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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1909?
Statens järnvägar

SJ fortsatte med moderniseringen av ångloken
genom att skaffa ytterligare två nya loktyper med
överhettare för att därigenom kunna använda
större lok som genom lägre bränsleförbrukning
ändå skulle kunna bemannas med en eldare.
• Den första var litt. B, avsett för tyngre snälltåg och vad man kallade "strykande" godståg,
alltså fjärrgodståg som skulle fa gå långa sträckor
med livsmedelstransporter utan rangering. Loket hade samma dimensioner som preussiska P8
men hade spetsig front på förarhytt och panna,
och en stor boggitender. Axeltrycket var 16 ton,
så det kunde tills vidare bara användas på stambanorna söder om Stockholm. Loktypen ansågs
lyckad då den kunde användas för alla slags tåg,
och fram till 1919 byggdes för SJ 96 exemplar,
och på 1940-talet dessutom tre lok för Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. När på
1950-talet ångloken ersattes i trafiken av ellok,
diesellok och rälsbussar valde man därför också
att spara B-loken som strategisk reserv.

• Den andra typen var närmast motsatsen, det
lilla tvåaxliga tankloket litt. Y avsett för mycket
små lokaltåg och matarbanor, med begränsat vattenförråd. De flesta slopades på 1930-talet då de
ersatts av rälsbussar.
• Det utrikespolitiska läget började bli oroligt då Österrike med stöd av Tyskland erövrade
Bosnien från Turkiet som i sin tur stöddes av
England, Frankrike och Ryssland. Det ledde till
att man av strategiska skäl krävde fler järnvägsförbindelser och började bygga Inlandsbanan
från Östersund mot Ulriksfors liksom också förlängningen av Stambanan genom övre Norrland
från Morjärv mot finska gränsen, även om ingen
delsträcka ännu blev klar. SJ åtog sig även bygget
av landsväg parallellt med banan från Morjärv.
• Man funderade också över hur Sverige
skulle klara sig utan importerad stenkol till ångloken, och på regeringens uppdrag gjorde SJ
prov med eldning med stycketorv eller blandningar av stenkol och torv. Slutsatsen var tyvärr att det "översteg gränsen för vad man kan

Det enmansbetjänade ramtanks/oket !itt. Y var B-lokets storleksmässiga motsats. Den slutna hytten på de Motalabyggda loken visade sig for tung. På senare exemplar öppnades hyttsidorna samtidigt som forråden reducerades.
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Redan 1902 gjordes en forsöksvis ombyygnad av en D 1 varvid sidodörrarna ersattes av gaveldörrar. Den nya inredningen omfattade paketrum, expedition och kombinerat pås- och personalrum. 1905 beslöts att ytterligare 14
vagnar skulle ombyggas vilket påbörjades forst 1909.

fordra av en eldare". En annan militär åtgärd
var att man anskaffade gevärshållare för alla de
vagnar som var förberedda för trupptransport
med bänkfästen.
• Under 1909 öppnades tågfärjeförbindelsen
Trelleborg-Sassnitz med både tyska och svenska
färjor. SJ beställde två färjor, varav Drottning Victoria levererades av Swan, Hunter & Wigham
Richardson, medan Konung Gustaf V från Lindholmens varv blev försenad till 1910. För denna
trafik anskaffade SJ också sovvagnar litt. Ao2,
kombinerade vagnar litt. CFo2 och postvagnar
litt. Do2 som alla måste utföras smalare än andra vagnar, 2,91 m i stället för 3,15 m för att
klara de tyska banornas lastprofil. Likaså köptes
en modernare salongsvagn för drottning Victoria
som på inrådan av sin läkare Axel Munthe tillbragte höstarna hos sin furstefamilj i Karlsruhe
och vintrarna i Italien. I samband med detta förstatligades också Malmö-Kontinentens järnväg
som redan startats 1898 för att ge snälltågstrafik
till båtförbindelserna i Trelleborg. Tyvärr var
MKontJ :s vagnar byggda med den breda svenska
profilen då man tidigare inte räknat med tågfärjor för den ganska långa sträckan.
6

• De gamla postvagnarna litt. Dl från 1870talet började byggas om till litt. D3 med nytt
längre underrede, gavelplattformar och ny inredning med personalrum och toalett. Egentligen
var det bara lanterninen och delar av långväggarna som behölls, men avtalet med postverket
var sådant att det lönade sig bäst att kalla det för
en upprustning av äldre vagnar.
• Bron över Göra älv i Göteborg blev färdig,
efter att man under några år hade behövt ta ångslup över älven. Spårtrafiken Tingstad-Olskroken öppnades, tills vidare på en träviadukt.
• Bland godsvagnarna utrustade man 100
stolpvagnar litt. NN3 med låga fällbara plåtlämmar, ett första steg till den allmänna ombyggnaden på 1920-talet med något högre lämmar.
Man uppmärksammade också att alltmer kalk
för murbruk och jordbruk sändes i säckar, så
att de gamla kalkvagnarna med låga tak av plåtluckor blev otidsenliga, medan behovet av öppna
vagnar för höstens bettransporter ökade. Därför
skaffade man 50 satser löstagbara takåsar med
presenningsbågar för kalktransport i öppna vagnar, och byggde om ett hundratal äldre underreden med betvagnsskrov.

Enskilda banor
• Medan SJ utbyggnadsplaner hade koncentrerats till Norrland byggdes ännu många mindre anslutningsbanor i Sydsverige. Under året
öppnades Glimåkra-Älmhult som var en förlängning av banan Kristianstad-Immeln som
hade byggts på 1880-talet som en mycket lätt
bana till Sibbhult, nästan som ångspårväg, men
som 1906 övertagits och förstärkts av Kristianstad-Hässleholms järnväg.
• Halmstad-Nässjö järnvägar öppnade trafik
på bibanan Torup-Hyltebruk och den sista biten
av Orsa-Härjeådalens järnväg in till Sveg station
blev klar.
• Två elektriska spårvägslinjer blev klara med
järnvägskoncession för att tillåta viss godstrafik:
Hagalund-Råsunda och Göteborg-Långedrag.
• I Västergötland öppnades smalspårsbanorna
Skara-Timmersdala och Mariestad-Gårdsjö.
Planerna hade varit att därefter bygga en bana
Timmersdala-Mariestad för att Västgötabanan
skulle nå längs hela landskapet, men 1909 kunde

VGJ i stället överta Mariestad-Kinnekulle järnväg och då blev Skara-Timmersdala egentligen
onödig bortsett från ett lokalt kalkbrott.
• I Småland var det stor konkurrens mellan
smalspårsbolagen i Kalmar, Växjö, Oskarshamn
och Mönsterås om vart sågverk och industrier i
trakten kringÅseda och Sävsjöström skulle kunna sända sina varor för export. Oskarshamnsbanan sökte koncession för Ruda-Sävsjöström,
Mönsteråsbanan för Fagerhult-Åseda, Kalmarbanan för Berga-Åseda och Växjöbanan för
Brittatorp-Sävsjöström, varav de två senare fick
koncession men bara den sista byggdes. Den
verkliga vinnaren var nog den normalspåriga
Kalmarbanan som planerade men först följande
år fick koncession för Nässjö-Vetlanda-Sävsjöström.
• Ett annat exempel på konkurrens mellan
hamnstäderna var hur Sölvesborg hade byggt
normalspårsbana till Olofström och vidare till
Älmhult, trots att Västra Blekinges smalspårsbana redan nådde till Holje knappt två kilometer

Det småländska järnvägsnätet var ännu inte fallt utbyggt 1909. Vissa påbörjade banor nådde sitt utstakade mål
medan andra inte gjorde det såsom Mönsterås järnväg och Jönköping-Gripenberg.
..l lUAl:LV I..J\'l.
,/

-·-- .....

I

o Fig

eli ol m
Uödn.

7

Järnvägsstationen.

Timmersdala.

Timmersdala station hade kanske levt längre om järnvägen från Skara enligt planerna hade nått fram till stambanan eller rentav till det östgötska smalspårsnätet.

från Olofström. Nu byggde 1909 VBlJ en anslutning ända fram till Olofström för att fortsätta
dra en del av trafiken till Karlshamn, men utan
större framgång.
• En 600 mm-bana öppnades under året från
Annebergs tändsticksfabrik till Ormaryd vid
Nässjö-Oskarshamns järnväg. Man kan fråga
varför det inte blev ett normalspårigt industri-

spår, men man hade 1907 fatt så förmånliga
erbjudanden att köpa begagnad materiel från
Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg som blivit
ombyggd till normalspårig spårväg.
• En unik bana fick koncession och byggdes
nästan färdig under 1909. Det var den !indragna
bergbanan uppför Åreskutan med 1000 mm
spårvidd, som öppnades i februari följande år.

