam
lingar, hur får och kan vi bruka dem och hur 
vidmakthåller vi intresse från både våra frivilliga 
samarbetspartners, som volontärer eller musei
vänner, och våra ägare eller finansiärer. Sett till 
järnvägsmuseisektorn har det skett storsatsning
ar i många länder. På senare år har mycket stora 
investeringar gjorts i Norge (Hamar), Frankrike 
(Mulhouse) och Holland (Utrecht). Under kon
ferensen fick vi också inblick i två spännande 

och stora järnvägsmuseipro
jekt i Australien: Ipswich och 
Sydney. Det är även en hel del 
på gång i våra nordiska grann
länder, Finland (Hyvinge) och 
Danmark (Odense). Jag vill inte 
påstå att det inte har hänt något 
på hemmaplan, men det känns 
trots allt som att vi fortfarande 
väntar på det där riktiga lyftet. 
Var och hur återstår att se, men 
låt oss vända åter till verksam
hetsåret 2007. 

Förstärkningar 

Mycketglädjandekundevi tillsät
ta två tjänster, en återbesättning 
och en helt ny. Dessutom om
vandlades ett inlån till en tjänst. 
Även om inte antalet arbetstim
mar påverkades i någon större 
utsträckning skapades ändå en 
bättre stabilitet i organisationen. 
Av privata och praktiska skäl av
slutade Långselebon, Kenneth 
Landgren, sitt långpendlande till 
Gävle. Kenneth stannade dock 
kvar som timanställd lokförare 
med lite rimligare förutsätt
ningar. Han ersattes av Martin 

På järnvägsmuseidagen dånar for 
forsta gången på många år El 0 
17 46 fram med ett tungt timmertåg. 
Foto Siegfried Nörenberg. 



Vid samma evenemang kom museets plattformstruck till praktisk nytta for vaktmästerigruppen. Claes Zachrisson vid 
spakarna hade hjälp av Lars Forsberg och Stefan Nilsson. Foto Siegfried Nörenberg. 

Öhlin, som har ännu längre till Gävle. Martin 
bor i Malmö och delar en halvtid mellan Gävle 
och Ängelholm. Som museitekniker i Ängelholm 
fastanställdes Thomas Lindberg som under flera 
år funnits i verksamheten i olika anställningsfor
mer. I slutet av året kom Krister Månsson även 
organisatoriskt till museet i Ängelholm för att 
arbeta med information och hemsida utöver det 
bibliotek med vilket Krister följt ett antal flyttar 
inom Banverket. Därmed har också frågan om 
det splittrade SJ-biblioteket slutligen landat i och 
med att den del som gick museet förbi i samband 
med bolagiseringen nu även formellt är överförd 
(se Spår 2001). En epok har också gått, om inte 
i graven så väl i pension. Den före detta chefen 
för Sveriges Järnvägsmuseum och Banmuseet, 
sedermera vår intendent och järnvägshistoriker, 
Lars Olov Karlsson uppnådde plötsligt, som det 
verkade, den aktningsvärda åldern. Lars Olovs 
kunskap och sociala kompetens är vi rädda om 
så till verksamhetens gagn har han fortsatt som 
timanställd. 

Internt gjordes också några justeringar av or
ganisationen. Restaureringsverksamheten åter
gick till projektform och några medarbetare fick 

bland annat därför ny sektionstillhörighet. Mu
seets bemanning såg ut som följer vid utgången 
av 2007: 

Museichef 
Robert Sjöö 

Adminstration och Projekt 
Thomas Bjertner 

Göran Jäderholm 

Thom Olofsson 

Lars Olov Karlsson 

Publik verksamhet Gävle 
Mia Lundstedt 

Anna Ahlberg 

Olle Andersson 

RolfJansson 

Gunilla Lundberg 

Stefan Nilsson 

Claes Zachrisson 

Peter Iller 

administration och ekonomi, 

Ängelholm 

administration, ekonomi och 

IT 
projektledare restaurering 

timanställd, järnvägshiscoriker 

sektionschef 

utställningar och program 

reception och butik 

fastighets tekniker 

marknadsföring, special

arrangemang, hemsida 

assistent, vaktmästeri 

museitekniker 

timanställd, reception och 

teater 
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Kajsa Allermalm 
Anders Larsson 

Helen Linander 

Helena Lucz 
Karin Meyer Lunden 

Annika Nilsson 

Anna Nygren 

Birgitta Pedersen 

Maria Philström 

Annelie Wahlsrröm 

Malin Lundstedt 

Emil Sjöö 

Publik verksamhet Ängelholm 
Mai Kurdve 

Michael Andreasson 

Ursula Gey Lindgren 

Thomas Lindberg 
Krister Månsson 

Anders Lindberg 

Alicja Karlsson 
Elin Larsson 

Lena Larsson 

Peter Lindholm 

Emilia Lönnqvist 

MiaPamp 

Emil Sandin 

Lena Strömberg 

Annette Thomasson Söderlund 

Tefik Zeleni 

Samlingar och Dokumentation 
Katarina Sandberg 

Christina Engström 

Robert Herpai 

Arvid Högberg 

Elisabet Kronhöffer 

Ida Sixtensson 

Bertil Pettersson 

Hans Karlsson-Nyhlen 

Fordon och Trafik 
Sten Holm 

Stefan Carlsson 

Lars Lunden 

Mattias Smedberg 

Martin Öhlin 

Kenneth Landgren 
Henrik Reuterdahl 
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timanställd reception 

timanställd, minitåg 

sektionschef 

museitekniker, 50% 

reception, marknadsföring 

och butik 

museitekniker 
information, hemsida, 

publikt bibliotek 

timanställd, museitekniker 

timanställd, reception 

sektionschef 

arkiv och bibliotek, 75% 

arkiv och bibliotek 

föremåls registrering 

Ängelholm, 50% 
föremålsregistrering, 75% 

föremål 

timanställd, 

föremålsregistrering 

fororegistrering, anställd 

av Järnvägsmusei vänner 

sektionschef 

verkstad, snickeri 

trafikverkstad, förråd, 

plusjobb 

trafikverkstad 
trafikfordon, underhåll 

timanställd, lokförare 

inlån, trafiksäkerhet 

och projekt 

Som vanligt så har ett oräkneligt antal personer 
hjälpt oss med mängder av värdefulla, oavlöna
de arbetsinsatser. Utöver ordförande Rolf, som 
vi hade glädjen att ra utnyttja motsvarande en 
deltidstjänst så vill jag, utan att förringa andra, 
framhålla Per-Åke Lampemo, som höll i mu
seivännernas verksamhet i Herrljunga lokstall, 
Bengt Lindberg som för Inlandsbaneresan tog 
över som projektledare för torsdagsgruppens re
noveringar och Nils-Erik Bjärlund som ännu ett 
år varit en förutsättning for framgångsrik digital 
registrering och förmedling. 

För en stor publik i Gävle 

Den publika verksamheten i Gävle kan blicka 
tillbaka på ett händelserikt år med ett rekordstort 
antal programpunkter. Huruvida allt gjordes 
med lyckat resultat kan diskuteras men besöks
talet uppgick till 42 584, det tredje bästa någon
sin. Då intäkterna blev rekordstora, om man 
undantar fjolåret inklusive Tåg 150, så tyder det 
även på nöjda gäster. Något som ofta glöms bort 
i de här sammanhangen är basutbudet som görs 
löpande. Till exempel genomfördes 347 visning
ar för grupper varav ett hundratal för barn- eller 
skolgrupper. 

Det förhållandevis framgångsrika loklekiset 
på onsdagar utvecklades till fri entre för alla var
dagslediga under namnet Hållplats Rälsgatan 1. 
Dessutom erbjöd vi föreläsningar och familje
guidningar. Tyvärr nappade inte publiken på 
utbudet så programpunkterna lades ned och 
namnet slopades men den fria onsdagsentren 
bestod. I år fick trafikfordonen vila under sport
lovet och i stället ställdes banvaktsstugan Hosäter 
i centrum med banvakten själv, hans hustru och 
barn. Genom dramatiserade guidningar fick vi 
fart på små och stora besökare som prövade på le
kar och leksaker från förr, allt från vedträdockor 
till tunnband. Dressincykling med stoppbock i 
form av en jättelik snöhög var också ett uppskat
tat inslag. 

En milstolpe när det gäller att hitta en kvinnlig 
publik uppnåddes med Körtåget en solig lördag i 
slutet av april. Vår skönsjungande Anna Ahlberg 
upplåter sin röst i kören Kör for alla under led
ning av Caroline af Ugglas. I den kreativa miljön 
föddes iden att köra ett särskilt tåg för kören, 
som har ett stort antal medlemmar, från Stock
holm och Uppsala till Gävle och museet och att 
man här skulle hålla en körfest för varandra och 



Martin Öhlin (till höger) gick 
.från timanställning till en 
fast tjänst for att ägna sig åt 
fordonsunderhåll. Samtidigt 
gjorde Kenneth Landgren (till 
vänster) det omvända. Trafik
chefen, Sten Holm (i mitten), 
kan alltså lugnt forvissa sig 
om att även fortsättningsvis 
ha tillgång till båda två. Foto 
Tina Eriksson. 

Thomas Lindberg 
anställdes som 
museitekniker i 
Angelholm efter 
flera års projekt
anställningar och 
vikariat. Foto Mai 
Kurdve. 

Krister Månsson har under många år varit trogen Sj-s 
gamla bibliotek som i samband med bolagiseringen 
överfordes till Banverket. Krister har ordnat och forteck
nat litteraturen som forvarats i Angelholm. Parallellt 
med det har han varit inlånad till museet. Under 2007 
fordes både Krister och det fordigregistrerade biblioteket 
över till museet. Foto Ursula Gey Lindgren. 
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Hårda tider for banvakten Rojfe Janson (till höger) och hans fomiij under sportlovsarrangemanget: Stefan Nilsson, 
Helena Lutz, Ellinor Engström, Lisa Sandberg Sandström och Anna Nygren. Foto Christina Engström. 

hugade besökare. En sådan ide kan man naturligt
vis inte motstå. Uppslutningen från Gävles körer 
blev tyvärr inte så stor men Kör for alla fyllde vårt 
tåg med närmare 500 platser. Vad som kanske är 
ännu mer fantastiskt var att de, för att finansiera 
tåget, fick köpa sina biljetter för resan. Den gi
gantiska kören som alltså betalat för att komma 
till museet höll sedan ett bejublat uppträdande 
med Caroline i spetsen framför stallcirkeln. Så 
var det det där med kvinnliga besökare. Kören 
själv dominerades mycket kraftigt av tjejer i alla 
åldrar och uppenbarligen har körintresset i Gävle 
samma genusförhållande. Runt ett tusental män
niskor på området och inte många gubbar i det 
folkhavet. Fantastiskt roligt tyckte vi som har 
svårt att fa hit kvinnor som inte bara följer med 
man eller barn. Det visade sig dock att det också 
uppdagade en viss orutin för ett praktiskt behov 
- tillgången på toaletter. Vad vi däremot är bra 
på är improvisation. Det ordnades raskt beman
nade toalettvisare som organiserade ett system av 
köer till alla tillgängliga faciliteter inom området 
inklusive kontoren. Det skapade också en viss 
munterhet som bidrog till en mycket god stäm
ning i ett ordnat kaos. 
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Sommarprogrammet fokuserades på den nya 
miljön i och kring det hitflyttade stationshuset 
från Hennan. En mindre, permanent utställ
ning byggdes upp i de publika delarna, väntsal 
och godsexpedition. Dessutom fylldes stins- och 
postexpedition med en genuin 1950-talsinred
ning som tidigare tagits till vara från Dals Långeds 
station. Utställningen bygger på djupintervjuer 
med ett antal personer med anknytning till Hen
nan. Under tre dagar gjordes en dokumentation 
av ett tiotal personer utförd av Anna Ahlberg, Ida 
Sixtensson och Katarina Sandberg. Via kontakt 
med Byalagets ordförande Mia Löfgren hade vi 
fatt tips på personer som hade anknytning till, 
hade arbetat på eller på olika sätt hade erfaren
heter av Hennans station. Intervjuerna som spe
lades in digitalt gjordes med personerna och de 
fotograferades också i sina hemmiljöer. Doku
mentationen av de boende i Hennan och deras 
berättelser runt stationen låg sedan till grund för 
utställningstexterna och en mycket uppskattad 
teaterguidning under hela sommaren med Peter 
Iller i alla roller som ett antal Hennanbor. 

Efter framgången med TÅG 150 kändes det 
vettigt att på något vis hålla fast vid namnet och 



även ett arrangemang under flera dagar för den 
etablerade Järnvägsmuseidagen. Den 8- 9 sep
tember genomfördes därför Tåg 07 under två 
dagar. Det visade sig som en lyckad strategi då 
lördagen bjöd på bedrövligt väder med ihål
lande, stundtals häftigt regn medan söndagen 
bjöd på sol. Målbilden var annars framför allt 
söndagen under TÅG 150 med ett hanterbart 
antal olika tåg för passagerare men även uppvis
ning. För det senare hade museets Martin Öhlin 
och Mattias Smedberg lagt på ett extra kol för 
att fa i gång det oljeeldade ångloket E 10 1746, 
en uppskattad överraskning framför ett lastat 
timmertåg och dessutom SI 1923 som påskjut. 
Förra årets sensation, malmtågsångloket, R 976, 
var också i aktion med godsvagnar. En annan in
sats för Tåg 07 gjordes av museivännerna Patrik 
Hjelm, Gunnar Jonsson och Tim Svensson på 
den elektriska lokomotorn Za 267 som för första 
gången kördes som museidragkraft med ett kor
tare godståg i kroken. 

För publiken förenklades reseutbudet till Ang
tåget, till Furuvik (B 1312 med plattformsvagnar 
och elloket D 101 i andra änden), Elektriska tå
get, till Kolforsen (Du 444 med trävagnar) och 
Rälsbussen, pendel mellan Gävle C och museet, 
(Y6 1109 och Y8 1135). Eltåget användes också 
för tillresande från Ockelbo. För utsocknes be
sökare körde Nässjö Järnvägsmuseum dessutom 
sitt 1960-talståg från Borlänge via Storvik och 

Caroline af 
Ugglas levde med 
som höggravid 
körledare under 
Körtåget den 21 
april. En av Kör 
for allas sångare 
är museets Anna 
Ah/berg (mitt i 
bilden) som också 
var projektledare 
for arrangemang
et. Foto Katarina 
Sandberg. 

Sandviken. Från Stockholm/Uppsala gick natur
ligtvis även Årgångståget, för tionde året i rad. 
Järnvägsvännerna fick därutöver stifta närmare 
bekantskap med gästande Queen ofTraction, från 
Hectorrail, och Inlandsbanans Grand Nordic. 
För familjeunderhållningen stod skådespelerskan 
Marika Lagercrantz som kåserade om resor, troll
karlen Filiokus Fredrik och vinnaren av Talang 
2007, Zillah med sin talande apa. Trots det usla 
lördagsvädret kom 5 304 besökare till Tåg 07. 
Fyra ånglok i gång och en tämligen omfattande 
trafik var dock slitsamt för vår ringa trafikperso
nal även om den förstärktes med frivilliga krafter. 
Personalen måste rimligtvis fa rätt information 
och tydlig arbetsledning. Nog var ambitionen 
från projektledningen hög och viljan stor men 
känslan var ändå att arrangemanget slet i mesta 
laget på det mänskliga kapitalet. Vi har en del att 
fundera över när det gäller stora projekt. 