. .;;,,..... .
20 Zffsifd frän öslra g'/afAu .lire ·
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Björn Linn

Tendern

Ett bihang till lokomotivhistorien
Ordet tender kommer av det engelska verbet to
tend, som betyder "vårda, sköta'', men i äldre mening också "passa upp". Detta beskriver tenderns
funktion i förhållande till lokomotivet- en separat vagn som serverar loket vad det behöver.
Det finns också lokomotiv som bär med sig
förnödenheterna i behållare på själva maskinen.
Vi kallar dem med den engelska termen tanklokomotiv. Men på en del språk tar man i stället
fasta på att detta lok är sin egen tender. På tyska
kallas tankloket således "Tenderlokomotive", på
danska är benämningen motsvarande, och på
italienska är termen "locomotiva tender".
Kol och vatten

Ånglokomotivet har ett handikapp. Det måste
föra med sig både bränslet och mediet för omvandlingen av värme till rörelseenergi, nämligen
vatten. Dieselloket behöver bara släpa på själva
bränslet, medan det elektriska loket kontinuerligt hämtar sin energi utifrån. Till detta kommer
att ångloket i själva energiomvandlingen är det
minst effektiva av de tre. Det betyder att om
ett ånglok skall byggas för ett stort effektuttag,
måste det bli mycket stort i dimensionerna. Därför blir ett kraftigt ånglok så imponerande i sin
uppenbarelse. Hur mycket förnödenheter ett lok
behöver dra med sig far avvägas med hänsyn till
vad det förtär och vad det skall utföra.
På tidiga små lokomotiv av ångvagnstyp med
stående panna, som John Ericssons och Braithwaites Novelty, satte man helt enkelt kolkorgar
och vattentunnor på vagnsdäcket, och det fungerade för en stund. När loket sedan antog drag-

hästens form med liggande panna, låg det närmare till hands att låta det dra sitt kol och vatten
på en särskild vagn, och tendern var född.
I den inledande experimentperioden prövade
man sig fram, som man brukar. "Puffing Billy''
liksom de andra två loken vid Wylams kolgruva
utanför Newcasde fick 1825 en tvåhjulig kärra
med en vattentunna. Timothy Hackworth
(1786-1850) byggde från 1827 för Stockton &
Darlington - världens första järnväg där lokomotiv användes i allmän trafik- lok med ett Uformat eldrör (" return flue") där skorstenen satt
bredvid eldningsluckan, så att rökgasernas väg
genom pannan dubblerades och bränsleenergin
alltså utnyttjades bättre; därtill införde han blästerröret för ångavloppet. Dessa lok hade vanligen
två tendrar: en bakre för kol vid skorstensänden,
där eldaren stod, och en främre vid maskinänden
för vattnet och föraren.
Redan 1830 finns tendern färdig i igenkännlig
form som en vagn med en fast vattenbehållare
av plåt byggd i U-form kring kolrummet, vilket
kunde fyllas med råge ovanpå vattentanken. Till
en början var alla tendrar tvåaxliga, men kring
1850 fanns treaxliga, och i USA började den fyraxliga boggitendern uppenbara sig. Man hade
också börjat lära sig hur viktig en stabil koppling
till loket var för båda enheternas uppförande.
Tendern f'ar flera uppgifter

Tidiga lok hade inte själva broms, eftersom man
på metallurgins dåvarande nivå ville undvika den

Stockton & Darlingtons nr 23 Wilberforce, gravyr av
J Swain efter tidigt
fotografi.
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Prins August ur
SJ-s första lokuppsättning (Beyer
Peacock 1856).
Grundformen till
tendern är färdig,
med vattentank i
bakre delen och kolrum i främre.

påfrestning på vevaxlar och koppelstänger som
uppstod om man bromsade drivhjulen. Hela
bromsuppgiften lades på en handbroms på tendern.
I och med att järnvägar byggdes i mer kuperad
terräng uppkom tanken att öka lokets dragkraft
genom att också göra tenderaxlar drivande. 1850
utskrevs i Österrike en tävling om lok för den nya
Semmeringbanan, den första som korsade Alperna. Vinnare blev den i lokomotivhistorien viktiga
firman J.A. Maffei i Miinchen med loket Bavaria, vars tre kopplade tenderaxlar drevs med kedja
från loket. Prestationskraven klarades med glans,
men konstruktionen med kedja höll inte länge. I
England byggde Archibald Sturrock, "locomotive
superintendent" vid Great Northern Railway, på
1860-talet godstågslok med ett separat maskineri
på tendern, men pannan överansträngdes så att
driften blev oekonomisk, och systemet övergavs
innan alla beställda lok levererats.
Konstruktionsvillkor och tendertyper

För att i konstruktionsarbetet bestämma storleken
av en tender måste man avväga dess totalvikt mot

lokets dragkapacitet. Stora snälltågs- och fjärrgodstågslok behövde lång aktionsradie och klarade en stor tender. A andra sidan kunde tillgängliga vändskivor begränsa längdmåttet hos tendern.
Dess inre disposition var beroende av förbrukningen, absolut och relativt: ett ton kol kunde
förvandla åtminstone sex ton vatten till ånga. Man
räknade med omkring två vattentagningar på en
koltagning, eftersom den senare var en mycket
mer omständlig procedur än att ta vatten. Detta
gav underlag för beräkning av proportioneringen
kol/vatten i tendern. Alternativa bränslen fanns
också. Ved gick åt i mycket större volym än kol;
då fick man om möjligt lasta tendern högre och
kanske koppla till en särskild vedvagn. Torv- eller
kolpulvereldning fordrade en annan utformning
av tendern, varifrån pulvret blåstes in i fyrboxen.
Efter hand tillkom också oljeeldningen.
SJ försåg kring 1900 sina nya loktyper (Cc,
svenskbyggda T, L och E) med den treaxliga tendermodell som fick beteckningen litt C. Även de
första A-loken fick från 1906 denna tendertyp,
som rymde 6 ton kol och 14 m 3 vatten. Tendern
var en utveckling av en tidigare typ som nu fick

En normaltyp av
svensk tender var
den treaxliga Ctendern, här på
E 1454 (Motala
1919) utrustat for
vedeldning.
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Ritning till SJ tender litt C Man ser det trattformade
kolrummet t v och vattenpåfyllningslocket i bakänden
t h. De främre två axlarna är sinsemellan balanserade.
Ur SJ 1856-1906.

en frontskärm för att ge förarhytten bättre klimatskydd.
De talrika lokbeställningar som europeiska
järnvägar gjorde i USA kring 1900 betydde att
konstruktioner därifrån kom hit och påverkade
utvecklingen. Det gällde också tendrar. Med lokens växande storlek blev boggitendern allt mer
spridd - i den mån vändskivorna tillät. Ett exempel är den stora tender som Baldwin i Philadelphia levererade till italienska statsbanorna (FS)
med godstågsloken Gruppo 720 (1 'D, 1906)
och snälltågsloken Gr 666 (2'C, 1907). Den blev
förebild för tendrarna på de klassiska snälltågsloken Gr 690 (2'Cl', 1911), 685 (l'Cl', 1912)

och 746 (l'Dl', 1922), liksom godstågsloket
Gr 740 (l'D, 1911) med flera. Kapaciteten på
dessa tendrar var 6 ton kol och 22 m 3 vatten,
och ungefär dessa dimensioner blev typiska för
europeiska tendrar för lång tid framåt.
Med den konventionella tenderkonstruktionen var vattentagningen en krävande precisionsuppgift för lokföraren. Tendern hade vanligen
bakom kolrummet en rund öppning till vattentanken, och det gällde att stanna exakt så att
denna passades in under vattenkastaren. Hos SJ
började man omkring 1900 göra öppningen avlång för att ge ett visst spelrum. Vid österrikiska
statsbanorna konstruerade maskinchefen Karl
Gölsdorf (1861-1916), ett av de stora namnen
i lokomotivhistorien både i teknik och i formgivning, år 1894 den treaxliga tendertypen 56
med fyllningsluckor för vattnet längs större delen av sidan. Ur den utvecklade han 1901 för
snälltågslok den eleganta boggitendern typ 86,
som blev förebild för den tendertyp som SJ i
en första version anskaffade till R-loket 1909.
Något modifierad blev den sedan tender litt A
för A-loken (som 1909-11 fick byta bort sina
första treaxliga tendrar) och B-loken, 1910. Den
enda svenska privatbana som skaffade tendrar av
Gölsdorf-modell, därtill i större format än SJ :s,
var Bergslagsbanan i slutet av 1920-talet för sina
stora trecylinderlok H3s och M3s. Skoda byggde
tendertypen för tjeckoslovakiska statsbanorna
ännu på 1930-talet.
Samtidigt med denna Gölsdorfs typ 86 kom
en helt annan betydelsefull tenderide från USA.

Tb-lok 877 (Nohab 1906) utrustat for torvpulvereldning. Pulvret blåstes in i eldstaden med tryckluft från en Rootskompressor synligframfor hytten, driven av en liten tvåcylindrig ångmaskin. Transportröret for pulvret gick från
tendern genom forarhyttens övre del ned i eldstaden.
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Upphovsmannen var Cornelius Vanderbilt III
(1873-1942), en produktiv uppfinnare som
1901 patenterade en form med cylindrisk vattentank. Fördelarna är att en sådan tank är lättare
och styvare än en rektangulär, den har mindre
yta i förhållande till volymen och är lättare att
underhålla. Den är också mindre känslig för
skvalpning, som i en stor lådformig tender kan
ge hårda slag mot sidorna. Åtskilliga amerikanska
järnvägar använde Vanderbilt-tendrar, däribland
Baltimore & Ohio, Great Northern och Union
Pacific. I Europa prövades typen först på ungerska statsbanornas (MAV) Atlantic-lok klass I
n, senare kallat 203 (1906); de sista loken av typen fick dock konventionella fyrkantiga tendrar,
som hade större vattenkapacitet. Därefter återkom Vanderbilt-tendern först 1935 på NSB :s
legendariska "Dovregubben", l 'D2' -loken typ
49, en av höjdpunkterna i nordiskt lokomotivbyggande.