Stort i liten skala var Modelltåg 07 den 13-14 
oktober, som med vår timanställde, tillika kas
sör i Järnvägsmusei Vänner, Anders Larsson som 
projektledare blev mycket lyckat och välbesökt. 
Skolornas höstlov har av den publika verksamhe
ten döpts om till spöklov. I år installerades spö
ken och läskig musik i museets rälsbuss som där
med blev en spökpendel från Gävle C. Detektiv 
T ura Sventon tog emot resenärerna för att ta dem 
med på en jakt efter gengångare. Under jakten 
fick de träffa banvaktarens hustru, en yngling 
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Peter Iller hade en svettig stund i sin enmansforeställ
ning på Hennans station, från torr guide till stins, 
postkassörska, småtjyv och slutligen kommissarie. Foton 
Christina Engström. 



Som timanställd 
på museet kan 
man plötsligt 
hamna i skå
despelar.facket. 
Helen Linander 
gestaltade med den 
äran en yngling 
som kom for nära 
kontaktledningen 
och därefter spökar 
på Hennans sta
tion till barnens 
skräckblandade 
fortjusning. Foto 
Robert Sjöö. 

på Hennans station och Svarta Björn, -alla tre 
med hemska historier att berätta. Tillsammans 
åstadkom sedan tecknande och ritande besökare 
en 13 5 meter lång spökaffisch, ett bra mått på 
en välbesökt och uppskattad lovvecka. Det pu
blika året i Gävle avslutades i december med 
"ånglokspepparkaksbakningstävling" (smaka på 
det ordet!). Fritidshemmen i Gävle bjöds in som 
deltagare och de som hörsammade inbjudan ut
rustades med deg och tävlingsregler. Skapelserna 
ställdes ut i anslutning till kafeet och besökarna 
fick rösta på en vinnare av priset, en resa med 
rälsbuss till Storvik. 

Den stora permanenta nyheten var faktarum
met Centr@len som invigdes i april. Den gamla 
väntsalsmiljön i museets första hall fick ge vika 
för en modernare inramning som ska fungera 
som sökmotor i museets samlingar av framför 
allt föremål och fotografier i ett antal datorplat
ser. Projektledare för Centr@len var Anna Ahl
berg och helt avgörande stöd för projektet fick vi 
av Järnvägsmusei Vänner genom dess IT-exper
tis, herrar Sten och Bjärlund. Endast en tillfällig 
utställning öppnades under 2007, men å andra 
sidan en som vi producerat själva, Ta Plats - udda 
stolar berättar. Projektledare för utställningen 
som stod uppe från maj och hela året ut var vår 
föremålsansvariga, Ida Sixtensson, som hade fatt 
ett speciellt förhållande till denna undanskymda 
men spännande föremålsgrupp i samband med 
iordningställandet av det nya möbelförådet. 

- Efterfrågan på specialarrangemang och företags
aktiviteter ökade faktiskt jämfört med jubileums
året 2006. Något som i stor utsträckning bidrog 
till goda inkomster. Trafikuppdragen hanteras 
också av den publika verksamheten. Årets största 
uppdrag gjordes for Stora Enso, ITS (Intelligenta 
Transportsystem) och brittiska Railway Touring. 
En trevlig tradition upprepades när vi med räls
buss skjutsade in lyckliga studenter från det närlig
gande John Bauergymnasiet till Gävle C där släkt 
och vänner väntade på att fa gratulera. 

För en stor publik i Ängelholm 

Den publika verksamheten i Ängelholm lycka
des med konststycket att slå det nysatta besöks
rekordet från jubileumsåret om än inte med mer 
än en busslast. 28 679 personer besökte museet 
i Ängelholm, varav 11 950 barn. 211 visningar 
genomfördes för grupper. Även om museet inte 
officiellt öppnades förrän i maj så drog det popu
lära loklekis i gång på onsdagar. I mars nyinvig
des det uppfräschade Lekstallet av ingen mindre 
än gubben Pettson, dock utan katten Findus. Två 
veckors sportlovsöppet hämmades av skånskt 
snökaos den andra veckan men närmare 2000 
leklystna kom för att ta del av LEGO-frossa, 
tågdataspel och Barbietåg. Även påsklovsaktivi
teterna omfattade två veckor. Inriktningen var 
eget skapande. Man fick bland annat bygga och 
måla sitt eget ånglok av den, av Anders Lindberg, 
specialdesignade träbyggsatsen. Det gick bra att fa 

163 



Öppet hus i Angelholm blev som vanligt en folkfest. Utställningen Skånska stationshus - nyckelhål mot världen 
invigdes av konstnären Lars Vilks. Foto Mai Kurdve. 

LEGO-frossa även under påsklovet som lockade 
nästan 1500 kreativa besökare. I samband med 
påsköppet flyttade fotoutställningen Lennart Nils
sons okända järnvägsvärld ner från Gävle för att 
visas året ut. Lägligt nog sammanföll öppnandet 
med en konstrundevecka i nordvästra Skåne. 

Den 1 maj var det så dags att öppna på allvar. 
Öppet hus bjöd på bland annat inhyrt ångtåg 
från Skånska Järnvägar, gästande 1960-talståg 
från Nässjö Järnvägsmuseum, veteranbilsparad, 
dressincykling och modelljärnvägsrallare. Gub
ben Pettson kom tillbaka och skapade tillsam
mans med rytmerna från marimbamusik en fest
lig vårstämning. Den senare under året mycket 
omskrivne konstnären Lars Vilks invigde samma 
dag ännu en utställning, Skånska stationshus 
- nyckelhål mot världen, inlånad från Region
museet i Kristianstad. På Mors dag den 27 maj 
utmanade vi jämställdhetslagarna genom att er
bjuda fri entre för alla mammor - och döttrar. 
Det kom över 100. 

Utan att erbjuda mer än dressincykling på 
museiområdet under helgerna i juli, i samarbete 
med Föreningen dressin och turism i Klippan, blev 
museet ändå mycket välbesökt under sommar-
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månaderna. Bara i juli besöktes utställningen av 
över 7 500 personer. Det är viktigt för oss att fa 
perioder av återhämtning. Paradoxalt nog verkar 
det ske då vi har flest besökare. A andra sidan är 
arrangemangen på vår och höst oerhört viktiga 
för att fa uppmärksamhet från både media och 
möjliga besökare. Då kan sommaren bli skörde
tid. Säsongen ändades med filmfestival den 30 
september. Ett urval tågfilmer visades i hörsalen. 
Samtidigt kördes barnfilmer, Thomas tankloket 
och Banverkets egen Bango, på TV i lekstallet. 

Det spökade också i Ängelholm under höst
lovet. Spökjakt den 1 november blev helt fullsatt. 
Trash train var en häftig nyhet under höstlovet 
där besökarna fick bygga sitt eget återvinnings
lok De fantasifulla och i bland riktigt vackra 
lokomotiven ställdes därefter ut fram till jul till 
stolta tillverkares stora glädje. På Fars dag den 
11 november var det så dags att återgälda det 
haltande genusperspektivet från Mors dag. Nu 
var det grabbarnas tur att gå gratis på museet så 
rättvisa skipades till sist. Samma helg inföll också 
Gränslösa dagar, ett samarbete mellan nordvästra 
Skåne och Nordsjälland med marknadsföring 
av museer och turistattraktioner i Helsingborgs-



I Angelholm finns en annan av våra skådespelande for
mågor, Peter Lindholm, som i Gubben Pettsons skepnad 
återinvigde Lekstallet. Foto Mai Kurdve. 

och Helsingörsregionen. Tyvärr blev det ingen 
publiksucce det här året, men för oss är det själv
klart att finans med i ett sådant sammanhang i 
denna heta region. Traditionsenligt genomfördes 
Luciatåg i december. I år var tåget betydligt större 
än tidigare då en stor grupp från Järnvägsmusei 
Vänner i Herrljunga rest söderut tillsammans 
med B-loket 1038 och det blivande driftloket i 
Ängelholm, E 902. 

En del investeringar gjordes under 2007 i den 
fasta utställningen. Bildspelet genomgick ett 
banbrytande teknikskifte från diaprojektion till 
digital teknik. Det uppdaterades på samma gång. 
Under stilleståndet restaurerades modellbanan 
och försågs med ny bakgrundsmålning. Nyinvig
ning ägde rum i samband med Luciatåget. 

För våra samlingar 

Under året har sektionen utöver det löpande ar
betet drivit flera projekt för att ordna upp och 
tillgängliggöra samlingarna. TGO ]-arkivet blev, 
genom Christina Engströms tålmodiga insats, 
definitivt klart för registrering i vår databas. I 
bildarkivet har Stig Nybergs samling börjat skan
nas in. I övrigt har överföringen till digital form 
av museets bildarkiv fortsatt, såväl genom insat-

ser av museivännernas Hans Karlsson-Nyhlen, 
som genom inskanning på annan ort av Regis i 
Kristianstad. För att kunna utnyttja det totala an
talet befintliga lokaler bättre, har Robert Herpai 
gjort upp en plan och börjat göra omflyttningar 
av våra arkiv. I detta arbete har ingått en gallring 
av cirka 60 hyllmeter med dubbletter av äldre lit
teratur från magasinsutrymmen för att ge plats åt 
annat arkivmaterial. Under året har Robert även 
varit delaktig i ett antal bokprojekt med framta
gande och urval av bilder till inte minst Tåg 150 
- tidernas tågfest, som bildredaktör. Övriga större 
publikationer var Spår 2007, järnvägsminnen 4 
- minnen .från Malmbanan av Curt W Engström 
och Jan Bergscen samt Karlsborgsbanan - och 
järnvägen i Skövde av Svante Forsaeus. 

En heltäckande genomgång och registrering 
av föremålen i basutställningen genomfördes av 
Elisabet Kronhöffer och Bertil Pettersson som 
samarbetat vid kamera och dator. Alla föremål i 
utställningen är nu märkta med inventarienum
mer, finns fotograferade och har rätt placering i 
databasen Sofie. Rutiner för omflyttning av före
mål i utställningen har också setts över. Arbetet 
med att fa möbler på plats i vårt iordningställda 
möbelmagasin på Nynäs fortskred. Även en del 

I utställningen Ta plats - udda stolar berättar fick en 
forsummad foremålsgrupp i museets samlingar komma 
till tals. Foto Katarina Sandberg. 
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Vädret var tyvärr inte det bästa på lördagen under Tåg 07 men det gav möjlighet till nya bildmotiv. Foto Siegfried 
Nörenberg. 

Många var i tjänst under Tåg 07. Henrik Reuterdahl höll återigen i trafiktrådarna. Till sin hjälp hade han bland 
andra stinsen på Hennan, Jimmy Håkman och banvakten i Hosäter, Rasmus Axelsson. Foto Tina Eriksson. 
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andra skrymmande föremål har rengjorts och re
gistrerats för att placeras där för att inte ta upp 
plats i föremålsarkiven. Arbetet med genomgång 
av skrymmande föremål och rekvisita fortskred 
även i Ängelholm. Vid två tillfällen reste per
sonal ned från Gävle för att gemensamt med 
Arvid Högberg fatta beslut om vad som skulle 
registreras respektive placeras i magasinet "Röda 
ladan" och vad som kunde överlämnas till annat 
lämpligare museum eller inte alls hörde hemma 
i våra samlingar. 

Hennans stationshus togs under sommaren i 
bruk av den publika verksamheten. I lokalerna 
hade innan dess ett stort arbete lagts ned på att 
ställa i ordning inredningen med inventarier, 
affischer och anslag. Den närmast kompletta 
1950-talsintredningen från Dals Långeds station 
har länge funnits i våra samlingar och den kom 
nu väl till pass för att fylla stinsexpeditionen. Det 
blev till och med lite över till postavdelningen. 
lnformationsskyltar och en miniutställning togs 
också fram för att ge en upplevelse av stations
miljön även när den inte levandegörs av skåde
spelande. I samband med att Banverket Mark & 
Fastighet slutfört Hennanprojektet genom att 
iordningställa övervåningen till personallokaler 

och lunchrum så har Katarina Sandberg haft 
ansvar för den antikvariska kontrollen. Källbergs 
Bygg höll i verktygen. Inga ytskikt skulle åter
ställas i denna våning men ambitionen var att 
ge den en utformning som harmonierade med 
bottenvåningen. Rumsindelning och köket bibe
hölls men två av bostadsrummen blev kontor för 
trafiksektionen medan ett rum blev matsal och 
överliggningsrummet blev dusch- och omkläd
ningsrum. Resultatet blev över förväntan, den 
gamla känslan finns kvar fast med nya moderna 
funktioner integrerade på ett smidigt sätt och 
personalen har fatt ett nytt och fräscht lunch
rum. För Järnvägsmusei Vänners del har Hen
nan bjudit på vindsvåningen och två gavelrum 
för kontor, möten och bibliotek. 

För fordon och resenärer 

Fordonen särskiljer vi från den övriga samlingen. 
Vi har även delat upp handläggningen av dem i 
vård och underhåll av trafikfordonsparken, res
taurering samt antikvarisk vård. Sektionen för 
fordon och trafik motsvarar vad man skulle kun
na kalla museet som tågoperatör. Man ska tillhan
dahålla och underhålla trafiksäkra fordon, man 
ska tillgodose att det finns ett godkänt regelverk 

Angloket El O 1746 rullar av vändskivan vid UG]-stallet. Mattias Smedberg som lagt ned åtskilliga timmars arbete 
for detta kan känna sig nöjd Foto Siegfried Nörenberg. 
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och säkerhetsutbildad personal och man ska ge
nomföra trafikuppdrag. Restaureringen bedriver 
vi återigen i projektform under Thom Olofssons 
ledning med insatser från egen personal men i 
allt större utsträckning med extern kompetens. 
Den antikvariska vården, depositioner och över
låtelser ligger direkt på museichefens ansvar. 

Efter några år med måttliga konserveringsinsat
ser och framför allt mycket intensiv restaurering 
lades mycket fokus under 2007 på trafikfunktio
nen. Trafikorganisationen vilar på tre ben: sek
tionschefen, Sten Holm, som trafikchef, Martin 
Öhlin som ansvarig för fordonsunderhållet och 
Henrik Reuterdahl som trafiksäkerhetsansvarig. 
Med en sådan ansvarsfördelning tillgodoses Järn
vägsstyrelsens krav på oss för ett trafiktillstånd. 
Därutöver måste vi naturligtvis också ha en tyd
lig säkerhetsstyrning av ansvaret i linjen inom 
Banverket samt avtal för trafikering av spårnät, 
röjning, olycksutredningar med mera. Det är så
ledes en grannlaga uppgift för oss att skapa både 
föreskrifter och rutiner för att detta ska fungera 
i både teorin och praktiken. Trafiktrion har lagt 
ned mycket arbete på detta under året. 