Den stora och
fint proportionerade tendern av
Gölsdorf typ på
Bergslagsbanans
snälltågslok litt
H3s, senare SJ AB
(1927-29). Vtzttenluckorna sitter
på det upphöjda
mittpartiet. Nybergska samlingen.

Tendertypen modifierades också till den halvcylindriska form som fick mycket olika namn:
på svenska "vaggtender", på engelska "semi-Vanderbilt", på tyska "Wannentender" (av Wanne,
kar, balja) och, vackrast av alla, på italienska
"tender a gondola''. Den hade liknande fördelar
som den fullständiga Vanderbilt-tendern. Carl
Flodin konstruerade den för F-loket 1914 med
i huvudsak samma boggityp som han använt för
Gölsdorf-tendern, dock här till en början med
kullager. I kortare, treaxlig version användes tenderformen för Gb-loket (I 920, 1923) och EIO
(1947). Det betyder att SJ övergick till denna
tenderform för samtliga sina egna återstående
tenderloksbeställningar på normalspår.
De tyska så kallade krigsloken (l'E) av typerna
52 och 42 (1942, 1944) fick en liknande tendertyp, men med lägre vattentank än SJ :s med tanke
på backgång - loken var tillåtna för 80 km/h i
båda riktningar. En alternativ "boxtender" med
-!

Ett Pacific-lok med
folladdad tender som
backade in mot ett
väntande tåg gav ett
mäktigt intryck av att
vara "på språng'~ De
33 loken av typ 691
var ombyggda kring
1930 från typ 690
av årgång 1911- 14.
Större panna (från
typ 7 46) lades in, och
tendern blev större
än standard. Med
sina klassiskt rena och
enkla linjer var loktypen mycket beundrad. Foto foif, Venezia
Santa Lucia 1959.
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Ungerska statsbanornas (.MAV,J Atlanticlok typ 203 (1906)
med Europas forsta
Vanderbilt-tender.
Hytten hade från
början spetsigfrontgavel, som skars av vid
uppsättningen av den
i Ungern vanliga vattenavhärdaren system
Pecz-Rejtö. Foto Bila
Fialovits cirka 1939.

fyra fasta axlar byggdes också, men boggitendern
gick bättre i spåret. I USA utvecklades gondoltendern åt motsatt håll med mycket höga tendersidor, lika höga som hytten; sådana "semi-Vanderbilt" -tendrar byggdes fram på 1940-talet och
passade bra för oljeeldade lok.
I USA förekom också den så kallade "valryggstendern", som såg ut som en inverterad form av
föregående, med plana sidor och välvd ovansida.

Den hörde ihop med oljeeldning och var delad
med en tvärvägg som avskilde en främre olje- och
en bakre vattentank.
Cisterntendern utan kolrum var i princip en
tankvagn med cylindrisk behållare för enbart
vatten, medan kolet bars på loket. En sådan tender fick det italienska "omvända'' snälltågsloket
2'C, med hytten framtill och maskineriet i bakänden, först anskaffat 1900 för privatbanan Rete

F-lokets stora gondoltender ger en djärv
volymbalans mot den
motsatta välvningen
i forarhyttens tak och
den breda fyrboxen.
Jämfor verkan med
FS 691 i bild3! F
1209, som här ses i
Mjölby 1932, har fatt
ko/rummet forhöjt.

Gondoltendern på det
tyska krigs/oket typ
52 gjordes lägre än
på F-loket med tanke
på backgång. Det
gör också utseendet
"tamare': mindre
mäktigt. DR 52 6049
i Berlin-Schöneweide
1970,foto LOK
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Southern Pacific Railroad hade tung trafik som korsade Sierra Nevada i branta tunnlar och snögallerier. Det gav
stora problem med röken, som man mötte genom att från 1909 sätta in "omvända" Mallet-lok med hytten i framänden. Loken hade valryggstendrar och oljeeldning. Lok 4043 var av typ MC-6, byggt 1912 av Baldwin.

Adriatica som Gr 500, efter bildandet av statsbanan FS 1905 kallat Gr 670 och byggt i ytterligare exemplar. Kolet förvarades på loket i sidobehållare. Även i Sverige förekom cisterntendrar
- på Norsholm-Västervik-Hultsfred, som ville
komplettera en bra tanklokstyp man ägde, och
på Ölandsbanorna, där man hade problem med
kalkhaltigt vatten längs banan och därför lät loken "hemifrån" föra med sig en vattenvagn, av
vilken man hade åtta stycken - öppna godsvagnar med en liggande trätunna.
En mer avancerad teknisk lösning på vattenproblem var kondensortendern, som särskilt
utvecklades av Henschel i Kassel. På 1940-talet
byggde man sådana rendrar för ett antal lok typ
52. Till kondensorn hörde en fläkt som drevs
av en turbin med ånga från loket. Kondensortendern förekom också bland annat i Sovjet och
Nya Zeeland. Tekniken kulminerade med de

90 snälltågslok av klass 25 (2'D2') som byggdes för South African Railways i samarbete mellan Henschel och North British Locomotive
Co 1953-55 - med en totallängd av nära 33
m och en vikt av 238 ton, och detta på 1067
mm-spår!
Förlängda köretapper

Sedan 1859 fanns en alternativ teknik för att öka
ånglokomotivets aktionsradie, men den byggde
på fasta installationer. Det året konstruerade
John Ramsbottom (1814-97), "locomotive superintendent" vid London & North Western
Railway, vattenrännan i spåret, i England kallad "water trough", i USA "track pan". Tendern
försågs med en nedsänkbar skopa, och därmed
kunde vatten fyllas på även i god fart. Det var
givetvis endast på huvudlinjer med tät trafik som
installationen kunde löna sig. Systemet spred sig

Till skillnad från Southern Pacific-loken (ovan) hade den italienska loktyp som blev känd som 'Mucca" (mjölkkon)
en cisterntender for enbart vatten, eftersom loket var koleldat. Kolet forvarades i ''sidotankar': Motiven for konstruktionen var att ge
god sikt och fl in
en stor eldstad över
ledarboggin, men
typen forblev unik.
43 lok byggdes
1900-06 och blev
relativt långlivade.
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Norsholm- Västervik-Hults.freds lok 30-34
(Motala 1914-16)
var egentligen en
tanklokstyp som
kompletterades med
cisterntender.

Södra Ölands
järnvägs lok 2
(Helsingborg 1909)
med Anderbergs
överhettare och en
av de hembyggda
vattenvagnarna.

från Storbritannien till USA och förekom också
något i Frankrike.
När London & North Eastern Railway från
sommartidtabellen 1928 började köra non-stop
mellan London och Edinburgh, var det världens
längsta tågresa utan uppehåll - 630 km, som
till en början inte kördes snabbare än på 8 ¼
timme efter överenskommelse med konkurrenten på västsidan, London, Midland & Scottish.
Av arbetstidsskäl måste då lokbesättningen bytas
halvvägs. Maskinchefen Herbert Nigel Gresley
(187 6-1941) införde 1928 korridortendern,
som med en bälg var ansluten till första vagnen.
Längs ena sidan av tendern gick korridoren, 152
cm hög, 56 cm bred - en ganska klaustrofobisk
passage.
På grund av huvudlinjernas vattenrännor
ökades inte de brittiska tendrarna i storlek så
mycket som på andra håll. Kring 1950 hade
man i Frankrike, Belgien och Tyskland kommit

upp i tenderstorlekar på upp till 38 m 3 vatten
och 10 ton kol. I USA blev dimensionerna ännu
mycket större. New York Centrals berömda
Niagara-lok (2'D2'), byggda 1945-46 av Alco,
hade tendrar som tog 63 m 3 vatten och 42 ton
kol. De vilade på en tvåaxlig boggi i framänden,
följd av fem fasta axlar. Koleldade lokomotiv av
En avställd kondensortender i Berlin-Lichtenberg
1968. Foto Lars Olov Karlsson.
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Korridortender på ett av London & North Eastern
Railways strömlinjeformade A4-lok. Korridoren foijer
tenderns högra sida (se det runda fonstret i bakgaveln).
Tendern har fyra fasta axlar.

de dimensioner det här gällde hade givetvis mekanisk stoker.