Efter de anmärkningsvärda insatserna med 
fordonen till Tåg 150 gick restaureringen helt 
medvetet in i en mer konsoliderande fas. En 
del aldrig slutförda kvalitetsinsatser kunde där
för göras i köket på restaurangvagnen i Årgångs
tåget, Ro3 3749, på taket i personvagnen Bo5b 
4356 och i hytten på elloket Pa 27. Under hösten 
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Kreativ åter
vinning under 
arrangemanget 
Trash Train i Ang
elholm resulterade 
i mängder av fan
tasifulla lokomotiv 
som också blev en 
utställning. Foton 
Ursula Gey Lind
gren. 

gjordes dessutom projektering för ett kommande 
mycket stort och spännande projekt, trärestau
rangvagnen Ro2 2702 från 1927. Denna före
gicks av att vagnen genom byte med föreningen 
Malmbanans Vänner ställdes till vårt förfogande. 
Tyvärr är interiören borta efter slopningen som 
trafikvagn på 1960-talet och därefter definitivt 
genom en brand, men då vi har tillgång till mel
lanväggar och väggbeklädnader från en något 



yngre lillasyster i stål (Ro2 2769), där det finns 
bättre representanter för det långsiktiga bevaran
det, ser det ut som att man skulle kunna para 
ihop de tu för att fa en värdig representant till 
vårt trävagnståg, i bland kallat 1931 års tåg. Tid
tabellen för restaureringen är generös till förmån 
för ett bra resultat så vi räknar inte med en färdig 
vagn förrän allra tidigast år 2012. 

Efter erfarenheten från Tåg 150 så ordnades en 
maskinvecka inför Tåg 07 när översyner gjordes 
på de fordon som skulle ingå i arrangemanget. 
De särskilda projekten med ElO-loket och Za
lokomotorn har redan nämnts. Innan dess på
gick faktiskt fortfarande återställningsarbeten på 
fordon efter trafiken under Tåg 150 under hela 
våren. Höga ambitioner kostar. 

I det ovan nämnda fordonsbytet med Malm
banans Vänner överlämnades med fullt ägande 
till dem personvagnarna RB4 3581, WL3 4562 
och FV2 55180. Dessutom deponerades två per
sonvagnar, BIS 4046 och BCl 4355, allt i syfte 
att samla ett representativt tågsätt med 1940-50-
talsprägel. Senare under året överlämnades även 

Museet gav ut ännu ett 
praktverk med anledning av 
järnvägens 15 0-årsjubileum. 
Denna gång var det vårt 
eget arrangemang, Tåg 150 
- Tidernas Tågfest, som ut
gjorde ämne for boken som fick 
samma format som Järnvägen 
150 år och Järnvägen 150 år 
i bild. 

två personvagnar till Malmbanans Vänner för ett 
blivande sjuktranspomåg, B 1 G 4910 och F33 
55201. Fordonsbyte gjordes också med För
eningen Veteranjärnvägen då vi fick post- och 
resgodsvagnen DFo5 2757, även den till 1930-
talståget, mot de redan tidigare deponerade lo
kaltågsvagnarna, B6 3451 och 3758. Mot utlån 
av vagnar för projektet Inlandsbaneresan 2008 
överlämnades en sovvagn, WL2 4482, till Bergs
lagernas Järnvägssällskap. För föreningens för
tjänstfulla satsning på renovering av godsvagnar 
överläts också Gsh 38621, fd. BJ G 624. Slutli
gen deponerades två 1960-talsvagnar till Lande
ryds Järnvägsmuseum: Bl 5104 och 5157. 

Fordonssamlingarna har alltså minskats något 
under 2007, och det är ändå bara början på en 
gallring som kommer att fortgå över flera år för 
att fa en representativ samling som är möjlig att 
förvara, underhålla och tillgängliggöra. Kanske 
kontroversiellt för en del järnvägsvänner men inte 
desto mindre helt nödvändigt för vår trovärdighet 
och planering på lång sikt. Om sådant hoppas jag 
fa återkomma i nästa och kommande Spår. 

TIDERNAS TÅGFEST 

\ 

SVERIG ES JÄRNVÄGSMUSEUM 
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Så här såg ABo3a 2704 ut vid leveransen. Nu finns systervagnen Ro2 2702 isärplockad på Nynäs sedan den över
tagits .från Malmbanans Vänner. Den kommer att återställas till ursprungsskick exteriört och i salongen med hjälp 
av inredning.från Nordströms vagn som ska skrotas. Köket kommer däremot att ja modern utrustning. Nybergska 
samlingen. 
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Stickspår 

Tio artiklar i Spår: 
egna rättelser och kommentarer 

Jag har under rätt många år haft förmånen att re
gelbundet fa publicera artiklar i Spår, och därmed 
nå en kvalificerad läsekrets. I flera fall har jag ut
nyttjat möjligheten att under rubriken Stickspår 
korrigera och komplettera mej själv. Visst är det 
tråkigt att artiklarna inte var fullständigare från 
början, men det ligger delvis i skrivandets natur 
att det sällan kan bli så, att andra eller man själv 
hittar nya fakta eller att själva utvecklingen för 
in nya aspekter. Jag tar här upp tio artiklar som 
publicerats under åren 1993-2007. 

Sveriges trettitvå(?) banhallar (1993) 
Jag har blivit alltmer övertygad om att Gävle
Dala järnväg inte byggde någon banhall, ens 
enligt min generösa definition, i Gävle, och att 
Sverige därmed bara har haft 31 banhallar. 

Beträffande banhallen i Höör förmodade jag 
att den uppfördes 1859 (Edelsvärds ritning var 
från året innan). Nu påpekar Yngve Holmgren, 
i anslutning till bansträckans 150-årsfirande, att 
någon hall inte finns utritad på den noggranna 
karta över Södra stambanan som trycktes efter 
dennas färdigställande 1864. Hallarna i Malmö, 
Lund och Jönköping finns däremot ordentligt 
markerade. Detta har fått Holmgren att tvivla 
på hallens existens. Det gör inte jag, för den 
finns omnämnd i SJ:s minnesskrift 1906 och 
även i tidningsartiklar av personer som måste 
ha sett den med egna ögon. En förklaring skulle 
kunna vara att den byggdes efter 1864, men det 
förefaller osannolikt, för då stod det sen länge 
klart att Höör inte skulle bli något annat än en 
ordinär lantstation. Troligare verkar det att in
sikten om Höörs obetydlighet gjorde att man 
räknade med att hallen skulle rivas och att den 
därför inte ritades ut. Fast rivningen kom inte 
förrän på 1880-talet. Mer forskning behövs, 
och det uppstår kanske anledning till nya Stick
spår. 

I artikeln gissades att banhallen vid Stockholm 
södra revs på 1870-talet. Men det stämmer inte, 
den fanns kvar till 1900. Då försvann den äntli
gen och virket återanvändes till flera olika bygg
nader vid verkstaden i Tomteboda. Om detta 
kan man läsa i SJ :s minnesskrift 1906. 

Enligt Banverkets aktuella planer återkommer 
lokaltågstrafiken till Trelleborg 2011. Lokala in
tressen vill leda in den i banhallen som just nu är 
spårlös och tjänar som bilparkering. 

Svensk järnvägsstatistik (1994) 
Jag borde ha nämnt SJ :s Drifttjänststatistik som 
1932-1976 gav åtskilligt fler detaljer än SOS
publikationen Statens järnvägar. 

För produktion av den officiella järnvägssta
tistiken ansvarar sedan 1993 Statens institut för 
kommunikationsanalys (Sika), från 1998 i sam
arbete med Banverket. Årspublikationen hette 
först Järnvägar men från och med 2000 Bantra
fik. Detta är ett utslag bland flera av att de tra
ditionella gränserna mellan järnväg, tunnelbana 
och spårväg suddas ut - Bantrafik redovisar alla 
tre. Eftersläpningen har snarast ökat och de 2008 
färskaste uppgifterna är fyra år gamla. 

Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen (1995) 
Artikeln om Piraten är den som jag flitigast kom
menterat i efterskott och jag har inget väsentligt 
att tillägga just nu. Senare i år kommer den att 
i bearbetat och något utvidgat skick publiceras 
i Piratensällskapets årsbok, som förhoppningsvis 
ska göras tillgänglig även externt. Nya ritnings
fynd har bland annat klargjort rumsdispositio
nen på Vollsjö station. 

Fasta Öresundsforbindelser (1997) 
En kuriös detalj kunde ha nämnts från den ut
redning som 1954 föreslog en ren vägbro mellan 
Malmö och Köpenhamn: "Högst uppe på brons 
krön bygger man en stor hållplats, där bilisterna 
kan stanna och beundra utsikten." 

När artikeln publicerades var Öresundsbron 
beslutad men inte byggd. Den har blivit en fram
gång, inte minst för järnvägens del. I rusningstid 
passeras den av sex Öresundstågspar i timmen och 
i Banverkets framtidstankar finns ett väntspår på 
Pepparholm för västgående godståg- inget för öst
gående, som skulle behöva starta i uppförsbacke. 
Fast fortsätter trafikökningen lär Kastrups station 
bli den svåraste flaskhalsen. Miljöpartiet har fram
kastat förslaget att flytta upp lokaltågen till två av 
överplanets vägfiler. Då skulle deras passagerare 
inte längre fa utsikten störd av bärbalkar. 
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Banverket har också lanserat iden om en park 
and ride-station för bropendlare i Burlöv, en 
möjlighet som beskrevs redan i artikeln. 

Mer genomarbetat är det tunnelprojekt som 
2006 redovisades i en utredning från Helsing
borgs stad. De flesta H-H-tunnlar har tänkts 
utgå från Helsingborgs norra del, och i den be
fintliga utfartstunneln från Knutpunkten finns 
ett inslag i västväggen där ett spår till Helsingör 
kan vika av. Nu kommer förmodligen både insla
get och utfartstunneln att bli historia om något 
decennium, för trafikutvecklingen har visat att 
1990 års lösning var för snålt tilltagen med sitt 
enkelspår. Det projekteras en ersättande, dubbel
spårig tunnel från stationen upp till hållplatsen 
Maria. 

Söder om Helsingborg C tänks en överdäck
ning ner mot Ramlösa, och där ska den dub
belspåriga tunneln mot Helsingör vika av. Eller 
rättare sagt tunnlarna, för med den längden är 
det numera av säkerhetsskäl bara enkelrör som 
gäller. Och inte nog med det, godstågen som 
kommer på Skånebanan (gamla Helsingborg
Hässleholms järnväg) ska få ett eget rör. Alltså 
tre spår mellan Helsingborg och Helsingör där 
alla tidigare förslagsställare menade att det täckte 
med ett enda. 

Hela projektet är knutet till planerna på ett 
skandinaviskt höghastighetsnät, och med den 
valda utfarten och tunnellinjens S-form slipper 
tågen mot kontinenten byta riktning. En omfat
tande lokaltrafik finns emellertid också med i 
föreställningarna. 

Ovanstående kan även fungera som en komplet
tering till min första artikel i Spår, "Helsingborg: 
99 års 'bangårdselände' och dess slut" från 1991. 

Offentligt och privat på Västkusten (2000) 

Ett årtal föll bort: det var 1898 som Olof Bru
nius utredde en bana utmed Öresundskusten. 

Jag är inte den enda som har påstått att det fö
rekom direktvagnar från Tyskland på HMöJ un
der Möllebadandets glanstid. Men det kan inte 
beläggas och är faktiskt också osannolikt (Kjell 
Aghults påpekande). Däremot kom det båtar 
med badgäster från Tyskland. 

Artikeln skrevs på sommaren 2000, ungefär 
samtidigt som Öresundsförbindelsen öppnades 
vilket bland mycket annat ledde till att tågfärje
trafiken vid Helsingborg försvann, den som var 
en av anledningarna till att SJ ville ha en Väst
kustbana. I januari 2001 öppnades så den helt 
nybyggda sträckan Ramlösa-Landskrona och 
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den starkt ombyggda fortsättningen till Kävlinge. 
Men på flera ställen hamnade Västkustbanans 
upprustning långt efter tidsplanen. Värst är det 
med tunnelsträckorna och allra värst med den 
genom Hallandsås, där riksdagspolitikerna varit 
starkt betänkta att avbryta det miljardslukande 
projektet. Arbetet fortsätter emellertid och ska en
ligt gällande plan vara klart 2012, men i detta fall 
är osvuret i hög grad befogat. Dubbelspårsinfar
ten till Lund stod klar först 2005 sedan den lokala 
motståndsgruppen "Banbrytarna'' hade uttömt 
alla juridiska möjligheter. Den nya sträckningen 
förbi Falkenberg öppnades först i somras. 

Artikeln refererade en utredning från publice
ringsåret som gav en dyster prognos för person
trafikens utveckling på Västkustbanan. Profetian 
har kommit på skam. Banan har fatt sin beskärda 
del av tågtrafikens allmänna uppsving sen mil
lennieskiftet. Mellan Malmö och Göteborg går 
nu 17 persontågspar måndag-fredag vilket är all 
time high. 14 av dem är länstrafikbolagens Öre
sundståg medan tre körs av SJ. Parterna tvistade 
om rätten att trafikera sträckan och regeringen 
avgjorde till den förras fördel. SJ övervägde då 
att dra sej ur, men stärkt av sina ekonomiska 
framgångar har man i stället beslutat att satsa, att 
fördubbla avgångarna och sätta in tåg ur X50-
serien. Man tror sej kunna konkurrera med både 
tid och komfort - det senare är inte X3 l-ornas 
starka sida. Med Öresundsbron försvann direkt
vagnarna till Oslo, och de samverkande stats
banornas försök att återupprätta servicen genom 
Linxtågen var ingen succe. Men de senaste som
rarna har nattågen mot Norge återkommit. 

Expansionen har väckt krav på ytterligare ut
byggnad. Närmast gäller det dubbelspår på den 
felande sträckan Ängelholm-Helsingborg. En
ligt Skånetrafikens trafikprognos behövs det om 
tretti år fyra spår hela vägen mellan Lund och 
Helsingborg. En genomfartstunnel i Göteborg 
har fatt ny aktualitet. Som finansieringslösning 
har bland annat föreslagits Public-Private Part
nership, en ny variant på det gamla blandekono
miska temat. 

År 2000 hade inga andra godsoperatörer än SJ 
dykt upp på Västkustbanan, men det har det nu. 
Och inte bara privata: en kuriös detalj är att statli
ga Vägverket ett kort slag körde godståg till bland 
annat Falkenberg. Vad länstrafikbolagens person
trafik beträffar har operatörerna hunnit växla. Det 
är inte minst bolag med bas i utländska (statliga) 
järnvägsförvaltningar som tävlar om anbuden. 

Banverkets namnsättning på "västkustbaneträ-



dets" olika grenar var vacklat en smula. Sedan 
2001 använder man namnet Rååbanan för den 
före detta L&HJ-sträckan Ramlösa-Teckoma
torp. Den korta fortsättningen till Eslöv kallas 
Marieholmsbanan. Denna kommer enligt Skå
netrafikens gällande planer att få pågatågstrafik 
före både Lommabanan (Kävlinge-Arlöv) och 
Söderåsbanan (Åstorp-Teckomatorp), som båda 
har fått starten uppskjuten gång på gång till lo
kalpolitikers och resenärers förtret. Fast en station 
i Marieholm förutsätter att kommunen bekostar 
anläggningen - det har uppstått en ny ekono
misk konfliktyta mellan regionalt och lokalt. 