Formgivningsperspektivet
Tendern är nödvändig som bihang till lokomotivet, och därför måste de båda ses tillsammans.
Bland annat i Tyskland och Österrike har det
funnits en tråkig vana att på leveransfoton avbilda lok utan tender. Det ser ofullständigt ut
och gör våld på helhetsintrycket. Man kan jämföra med den presentationsteknik som fanns i
det gamla vagnmakeriet. Vagnen ritades upp för
kundens bedömning på skisspapper, och för att
kunna visa helheten hade man en hästfigur som
sköts in under ritningen. Först då var det möjligt
att ge totalverkan.
Med de tidiga små tendrarna var det ofta inget
problem att nå en balans med lokomotivet. Den
tillverkare som gjorde mer än någon annan för
att ge lokomotivets helhet en god form var Beyer, Peacock & Co i Manchester. Den tyskfödde
Charles Beyer ( 1814-76) kan faktiskt ses som en
av den medvetna industriformgivningens grun-

dare. Loken Prins August och Göta är utmärkta
studieobjekt; värt att notera är att Beyer, Peacock
startade 18 5 3, och det var således ett nytt företag
som SJ vände sig till med sina första lokbeställningar. Ännu 1890-talets Cc-lok med sin treaxliga tender visar arvet från denna klassiska stil.
Ett viktigt drag för harmonin är att tendersidan
håller samma höjd som lokhyttens panel under
fönsterbröstningen.
När det gäller längdproportioneringen av tender mot lok är det erfarenhetsmässigt så att en
tender som håller omkring 3/5 av lokets längd
uppfattas som tilltalande - och det är grovt räknat det förhållande som kallas gyllene snittet.
Kraftiga avvikelser verkar i varje fall oproportionerliga. Engelska Midland Railway byggde 1900
sin sista typ av okopplade lok (2'Al), "Johnson
singles", med boggitendrar som faktiskt var större och tyngre än loket; trots maskinernas elegans
är inte balansen bra. Vid den motsatta polen står
SJ :s A-lok med sina första treaxliga C-tendrar,
som verkar påtagligt underdimensionerade, och
ännu mer är detta fallet med TGOJ:s turbinlok
M3t och deras tvåaxliga rendrar.
Stora lok fordrar stora rendrar. Ibland kan man
se hur vändskivorna satt en synbar gräns. Uppsala-Gävles förnämliga fyrcylinderlok verkar litet hoptryckta, särskilt när det ökade vattenförrådet på fyrlingarna (litt Bb) tvingade tendersidan
i höjden. Mycket "ledigare" ser Bergslagsbanans
H3s ut, så tydligt fullföljande UGJ-lokens linje,
men med långa och låga Gölsdorf-tendrar.
Det fanns tre huvudprinciper för att hantera
formen på stora tendrar. Mest rättframt var det
att acceptera den enkla lådformen och göra den
ren och välproportionerad. Framstående exempel är de italienska boggitendrarna, som ju utgick
från en amerikansk förebild. Lokhytten var här
formad så att den passade väl ihop med tendern;
till den sköna enkelheten bidrog dock att man

Proportionernas
betydelse. Den tvåaxliga tendern på
TGOJ-s turbinlok
M3t ser for ögat
klart underdimensionerad ut.
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ansåg sig kunna klara sig utan både sidofönster
på hytten och frontgavel på tendern.
Med växande dimensioner - och högre hastigheter - uppkom modellen att låta tendern bilda
en förbindning mellan lokomotiv och tåg. Tendem växte upp till taknivån och fick en motsvarande kurvatur i överkanten. Särskilt kom denna
modell att tillämpas när strömlinjeformen togs in
som en statussymbol på 1930-talet. Det var nu de
konsulterande formgivarna, som Otto Kuhler och
Raymond Loewy, började anlitas av de amerikanska järnvägarna, och deras kompetensområde var
det yttre skalet. Men samma formtyp med anslutningen till tåget tillämpades också av de brittiska
järnvägarna, London & North Eastern och London, Midland & Scottish, i deras strömlinjelok.
Elegantast och mest övertygande som form blev
Nigel Gresleys A4-lok på LNER (som också håller
världsrekordet i hastighet), även om det här finns
en liten diskrepans mellan den vertikala tendersidan och personvagnarnas kvarlevande galbering,
det vill säga inåtrundning av vagnsidan nedåt, ett
arv från vagnmakaryrkets gamla ideal.
Den tredje, och mest utmanande, modellen
var att modellera tendern skulpturalt och forma
den till en spännande kontrast mellan lokomotiv och tåg. Gölsdorf-tendern är ett av de första
stora uttrycken för denna princip; Karl Gölsdorf
hade verkligen en konstnärlig blick. Så har vi
Vanderbilt-tendern, men ännu mer raffinerad
är gondoltendern som i sin rundning nedtill associerar till ångpannan men i övre delen ansluter till hytt- och vagnsidor. Då bör tendern vara

högre än på de tyska krigsloken. Några särskilt
vackra exempel finns på stora amerikanska lok
från 1930-talet. Där finns också, liksom på F-loket, den tillspetsade kontrasten mellan tenderns
U-profil och den omvända välvningen i hyttak
och framför allt den vida fyrboxen. Det är ingenjörskonst av hög klass.
Källor

Sakuppgifter har hämtats ur ett så stort antal källor att
de inte kan räknas upp här. Bland dem är websidor på
internet sökta under olika rubriker, som "steam locomotive tenders". Viktigare böcker har varit följande:
David Ross: 'The Willing Servant: A History of the
Steam Locomotive, 2004.
J B Snell: R.ailways: Mechanical Engjneering, 1971 .
Elis B Höjer: Lokomotiv/ära, 1921.
Andre Chapelon: La locomotive a vapeur, 1952. Engelsk nyutgåva med kompletteringar 2000.
Luciano Greggio: Le locomotive a vapore, Milano
1977.
Karl-Ernst Maedel: Deutschlands Dampflokomotiven
gestern und heute, 1957.
Karl Gölsdorf: Lokomotivbau in Alt-Österreich 18371918 [sammanställda och kommenterade uppsatser], 1978.
Josef Otto Slezak: Die Lokomotiven der Republik Österreich, 1973.
A Damen, VNaglieri, P Pirani: Treni di tutto il mondo:
ltalia - locomotive a vapore, 1971.
Statens Järnvägars minnesskrifcer 1906 och 1931.
Ulf Diehl, Ulf Fjeld, Lennart Nilsson: Normalspåriga
ånglok vid Statens järnvägar, 1973.

För Spokane, Portland & Seattle Railway byggde Baldwin 1938 tre oijeeldade ''Northern"-lok nr 700---702, 2'D2:
Gondoltendrarna ger liksom på F-loket (bild 10) en magnifik skulptural volymbalans. SP&S 700 är bevarad som
körbart historiskt minnesmärke.
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En hundra år försenad redogörelse
"Det fanns en tid när det var självklart att infrastrukturprojekt noggrant skulle dokumenteras i
text och bild", konstaterar Thomas Johansson i
boken Tvärbanan (2003). För privatbanornas
del har detta visserligen varit långtifrån självklart,
men för statens järnvägar var det länge annorlunda. Det finns en lång rad tryckta "Tekniskekonomiska redogörelser", alltifrån den magnifika över Västra stambanan till redovisningen av
Inlandsbanebyggets olika etapper.
Det finns emellertid luckor i det statliga materialet. En sådan gäller den för hundra år sen
färdigställda Statsbanan genom Bohuslän, som
alltid har kallats Bohusbanan och numera fatt
det namnet officiellt fastställt av Banverket. En
redogörelse gjordes förvisso men den kompletterades aldrig och blev tryckt. Orsaken är tills
vidare obekant men kan ha att göra med banbyggets stora fördyring, som uppmärksammades
inte minst i riksdagen. Att belasta slutkontot
med fler poster var kanske inte opportunt.
Ett maskinskrivet manuskript med inklistrade
foton finns på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

En tryckt version hade, om man far döma av liknande redogörelser, kompletterats med foton på
byggnader och inte minst ritningar på hus, broar
och annat. Själva texten verkar däremot tämligen
komplett.
Vi trycker redogörelsen för att banan fyller
jämnt men främst för att det inte finns någon
rejäl historik över den. Vad vi har är några sidor i SJ:s minnesskrifter 1906 och 1931 samt
tre mindre skrifter: Sven-Eric Svensson (red.),
Bohusbanan 75 år (1982), Karl-Axel Wikström,
Norra Bohusbanan 80 år 1903-1983 (1983) och
Thomas Görling, Alberts ofullbordade ( 1991).
Kanske kan redogörelsen ge någon inspiration
till att skriva den utförliga monografi som vi
skulle vilja läsa.
Vi har behållit originalets stavning. Ett par av
de mest detaljrika tabellerna har utelämnats. Ett
par foton har i gott format återgetts i annat sammanhang och vi nöjer oss med en hänvisning.
Vårt bildformat är av utrymmesskäl ofta snålt
men den intresserade är välkommen till biblioteket i Gävle.
GS

Redogörelsen återgav märkligt nog inga bilder på Bohusbanans egna stationshus. ½ har därfor kompletterat med
foton ur Sveriges Järnvägsmuseums samlingar. Stenungsund hade det ena av två mellanstora stationshus, Det andra
fanns i Ljungskile.
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Teknisk-ekono01isk redogörelse för
anläggningen av statsbanan geno01 Bohuslän
Föreliggande redogörelse utgör en överarbetning
och senare komplettering av ett vid banbyggnadens slut uppgjort koncept till "Teknisk-ekonomisk redogörelse för statsbanan genom Bohuslän". I tabellerna förekommande kostandsuppgifter rn.rn. hänföra sig till den vid 1922 års slut
upprättade kostnadsredogörelsen för nämnda
stats bane byggnad.
Stockholm i februari 1940.
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
Bantekniska byrån