Nordens cowboys. Skönlitterära svenska rallar
skildringar (2001) 

Jag missade Ivar Björklinds "Rallare Nilsson får 
mat" i Tjugofem noveller (1973). Fast det är en 
bagatell om två luffande rallare på väg uppför 
Stambanan genom övre Norrland - även om 
Björklind kallar den Norra stambanan så som 
folk i allmänhet gör. Till exempel Lena Mellgren 
som 2004 utgav romanen Rallarstan, som till
drar sej i samma trakter men handlar om ett av 
de samhällen som järnvägen skapade, inte om 
järnvägs byggarna. 

järnvägstermers introduktion i svenskan (2003) 

I detta ämne skulle en grundlig genomgång finna 
mycket att tillägga. Jag vill här bara påminna om 
att Sverige inte är det enda svenskspråkiga land 
som har byggt järnvägar. I boken Finlands järn
väg i barnskor (1929) refereras från tillkomsten av 
den första finska järnvägen, Helsingfors-Tavas
tehus 1864 bete~kningar som "väntningssal" och 
"railgång" (spår), och att "bangård" avser station 
och stationshus, som med tyskans Bahnhof 

Skoghallstågen. Ett skogskombinat 
och dess järnvägar (2004) 

Jag gillar att uppmärksamma järnvägarnas skön
litterära dimension. Det är emellertid få banor 
förunnat att som Ystad-Eslövs järnväg ha skild
rare av Piratens dignitet. När jag skrev om Skog
hall lyckades jag inte hitta något alls . Men jag 
letade inte tillräckligt, jag upptäckte aldrig skild
ringen av samhället Grytviken i Bo Lennart Gus
tafssons roman Glaskrossaren från 1981: 

Den nya sågen kördes igång den första maj 1914 och 
järnvägen hade korsat älven redan året före. Med järn
vägen kom det nya främlingar, hela familjer med barn 
och bohag. De kom från sin nedlagda sulficfabrik i 
Norra Råda, de kom för att de inte hade något val. 

Vad gör det att järnvägsbron över Skoghallsådran 
inte stod klar förrän 1914? Fiktion är fiktion, om 
än verklighetsförankrad. Gustafsson skriver om 
Grytviken, inte om Skoghall. 

Jag skrev att den droskbil som ett såverkslok 
krockade med (bild sidan 86) var en volvotaxi. 
Men Björn Linn vet bättre: det var en De Soto. 

Svante Fors~us har i sin forskning om Nord
västra stambanan hittat en stationsbeskrivning 
från Karlstad som han vänligt nog låtit mej ta 
del av. Det är före detta stinsen G. Johansson 
som berättar: 

Det kan förefalla egendomligt att utläggningen av 
den tredje skenan från Våxnäs till Skoghall hade 
ett visst samband med den i början av år 1938 
utbrutna strejken vid vin- och spriccentralen. Då 
sjöfarten var stängd under vintern, måste nämligen 
alla transporter av trämassa och papper från Skog
hall omlastas till normalspåriga vagnar vid Karlstad 
Ö. Därtill användes i regel mest säsongarbetare 
från hamnen. Ibland kunde denna omlastning fa 
en sådan omfattning, att 80 till 100 vagnar per dag 
lastades från de till stationen framdragna vagnarna 
från Skoghall. Något särskilt urval av manskap 
för denna omlastning kunde av naturliga skäl inte 
försiggå, varför samlingen blev mycket blandad. 
Bland dessa funnos många element, som törstat en 
längre tid på grund av nämnda strejk och brist på 
starkvaror. Då sene omsider strejken avblåstes och 
varor kunde tillhandahållas, begagnade större de
len av dessa mannar sig av tillfället att berusa sig 
under arbetet och uppträdde hotfulle mot de till
syningsmän, som anlänt från Skoghallsverken for 
att tillse omlastningen någon dag i februari 1938. 
Att komma tillrätta med de berusade mannarna var 
icke möjligt, varför frågan fick tagas i närmare över
vägande for att undvika att dylikt upprepades. Ti
digare framkastat förslag att utlägga en tredje skena 
till Skoghall for att undvika omlastningar började 
alle mer mogna och redan i maj månad 1938 fat
tade Uddeholmsbolaget beslut i denna riktning, 
varpå arbetet omedelbart sattes igång. 

Gångbiljetter är en företeelse som gärna förknip
pas med en tidig epok i järnvägshistorien. Men en 
bekant berättade att hon ännu sommaren 1955 
löste en sådan för att få använda järnvägens bro 
över Dingelsundsådran på sin färd mellan bosta
den i Skoghall och arbetet i Zakrisdal. 

Det kunde ha nämnts att de N-vagnar som 
NKlJ köpte 1937 och byggde om till kopplings
vagnar inför treskenstrafiken kom från Gruvgår
den-Fors järnväg. 
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I loklistan uppgavs att nr 19 (AGV 955) hade 
skrotats 2001. Men det var inte sant, för en rap
portör till Spårläget såg det växla internvagnar 
på Abetong i Hästhagen ännu i maj 2007. Bjur
strömslokomotorn (lok 11/13) skrotades hos 
Nejmans 1969. 

En lokinsats på Skoghallsverken som missades 
i artikeln var när ABV byggde en färskvattentun
nel i början av 1970-talet och använde Jenbach 
354.436/1964, enligt Peter Löf i Småbanebladet 
nr 1/1993. Om loket "Kålmasken'' (Henschel 
31685) står att dess framtida identitet är oviss på 
grund avTGOJ:s planer att sluta med uthyrning, 
men dessa har inte förverkligats och det har sen 
sist fatt sällskap av TGOJ VIO 703 ("Kermit"), 
som varit inhyrt också under en tidigare period. 

Arbetartåget fick välförtjänt uppmärksam
het i artikeln, och där nämns hur vagnar från 
Vikbolandsbanan sattes in när de gamla NKlJ
vagnarna reviderades 1947. I ÖSJ-bladet 2/2007 
publicerade Yngve Holmgren en fin bild av 
hur vagnarna 1944 via en provisorisk ramp på 
Örebro S överfördes till normalspårsfordon för 
vidare transport till NKIJ. Det kan nämnas att 
arbetartåget på grund av revisionen var inställt 
27.8-28.10 1947. 

Andra världskriget fick diverse effekter för tåg
trafiken. Busstrafikens problem gjorde att nya 
persontåg mellan Skoghall och Karlstad sattes in 
mellan januari 1942 och april 1944, och det var 
NKlJ :s motorvagn nr 3 som tjänstgjorde, berät
tade Peter Löf i Tåg nr 6/ 1991. Ett annat krigs
tidsfenomen var torvbrytningen på Flackmossen. 
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Om den ger Lars T. Stenson några nya detaljer i 
en artikel i Smalspårsnytt nr 99 (2007). 

Björn Linn ogillar i ett brev att jag kallar stilen 
hos Vidöns banvaktsstuga (och andra KSJ-bygg
nader) nationalromantisk och vill hellre tala om 
jugend och tysk-engelsk inspiration. Och som 
professor i arkitekturhistoria bör han veta. Arki
tektens namn förblir dock obekant. 

Orsa-Härjeådalen, järnväg med startsvårigheter 
(2006) 

Det finns två ting som är centrala för de allra 
flesta tågentusiaster men som jag inte förstår mej 
på: ånglok och foton/fotografering. Det ledde 
till minst två fatala bildtextfel i min artikel, som 
några läsare varit hjälpsamma nog att påpeka. 

I det ena fallet handlade det därtill om min
nesförlust. Jag var ju med i redaktionskommitten 
2003 när Erik Sundström i en artikel hade med 
en bild av Östra Värmlands järnvägs ångvagn 
som med banan förvärvades av Mora-Vänern. 
Ändå placerade jag den (s. 59) hos Gävle-Dala 
järnväg. Andra felet återfinns på s. 37. Bilden fö
reställer inte OHJ 6 utan SJ Pb 345 (Nydqvist 
& Holm 238/1886), som enligt boken Normal
spåriga ånglok vid Statens järnvägar såldes först 

OHJ hade ett antal intressanta hus och det var en brist 
att min artikel inte återgav några ritningar. Rasmus 
Axelsson har emellertid i sin stora banvaktsstugestudie 
(se sidan 41-75) hittat några OH]-ritningar och här 
återges en kombinerad banmästare- och banvaktsstuga 
såsom den såg ut efter SJ-s tillbyggnad av den. 