I. Historik
Inom Göteborgs och Bohus län har sedan lång
tid tillbaka behovet av järnvägskornrnunikationer gjort sig gällande. På enskilt initiativ verkställdes redan i slutet av 1860- och början av
1870-talet undersökningar för åstadkornrnande
av en längdbana genom Bohuslän, varvid intresset särskilt anslöt sig till den del, som vore
avsedd att genomlöpa trakterna norr om Uddevalla. I Göteborgs landstings tryckta handlingar
för år 1879 framhölls såsom ett önskemål för
länets sarnfärdsel anläggande av "en järnbana
längs igenom hela länet i riktning från norr
till söder". Det dröjde dock ända till år 1884,
innan järnvägsplanerna antogo fastare form.
Nämnda år beslöt nämligen landstinget tillsättande av en kornrnitte med uppdrag att "söka
utröna behovet och fördelarna av samt intresset
för anläggningar inom länet av järnvägar, det
vare sig tvärbanor eller en genom länet gående
kustbana''. Kornmittens utredningar ledde bl.a.
till det resultat, att 1885 års landsting fastslog
utförandet av längdbanan såsom det främsta
målet för landstingets järnvägssträvande. Samma års landsting tillsatte en ny kornrnitte med
uppdrag att låta utföra undersökningar och
uppgöra förslag till nämnda längdbana.
Emellertid korn man efterhand till den övertygelsen, att möjligheter icke förefunnos inom
länet att med egna krafter utföra järnvägsanläggningen. Och även möjligheten av statens
rnellankornst drogs i tvivelsmål, sedan genom
samtrafik mellan Bergslagsbanan och Dalslandsbanan å ena samt Hallandsjärnvägarna å andra

sidan en fullständig västkustbana redan kommit
till stånd och staten därmed förmenades sakna
anledning att medverka till anläggning av en
med denna kustbana konkurrerande bansträcka.
Denna uppfattning hade till följd, att intresset
för järnvägsföretaget i fråga svalnade, och järnvägsplanerna skötos åt sidan.
Det dröjde ända till år 1895, innan planerna
på järnvägsanläggning på allvar återupptogos
Nämnda år tillsattes nämligen landstinget ett
beredningsutskott på sju personer, viket hade
att dels revidera förutvarande längdbaneförslag
och föreslå åtgärder för banans samrnanknytande med norska statsbanenätet, dels även föreslå
sättet för anskaffning av det nödiga byggnadskapitalet. Redan påföljande år kunde nämnda
beredningsutskott till landstinget överlämna sitt
yttrande, åtföljt av ett av dåvarande t.f distriktschefen i västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet
kapten C.H. Öhnell upprättat förslag för "Bohusläns järnväg" eller linjen Göteborg-Uddevalla-Svinesund med två alternativa sträckningar,
en väster och en öster om sjön stora Hällungen.
Kostnaden beräknades för själva järnvägsbyggnaden samt räntor rn.rn. till 9.500.000 kronor. För
detta förslags förverkligande hade man tänkt sig
att på enskild väg med hjälp av statsanslag och
obligationslån kunna anskaffa erforderligt byggnadskapital.
järnvägsstyrelsens utlåtande 28 april 1896 Sedan
den s.k. västkustbanan den 1 januari 1896 övergått i statens ägo och ansökan ingivits till Kungl.
Maj:t om anslag och lån till en järnväg Strömstad-Mon, korn frågan om en längdbana genom
Bohuslän i ett annat och gynnsammare läge. I
sitt utlåtande den 28 april 1896 över nyssnämnda ansökan redogjorde järnvägsstyrelsen bl.a. för
tidigare behandling i Göteborgs och Bohus läns
landsting av frågan om en längdbana, varav framgick den stora betydelse man inom Bohuslän tillmätte tillkomsten av en längdbana, som förbunde västkustbanans nuvarande nordliga ändpunkt
Göteborg med det sydnorska järnvägsnätet. Styrelsen uttalade som sin åsikt, att en dylik bana
vore av en så allmän vikt, att fullgiltiga skäl fö19

Bild 1. Kustparti
vid Stenungsund
Typisk skärning
i granit. Av decauvillemateriel
användes 27 714
m räls, 103 växlar,
296 vagnar (varav
47 med broms)
och ett lok. Originalets bildtext
i kursiv, tillägg i
rak stil.

refunnes för staten att ombesörja banans anläggning. I detta sammanhang åberopades, hurusom
samma huvudsakliga skäl, vilka betingat beslutet
om västkustbanans övertagande av staten, kunde
anföras jämväl för att den tilltänkta längdbanan
genom Bohuslän borde bliva statsbana. Bleve
staten ägare av denna senare järnväg, finge staten
i sin hand en viktig förbindelseled mellan Sveriges västra delar och Norge, vilken i förening
med västkustbanan komme att förmedla transitotrafiken mellan Norge och utlandet. Staten sattes då i tillfälle att, helt och hållet oberoende av
enskilda järnvägsbolag, med främmande länders
järnvägsförvaltningar förhandla om och avsluta
samtrafikavtal ävensom vissa andra internationella överenskommelser, såsom avtal angående
postförbindelser och dylikt.
Detta yttrande hade till följd, att Kungl. Maj:t
genom nådigt brev den 19 juni 1896 anbefallde
järnvägsstyrelsen att dels gå i författning om
verkställande av erforderliga undersökningar
och utarbetning av en fullständig plan med kostnadsförslag till en fullt statsbanemässig järnväg
genom Bohuslän i sträckning från Göteborg
norrut och dels, för underhandlingar om banans
fortsättning inom Norge, sätta sig i förbindelse
med vederbörande myndigheter därstädes. Den
31 december 1896 kunde järnvägsstyrelsen till
Kungl. Maj:t överlämna sitt underdåniga utlåtande jämte plan- och profilritningar med
kostnadsförslag för ifrågasatt sträckning av en
statsbana genom Bohuslän från Olskroken till
Svinesund.
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Anslutningen till norska järnvägsnätet. Angående
banans anslutning till norska järnvägsnätet hade
järnvägsstyrelsen föreslagit, att denna skulle äga
rum i närheten av den på norska sidan belägna gården Vik, varest den norska sydbanan framginge.
Sedan emellertid järnvägsstyrelsen hos styrelsen
för Norges statsbanor begärt upplysning rörande
den bohusländska statsbanans anknytning till
järnvägsnätet inom Norge, hade norska departementet för de offentliga arbetena meddelat, att
genom norska myndigheter uppgjorts förslag till
en annan linje, som vid Bergs station skulle ansluta sig till den norska sydbanan. Därjämte hade
departementet, som förklarat sig på järnvägsstyrelsens framställning icke kunna lämna bestämt
svar, hemställt, huruvida det från svensk sida
kunde befinnas skäligt att vidtaga närmare undersökning av en linje genom Bullaredalen med
anslutning till Fredrikshalds-Sunnanå järnväg
vid Prcestebakke station. Styrelsen hade emellertid ej varit i tillfälle att närmare ingå i prövning,
vilkendera av de ifrågasatta linjerna som vore att
föredraga, men var av den uppfattningen, att
lämplig anknytningspunkt med norska järnvägsnätet kunde utan svårighet beredas.
Kungl Maj:ts proposition år 1897. I anslutning till
förestående föreslog Kungl. Maj:t i proposition
till 1897 års riksdag, att denna skulle på vissa villkor besluta anlägga statsbana från Göteborg över
Kungälv med sträckning öster om sjön Hällungen
förbi Ucklum och Uddevalla till Svinesund, varför
kostnaden beräknats till 16.216.500 kronor.

Riksdagens statsutskott avstyrkte emellertid
Kungl. Maj:ts förslag huvudsakligen på den
grund, att banans anknytningspunkt med det
norska järnvägsnätet ej alls vore bestämd. I överensstämmelse härmed avslog riksdagen i gemensam votering, varvid den förseglade sedeln gav
utslaget, Kungl. Maj:ts proposition i ärendet.
Angående den lämpligaste anknytningspunkten till norska järnbanenätet meddelade emellertid vederbörande norska myndighet i oktober
1897, att den för närvarande icke såg sig i stånd
att ställa i utsikt anläggning av en tillstötande
bana från norsk sida med den sträckning över
Svinesund, som från svensk sida förutsattes.

Kungl Maj:ts proposition år 1898. Till följd härav
föreslog Kungl. Maj:t 1898 års riksdag att besluta anläggning av en längdbana från Göteborg
till Skee samt en grenbana från sistnämnda plats
till Strömstad för en sammanlagd kostnad av
14.776.500 kronor, i viken summa även ingick
kostnad för anskaffning av rullande materiel med
1.312.500 kronor. Kostnaden hade beräknats för
längdbanan till 13.493.500 kronor och för grenbanan till 1.283.000 kronor.
Riksdagens beslut om banans byggande. Med anledning härav beslöt riksdagen anläggning av en
statsbana från Göteborg över Uddevalla till Skee
med vissa förbehåll (se nedan), dock med villkor,
att landsting, kommuner eller enskilda förbunde
sig att bygga och trafikera den återstående bandelen mellan Skee och Strömstad. Riksdagen
motiverade sitt beslut bl.a. därmed, att längdbanan endast såsom länk i en blivande mellanriksbana hade sin betydelse för staten.
Sedan förnyade undersökningar verkställts,
frångick 1903 års riksdag nämnda beslut så till
vida, att banan skulle gå över Ytterby i stället för
över Kungälv samt väster om Stora Hällungen.
Riksdagens villkor. De förbehåll, som riksdagen
gjorde för banans byggande med statsmedel,
voro, att landsting, kommuner eller enskilda utfäste sig att kostnadsfritt upplåta
dels för all framtid:
all mark till banbyggnad med därtill hörande
avdikningar, vattenavlopp och parallellvägar;
all mark för bevakningsområden, hållplatser
och bangårdar;
all mark för till följd av järnvägsbyggnaden er-

forderlig anläggning av nya eller omläggning av
gamla allmänna eller enskilda vägar;
dels under arbetets fortgång:
all för sidoschaktningar, upplag av sten eller
jord samt sten- och grustäkter med därtill hörande vägar och sidospår behövlig mark, att vid
arbetets slut avlämnas i då befintligt skick, samt
att upplåtelsen jämväl skall innebära förpliktelse att lämna ersättning för olägenheter till följd
av försvårad brukning, förlängda vägar eller andra olägenheter av vad namn och beskaffenhet
de vara må, som kunna anses härflyta av genom
järnvägens anläggning orsakat intrång;
allt med skyldighet för vederbörande att hålla
staten skadeslös för vad i ett eller annat avseende
härutinnan tilläventyrs kunde komma att brista.

Orsaker till byggnadskostnadernas ökning. Under
arbetets gång visade sig markgrunden på ett flertal
ställen utmed banlinjen bjuda på betydande svårigheter. Sålunda inträffade ett flertal jordskred
och ras, vilka förorsakade oberäknade kostnader
för förstärkningsarbeten och omläggningar av
linjen med åtföljande större schaktningsmassor
(se vidare härom under rubrik "Terrasseringsarbeten"). På grund av dessa oberäknade arbeten och den huvudsakligen därav betydande
ökningen av anläggningskostnaden för banan
tillsatte järnvägsstyrelsen under år 1908 en kommission av sakkunniga, som hade att dels undersöka de förhållanden, som givit anledning till
dessa ökade kostnader, dels utröna storleken av
de ytterligare belopp, som komme att erfordras
för banans färdigbyggande. Denna kommission
avgav sitt utlåtande den 3 januari 1909, och till
detta utlåtande var fogat ett särskilt yttrande av
ledamoten i kommissionen, professorn i geologi
vid Stockholms Högskola, friherre Gerhard de
Geer, vilket yttrande här delvis återgives, då det
är av stort intresse för belysande av de naturförhållanden, vilka vid denna banbyggnad ingripit
på ett synnerligen ogynnsamt sätt. Friherre de
Geer anför sålunda:
I vårt land har veterligen vid de olika slag af ras och
sättningar, som efter hand inträffat utmed skilda
banlinjer, aldrig utförts någon verklig geologisk
utredning af de förhållanden, som betinga sådana
företeelser, och som nog endast omedelbart efter
deras inträffande erbjuda fullt lämpliga tillfällen för
studier. Vi sakna därför tyvärr ännu en på planmäs21

siga iakttagelser grundad, tillförlitlig kännedom rörande denna ur teknisk-ekonomisk synpunkt icke
oviktiga fråga, och det möter sålunda af nämnda
skäl ännu stora svårigheter, att vid vissa punkter af
den nu ifrågavarande banlinien bedöma, huru pass
stor risk, som ännu kan förefinnas för fortsatta sättningar, och följaktligen hvilka åtgärder för banans
förstärkande, som där äro erforderliga. Det måste
därför uttalas en bestämd reservation emot möjligheten att för närvarande med full säkerhet kunna
angifva, hvilka sättningar af en eller annan orsak
ännu torde kunna inträffa.
[... ] Bohuslän utgöres af en svagt vågig, till sin
öfre yta i många trakter tämligen jämn och ovanligt
kal bergplatå, hvilken i vissa riktningar är genomskuren af talrika, rätliniga dalgångar, som utbildats,
där berggrunden varit tätast genomsatt af förklyfningssprickor. Utmed dessa har nämligen under
gångna geologiska perioder vittringen nedträngt,
och det sålunda uppluckrade bergmaterialet har till
sist af istidens glaciärer blifvit bortsopadt, hvarigenom dalarnes bergbottnar erhållit sin nuvarande
form. Denna är sålunda förnämligast betingad af
det växlande djup, till hvilket hvittringen uppluckrat berggrunden och dalbottnarna sakna därför det
naturliga affall, som utmärka gamla floddalar.
En följd härafblef, att då trakten mot istidens slut
var sänkt under hafvet, och därunder de mäktiga
lager af hafslera kommo till afsättning, som fortfarande utfylla dalbottnarna, dessa lager äfven efter
landets partiella höjning öfver hafsytan på mångfaldiga ställen äro i saknad af tillräckligt aflopp för
sitt grundvatten. I alldeles särskild grad gäller detta

naturligtvis de stora partier af lerlagren, som inom
Bohusläns lägre områden ännu befinna sig på lägre
nivå än hafsytan. Bohusläns ovanligt mäktiga lerlager, hvilka säkerligen ofta nå ned till mer än 2030 meters djup och kanske allt emellanåt till mer
än dubbla detta djup, äro därför ända upp emot
närheten af jordytan så mättade med vatten, att
om blandningen skulle uppkallas efter den rådande
beståndsdelen, den riktigare borde benämnas lerhaltigt vatten än vattenhaltig lera.
Häri ligger också utan tvivel en af de förnämsta
orsakerna till de svårigheter, som mött vid framdragande af järnvägslinjer genom Bohuslän. Härtill
kommer att de lösa, eftergifvande lagren ställvis äro
så mäktiga, att oerhörda massor af fyllning erfordras, innan en tvärs öfver sådan terräng utlagd järnvägsbank hunnit komma i jämviktsläge.
En annan svårighet är, att de flesta dalgångar i
följd af sitt bildningssätt begränsas af branta bergväggar längs raka sprickytor, så att dalens lerfyllning
i regeln går ända fram till bergsidan, utan att, såsom
inom andra trakter af landet, däremellan framträder en bädd af morängrus, som kunde erbjuda ett
pålitligt underlag för järnvägsbyggnaden. Om i
Bohuslän järnvägsbanken framdrages på den något
tunnare leran intill en brant bergsida inträffar ofta
en ensidig undanglidning af leran utefter underlagets sluttande yta. På många ställen kan man därför
endast genom mer eller mindre dyr pallsprängning
i själfva berget erhålla ett mot sättningar fullt betryggande underlag, och det gäller då att för hvarje
fall beräkna, huruvida det är billigare att spränga
sig fram eller att företaga de jordarbeten, som er-

Bild 2. Ödsmålsdalen. Kombinationen av berg
och lerslätter var
inte gynnsam för
järnvägsbyggarna.
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Bild 3. Parti

vid Häl/ungen.
Tolv tunnlar
sprängdes med
en sammanlagd
längd av 1865
meter. En omläggning krävde
på 1960-talet
nya tunnelarbeten vid Uddevalla.

fordras, tills banvallen slutligen kommer i jämvikt.
Naturligtvis böra sprängningsarbeten utan hänsyn
till kostnaden företagas på alla ställen, där i annat
fall risk för verkliga olyckshändelser kunde befaras.
Ännu en betydande olägenhet vid byggandet af
järnvägar i Bohuslän är bristen på lämpligt materiel
till järnvägsbankar, då man för sådana oftast varit
hänvisad till den lösa lera, som blifvit utschaktad
ur skärningarne, och som, då den med banken
nedsjunker under grundvattensnivån, säkerligen i
många fall snart blir halffiytande.

Friherre de Geer påpekar härefter bland annat,
hurusom det varit synnerligen önskvärt, att vid
byggandet av järnväg i en trakt med så säregna
tekniskt-geologiska förhållanden, dessa först
borde hava blivit tillräckligt undersökta samt
att under arbetets fortgång åtminstone några
av de mest utpräglade sättningarna alltifrån sin
första uppkomst gjorts till föremål för planmässiga uppmätningar och iakttagelser av sakkunnig
person, i vilket fall man antagligen numera ägt
en vida mer detaljerad och användbar erfarenhet inom hithörande frågor, detta med avseende
på såväl lerans bärighet vid olika vattenhalt och
olika belastning som på den lutning, vilken utan
risk under skilda förhållanden kan givas åt dosenngarna.

Beviijade anslag. l statsverkspropositionen till
1910 års riksdag hemställde därpå Kungl. Maj:t,
att riksdagen till fullbordande av statsbanan från
Göteborg till Skee för år 1911 måtte bevilja ett

anslag av 2.038.000 kronor, vilken proposition
även av riksdagen bifölls, med rätt för Kungl.
Maj:t att disponera dessa medel redan under år
1910.
Totalsumman av de belopp, som genom riksdagens beslut blivit anvisade för statsbanan genom Bohuslän, hava alltså utgjort 19.263.600
kronor, som av riksdagen beviljats på följande
sätt:
1899
750.000
2.000.000
1900
1901
2.000.000
1902
2.000.000
2.000.000
1903
1904
3.000.000
4.000.000
1905
1906
1.475.600
1911
2.038.000
Summa
19.263.600 kronor
Av dessa medel har anslaget för år 1899- 750.000
kronor - utgått av skattemedel, varemot övriga
anslag hava utgått av lånemedel.