1908 men enligt OHB:s årsrapport inhyrdes 
iån Nohab 1903. 

Yngve Holmgrens detaljrika artikel "Orsa
Härjedalens järnvägslok nr 1 ", Järnvägs-Teknik 
211971, om en "ensling" (YH) i svensk lokhis
:oria, borde jag förstås ha tagit del av. 

Orsas järnvägshistoria behandlas i Janne Bäck
nans bok 2007 När tåget kom till byn, en hän
felse han ser som Orsabygdens viktigaste sen ett 
neteoritnedslag 360 miljoner år tillbaka (någon 
;om minns projektet Dala djupgas?). OHJ liksom 
?ionjärerna på orten Falun-Rättvik-Mora järnväg 
JCh Dala-Hälsinglands järnväg behandlas välskri
vet och med många fina illustrationer. Svegbanan 
ignas ett drygt trettital sidor. Bäckman har i hu
rudsak valt foton som inte fanns med i Spår, och 
8era är av stort intresse. Han har uppenbarligen 
Jedrivit en omfattande forskning. 

Även om OHJ:s hus har Björn Linn på förfrå
~an yttrat sej. Hans hypotes är att de ritades av 
Sigge Cronstedt (1869-1958). Stilen påminner 
Jm vad denne gjorde på andra håll, till exempel 
h Djursholmsbanan, och ett starkt indicium är 
ut han även arbetade åt GDJ som OHJ hade ett 
nära samarbete med. 

I min artikel tog jag upp författaren Gustav 
Hedenvind-Erikssons korta men formativa tid 
mm rallare på OHJ. Själv visade jag ett kornigt 
ueljefoto, medan Bäckman slår stort upp en ral
largrupp där Hedenvind med slokhatt på natten 
står i självmedveten pose, och han återger några 
intressanta detaljer kring den blivande författa
rens tid vid banbygget. 

Mats Neubauer, En nostalgisk resa på Dala,rnas 
iärnvägar (2007), tillför däremot inget väsentligt. 

Spår mellan Norr och Söder (2007) 
Också här hoppas jag kunna publicera en utvid
gad version, rentav en liten bok, nästa år. Men 
jag ska redan nu bekänna en svår underlåtenhet i 
den förra texten. En järnvägshistoriker bör näm
ligen kunna sin Adelsköld, en person som hade 
synpunkter på problematiken kring samman
bindningsbanan, liksom på så mycket annat. 

Claes Adelsköld berättar i sina memoarer hur 
han sommaren 1868 kontaktades av överståt
hållare Bildt, som liksom stadsfullmäktige hade 
kritiska synpunkter på förslaget från Nils Eric
son (som nu hade lämnat över byggchefsbefatt
ningen till Karl Gottreich Beijer), framför allt på 
broarnas plåtreglar och en jordbank som skulle 

störa både utsikten över vattnet och gatutrafiken. 
Och Adelsköld låter sej trugas till ett omdöme: 

Om jag skall säga min mening om sammanbind
ningsbanan ... hade det varit bäst om den, sådan 
som den tillämnats, aldrig hade kommit att beslu
tas, såsom blifvande, huru man än ställer till med 
broarna m.m., ytterst hinderlig för sjöfarten, hamn
och landtrafiken och dercill mindre prydlig för huf
vudstaden .... Det är heller icke min mening ... att 
en sammanbindning af södra och norra bansyste
men vid en centralstation i Stockholm skulle sak
nas, men jag tror att en sådan skulle kunna åstad
kommas, utan att Stockholms för närvarande alltför 
ringa vattenområde minskades, samt att man, med 
en sådan anläggning, skulle kunna vinna ökade och 
beqvämt hamnutrymme jemte andra fördelar. 

Och Adelsköld redogör för hur han 1863, till
sammans med en major Jonzon, hade föreslagit 
att Mälaren skulle stängas med en slussförsedd 
vall i höjd med Essingeöarna, så att Saltsjön kun
de släppas in i Riddarfjärden och skapa många 
goda nya kajplatser som kunde nås från Öster
sjön utan slussning. Sammanbindningsbanan 
kunde också ledas över viadukter på segelfri 
höjd över Essingarna och nå Norra stambanan 
vid Karlberg. Det vill säga ungefär den lösning 
som Gleim & Eyde förespråkade flera decennier 
senare. 

Varför har han då inte framlagt sitt förslag? Ja, 
han har inte fatt något uppdrag, har inte haft re
surser att göra en utredning på egen bekostnad 
och skulle under alla förhållanden inte ha haft 
någon framgång "sedan öfverste Ericson insatt 
hela sin öfverväldigande auktoritet för en sam
manbindningsbana''. Detta är ju inte enda stället 
i Adelskölds levnadsminnen där man spårar en 
animositet mot Nils Ericson. 

Med den vidlyftiga planen uppgiven griper sej 
Adelsköld an det mindre uppdraget att förbättra 
det föreliggande förslaget, och han ser sej som 
upphovsman till de förändringar som faktiskt 
gjordes. Men han beklagar att viadukten inte 
kunde utföras "mera ornamentalt och elegant". 

Vi har hunnit bli många, vi som skrivit i Spår. 
Förmodligen är det fler än jag som skulle vilja 
göra rättelser och tillägg. Stickspårssidorna står 
öppna. 

Gunnar Sandin 
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Medverkande i årsboken 

KjellAghult arbetade länge som fjärrtågklarerare/tågledare vid tågledningscentralen 
i Hallsberg och som tidtabellskonstruktör och säo-handläggare vid Örebro mark
nadsregionkontor, senare som ekonom inom Green Cargo och EuroMaint. Lång 
aktivitet inom järnvägshobbyn. 

Rasmus Axelsson är lokförare men har också studerat byggnadsvård på högskole
nivå. 

Tommy Book, fil. dr i kulturgeografi. och universitetslektor med urbangeografi.sk 
inriktning. Även aktiv inom spårhobbyn i allmänhet och spårvägshobbyn i syn
nerhet. 

Lennart Danielsson arbetade vid trafikbyrån vid SJ :s huvudkontor med nedlägg
ningsfrågor och handlade sedan regionala trafikavtal. 

Ulf Diehl är apotekare, bland mycket annat välkänd inom järnvägsvärlden som 
mångårig medutgivare av standardverket Svenska lok och motorvagnar. 

Kurt Falk har i sin artikel beskrivit sitt liv och sin yrkesbana. Artikeln är redigerad 
av Saga Sjöholm. 

Lars Olov Karlsson har gjort en lång järnvägskarriär som journalist och museichef. 
Han är bland annat tågfotograf och modellbyggare. Med i redaktionen för Spår. 

Ingrid Nilsson var sömmerska i sitt arbetsliv. Hennes bidrag har förmedlats av Kjell 
Palen. 

Anders Olsson arbetar på Systembolaget i Lund och är flitig järnvägshistorisk skri
bent, med skånska banor som specialitet. 

Katarina Sandberg är bebyggelseantikvarie och sektionschef för Samlingar och do
kumentation, Sveriges Järnvägsmuseum. 

Gunnar Sandin är översättare och medlem av redaktionen för Spår. 

Andrew Scott är utbildad civilingenjör. Han har förestått London Transport Mu
seum och arbetar sedan ett drygt decennium på det nationella järnvägsmuseet i 
York, sedan 2006 som chef. 

Robert Sjöö är chef för Sveriges Järnvägsmuseum och medlem av redaktionen för 
Spår. 

Erik Sundström är också med i Spårredaktionen. Han är civilingenjör med ett 
mångårigt och mångsidigt järnvägshistoriskt författarskap. 
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