Strömstad-Skee järnväg. Vid riksdagens beslut
om längdbanans byggande gjordes, såsom tidigare nämnts, det uttalandet, att banan endast
såsom en länk i en blivande mellanriksbana hade
betydelse för staten, och bestämdes därför, att
banan från Skee till Strömstad skulle utföras å
enskilt initiativ. Genom nådig resolution den 22
december 1899 beviljade Kungl. Maj:t Strömstad-Skee järnvägsaktiebolag rättighet att an23

lägga och trafikera järnväg mellan Strömstad och
Skee. Byggnadsarbetena påbörjades omedelbart
och bedrevos så, att banan var färdig att tas i bruk i
slutet av 1903, vid vilken tidpunkt statsbanedelen
Uddevalla-Skee öppnades för allmän trafik.
Den 6 april 1903 undertecknades överenskommelse mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen och
styrelsen för Strömstad-Skee järnvägsaktiebolag,
varigenom järnvägsstyrelsen åtog sig att trafikera
och förvalta sagda järnväg.
När statsbanan sedermera till hela sin längd från
Göteborg till Skee var färdig och frågan om förbindelse med norska statsbanenätet av olika skäl
måste hänskjutas till en obestämd framtid, beslöto
statsmakterna år 1906 att från den 1 januari 1907
inlösa bibanan till Strömstad för att därmed fa
en värdigare anslutningspunkt för statsbanan vid
kusten. lnlösningssumman för den c:a 7 km långa
bibanan uppgick till 600.000 kronor.
Arbetenas påbörjande och banans öppnande for
trafik. Under senare delen av år 1899 utfördes
huvudsakligen endast en del renstakningar och
vissa förberedande arbeten, för vilka kostnaderna
förskotterades av järnvägsstyrelsen. Först i början av år 1900 påbörjades arbetena i större utsträckning, först å bansträckan Uddevalla-Skee,
där arbetena bedrevos så, att bandelen kunde
öppnas för allmän trafik den 16 december 1903
samtidigt med öppnandet av den av enskilt bolag
byggda bibanan Skee-Strömstad.
Hösten 1902 igångsattes arbetena å sträckan
Göteborg-Uddevalla, och dessa bedrevos så,
att bandelarna Tingstad-Ljungskile och Ljungskile-Uddevalla kunde öppnas för allmän trafik
den 1 resp. 9 juni 1906 och delen GöteborgTingstad den 1 mars 1909. Orsaken till den stora
tidsutdräkten för sistnämnda del var, att omfattande underhandlingar och undersökningar för
brobygget över Göta älv tog en avsevärd tid i
anspråk. Under mellantiden upprätthölls dock
trafiken mellan Tingstad och Göteborg med förhyrda ångbåtar.
Banans sträckning. Banan utgår från Olskrokens
station och passerar på viadukter och broar Säveån, Västergötland-Göteborgs järnväg och Göta
älv. Efter övergången av älven svänger linjen
först mot väster förbi Tingstad och sedan mot
norr och inkommer därpå i Kvilledalen, vilken
sedan följes genom Hisingen fram till Nordre
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älv. Terrängen är här särdeles gynnsam och frånsett bro- och viaduktbyggnaderna förekomma ej
några arbeten av betydenhet. Sedan Nordre älv
passerats framgår järnvägen omedelbart väster
om Ytterby kyrka, varest station med samma
namn har förlagts. Denna förmedlar trafiken
till staden Kungälv, belägen cirka 4 km öster om
stationen. Järnvägen genomgår därefter en terräng, som ej erbjudit avsevärdare terrasseringsarbeten, förbi Skårby, Jörlanda kyrka och Vallen
till Stenungsund, sedan den under de sista 4 kilometerna följt havsstranden. Huvudriktningen,
som hittills varit nordlig, förändras cirka 3 km
från sistnämnda plats till nordostlig, på samma
gång som terrängen blir synnerligen bergig. Utefter västra stranden av sjön Stora Hällungen
hava anlagts icke mindre än fyra tunnlar inom
en sträcka av 1,8 km. Sedan tunnlarna passerats,
återtager banan sin nordliga huvudriktning, som
bibehålles förbi Ljungskile, där ytterligare en tunnel förekommer, till Resteröds hållplats, belägen
74,5 km från Göteborg. Här kröker järnvägen
mot nordost och slingrar sig i storas-kurvor fram
mot Uddevalla. Härunder genomlöper banan en
mycket kuperad och bergig terräng med ett flertal tunnlar och uppnår slutligen Uddevalla, varest
station blivit förlagd på något avstånd väster om
staden. Till följd av de svåra terrängförhållandena och den hänsyn, som måst tagas till de redan
förut befintliga järnvägarna Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga och Uddevalla-Lelången, vilka
båda korsas av statsbanan, utfördes här ett flertal
utstakningar med åtföljande kostnadsberäkningar, innan en tillfredsställande lösning av frågan
om banans läge och bangårdens anordning ernåddes. Järnvägsstyrelsens ursprungliga förslag
avsåg att på bro och viadukt föra statsbanan över
Bäveån och västra delen av staden med station
förlagd mellan Herrljunga- och Lelångsbanorna.
Herrljungabanan skulle därvid omläggas och i
plan korsa statsbanans spår å bangården, Lelångsbanan skulle däremot framdragas på viadukt över
statsbanan. Sedermera frångicks emellertid denna plan, och statsbanan fördes i stället i en stor
båge öster om staden, varigenom stationens läge
visserligen något förändrades men korsningen
med de båda banorna i övrigt utfördes på förut
planerat sätt. För Herrljungabanans fortsättning,
efter passerandet av bangården, har anlagts ett
nytt spår runt Skansberget med anslutning till
den äldre bangården i dennas västra ända.

Bild 4. Kvistrumsdalen. Den
växlingsrika terrängen låter ana
problem under
markytan.

Genom överenskommelse mellan Kungl.
Järnvägsstyrelsen och Uddevalla-VänersborgHerrljunga järnvägsaktiebolag av den 28 januari 1905, bestämdes närmare de grunder, efter
vilka bolagets tåg ägde rätt att korsa statsbanan,
ävensom den avgift, järnvägsstyrelsen hade att
erlägga till bolaget på grund av försvårad drift
och förlängning av linjen, olägenheter, som på
grund av banans omläggning icke kunnat undvikas.
Även norr om Uddevalla är terrängen särdeles
kuperad. Cirka 2 km från stationen passerar banan genom tvenne, helt nära varandra belägna
tunnlar samt fortsätter genom trånga dalgångar
- i ofta starkt sidolutande mark - genom bergryggar och stora jordskärningar till Munkedal, där station har anordnats på ett avstånd
av 109,5 km från Göteborg. Härunder korsas
Örekilsälven samt den smalspåriga järnvägen
Munkedal-Skree, den senare omlagd och ledd
på viadukt över statsbanan. Terrängen norr om
Munkedal är ej av så svår beskaffenhet, ehuru
några stora såväl berg- som jordskärningar måst
genomschaktas.
Vid Orrekläpps station, belägen 143,6 km från
Göteborg, har järnvägen uppnått Tanumsslätten
och framgår över denna i gynnsam terräng till
Kragenäs.
Å återstående sträckan fram till slutpunkten
vid Skee förekommer åter terrasseringsarbeten
av större omfattning dock utan att i storlek kunna jämföras med de arbeten, som förekommit å
sträckan Uddevalla-Munkedal.

Banans längd. Banans längd från Göteborgs stations mitt till stationshusets mitt i Skee uppgår
till 173.369 m.

Il. Trafikområdet
Enligt det föregående var banan huvudsakligen
avsedd att som mellanriksbana utgöra ett led i
en större kommunikationslinje mellan Norge
och kontinenten. Sedan underhandlingarna
med Norge icke ledde till resultat i den riktning,
svenska statsmakterna ansågo vara bäst, kom banan att helt betjäna de lokala behoven.
Det område, som sålunda kan sägas utgöra banans trafikområde, är relativt smalt samt jämlöpande med kusten. Bohuslän är, näst Skåne, vårt
tätast befolkade landskap, och utom ett högt stående jordbruk utgöra fisket och stenhuggerierna
de huvudsakliga näringarna. Till trafikområdet
kan även räknas den omfattande rekreationsvistelse vid Bohusläns kuster, som särskilt sommartiden beredes folk även från rätt avlägsna orter i
vårt land.

111. Provisorisk trafik
I den mån som banans rälsläggning fortgick, skedde de for byggnadsarbetenas bedrivande erforderliga transporterna med tåg. Någon provisorisk godstrafik for allmänheten förekom emellertid icke.

IV. Bananläggningen
a. Arbetets ledning
Administration. Genom Kungl. Maj:ts nådiga
instruktion den 15 oktober 1897 tillkom det
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järnvägsstyrelsen att utöva ledningen av och tillsynen över de nya järnvägsbyggnader, som för
statens räkning kunde förekomma, och skulle
dithörande ärenden handläggas inom styrelsens
banavdelning.
Men redan år 1898, sedan riksdagen beslutat
anläggning av tvenne så omfattande banbyggnader, som Gällivare-Riksgränsen och GöteborgSkee, visade det sig nödvändigt att beträffande
ledningen vidtaga ändring, enär det blev förenat
med stora svårigheter för samma person att samtidigt leda både statsbanans banavdelning och
dess byggnadsavdelning.
På järnvägsstyrelsens underdåniga framställning förordnade därför Kungl. Maj:t genom
nådigt brev den 2 september 1898, att en särskild tjänsteman, benämnd Överingenjör, skulle
tillsvidare intill utgången av år 1900 anställas
med åliggande att inom järnvägsstyrelsen bereda
samt dels i vederbörande överdirektörs ställe hos
styrelsen föredraga och i övrigt handlägga och
övervaka dessa byggnadsarbeten. I nådigt brev
den 25 november 1898 fastställde Kungl. Maj:t
därpå närmare bestämmelser för överingenjörens
verksamhet. Förordnandet har sedermera förnyats genom kungliga brev och omfattat längre eller kortare perioder för varje gång.
Beträffande i övrigt administrationen av såväl
statsbanan Göteborg-Skee som övriga under
byggnad varande statsbanor, utövades denna genom överingenjörens expedition, den s.k. banbyggnadsbyrån, varest tills vidare anställdes en
byrådirektör, en byråingenjör, en notarie samt
en revisor jämte behövligt antal rit- och skrivbiträden.
Vidkommande statsbanebyggnaden GöteborgSkee fastställde Kungl. Maj:t den 30 december
1899 på underdånig framställning bland annat
dels att för banbyggnaden följande tjänstemän
fingo anställas, nämligen
en arbetschef, vilken inför järnvägsstyrelsen
närmast vore ansvarig för arbetets ledning och
behöriga utförande;
avdelningsingenjörer till det antal, som bleve
erforderligt för att på avdelningar av 10-12 kilometers längd förestå och tillse arbetena;
en byråingenjör,
en materia/forvaltare;
biträdande ingenjörer till erforderligt antal med
tjänsgöringsskyldighet såväl å linjen som å järnvägsbyrån;
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en bokforare;
dels att inkvarteringsersättning av 20 procent
av avlöningsbeloppet skulle tillerkännas de vid
banbyggnaden anställda tjänstemännen;
dels att kassörsgöromålen fingo anförtros åt
penninginrättning eller enskild person, som därtill kunde befinnas lämplig;
dels ock att styrelsen ägde utanordna nödiga
medel till arvoden åt de för järnvägspersonalens
sjukvård behövliga läkarna samt åt juridiska ombud, brokonstruktörer, ritare m.fl., vilkas biträde
kunde komma att erfordras vid järnvägsbyggnadens utförande.
Arbetschefer. De under banbyggnadens fortgång förordnade arbetscheferna hava varit: baningenjören B.H. Santesson, ingenjören C. Höjer,
dåvarande löjtnanten i väg- och vattenbyggnadskåren C.A. Nordberg samt ingenjören A. Granholm.
Avdelningsingenjörer. Som avdelningsingenjörer hava tjänstgjort: ingenjörerna G. Ahlgren,
C.F. Almqvist, J. Calander, G. Dahlberg, A.
Granholm, B.G. von Holten, A. Larsson, B.F.
Netzler, C.A. Nordberg, G. Philip., C. Schenström samt K.D.I. Sjögreen.
Materia/forvaltare. Som materialförvaltare
hava tjänstgjort 0. Myrin och A. Berg.
Kassör. Kassörsgöromålen hava anförtrotts åt
bankinrättningar först i Uddevalla och sedan i
Göteborg.
juridiskt ombud. Vid förefallande behov hava
juridiska ombud, boende å de platser där arbetschefsexpeditionen varit förlagd, biträtt arbetschefen.
Läkare. Läkarvården har efter avtal ombesörjts
av läkare, boende utmed järnvägslinjen.
Polisbevakning. För upprätthållande av ordningen vid banbyggnaden har Konungens befallningshavande förordnat en länsman och, som
biträde till honom, extra polismän. Dessa senare
hava i regel tagits bland underbefäl, arbetsförmän och arbetare.
Reglemente och bestämmelser. Avlöning och övriga förmåner för tjänstemän vid banbyggnaden
hava utgått i enlighet med Kungl. Maj:ts brev
av den 18 maj 187 4, vilket förutsatte bl.a. fria
bostäder. I de fall, då sådana ej tillhandahållits,
har inkvarteringsersättning utbetalts till en början med 10-15 % och sedermera med 20 % av
avlöningsbeloppet.
Uppsägningstid. För tjänstemän, vilka anställts

av järnvägsstyrelsen eller av överingenjören, har
under banbyggnadens första tid gällt en uppsägningstid av en månad samt senare en uppsägningstid av tre månader.
Avlöning. Avlöning, uppgående till mer än 200
kronor pr månad, har bestämts av järnvägsstyrelsen och avlöning, understigande nämnda belopp, av överingenjören. Arvodet har varit uppdelat i lön och tjänstgöringspengar med resp. ¾
och¼.
Resekostnads- och traktamentsersättning. Tjänstemännen hava erhållit resekostnads- och traktamentsersättning enligt resereglementet av den 11
februari 1881 med den inskränkning, järnvägsstyrelsen ansett böra ifrågakomma.
Ersättning vid flyttning. Vid flyttning i och för
tjänsten hava tjänstemännen åtnjutit ersättning
till belopp, som järnvägsstyrelsen i varje särskilt
fall bestämt.
Läkarvård och medicin. Läkarvård och föreskrivna medikamenter hava för tjänstemän
bekostats av järnvägsbyggnadsmedel. Samma
förmån hava även hustru och oförsörjda barn
till tjänstemän av lägre grad erhållit, då de varit
boende hos honom.
Tjänstledighet. Fullt arvode vid tjänstledighet
för enskilda angelägenheter har utgått till tjänstemän av högre grad under trettio dagar pr kalenderår och till tjänstemän av lägre grad under
femton dagar. Hade tjänstledighet åtnjutits även
till följd av sjukdom har utgått fullt arvode till
samtliga tjänstemän för en tid av fyrtiofem dagar.
För längre tids tjänstledighet hade tjänsteman att
avstå tjänstgöringspengarna samt i vissa fall del
av eller hela lönen.

Entreprenader. För arbetenas bedrivande har
huvudsakligen tillämpats ett entreprenadsystem
i begränsad form, grundat på kontrakt mellan
arbetschefen för järnvägsstyrelsens räkning och
arbetslagen. 1877 st. dylika arbetskontrakt hava
upprättats.
Husbyggnader, leverans och uppsättning av
järnöverbyggnader för broar samt vissa materialleveranser hava utförts på entreprenad i enlighet
med förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadväsende.
Kostnad for arbetsledningen. Kostnaden för arbetsledningen har uppgått till 853.446:71 kronor, motsvarande 4923 kronor per bankm eller
4,4 procent av banans byggnadskostnad.

b. Arbetare
Bostadsforhållanden. Som Bohuslän är tätt befolkat, har arbetarnas inkvartering icke erbjudit
några större svårigheter. Bostäder hava i allmänhet kunnat anskaffas i närbelägna gårdar, och
baracker hava därför icke behövt uppföras till
större antal än 42 st. Några egentliga typer för
dessa baracker hade vid denna tid icke utarbetats, utan omständigheterna hava i varje särskilt
fall fått bestämma utformningen. I allmänhet
hava de uppförts av liggande obilat timmer.
Särskilt kök har ej inretts, och matlagning har
fått försiggå i sovrummen. En bättre ordning i
detta avseende infördes dock vid tiden för banbyggnadens slutförande för de baracker, som då
byggdes.
Någon hyra har icke uttagits av arbetarna för
bostad i dessa primitiva byggnader, och renhållningen hava arbetarna själva fatt ombesörja.

Tab. 1. Antal arbetare under åren 1900-1909

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Medeltal

1900 1901
1007
1400
97 1439
318 1550
722 1803
873 1805
924 1784
982 1722
1008 1755
1093 1851
1157 1716
900 1120
807 1579

1902
1260
1519
1523
1459
1389
1393
1367
1251
1169
1134
1113
833
1284

1903
1001
1269
1256
1343
1442
1508
1543
1410
1289
1215
992
721
1249

1904
701
812
930
988
1102
1118
1127
1125
1171
1221
1239
1067
1050

1905 1906 1907 1908 1909
1063 321 467 132 230
1127 379 477 148 129
164
66
1131 385 511
1177 420 780 163
25
1181 544 828 167
19
1054 691 492 162
972 786 437 174
781 820 385 202
759 804 309 112
162
678 823 201
552 818 174 217
385 585 140 246
94
905 615 433 171
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Livsfornödenheter. I denna tättbebyggda trakt
har byggnadsavdelningen ej heller behövt vidtaga några särskilda anstalter för anskaffning av
livsförnödenheter åt arbetsstyrkan, enär detta
skett genom ortens köpmän på ett tillfredsställande sätt.
Böcker och tidningar. På grund av Kungl. Maj: ts
brev den 16 februari 1903 hava vandringsbibliotek anskaffats för arbetarna. Dessa bibliotek hava
uppsatts på arbetsavdelningarnas huvudförråd.
Därjämte hava sedan nämnda tid även anskaffats tidningar, vilka tillhandhållits vid de större
arbetscentra.
Ordning. Särskilt under banbyggnadens första
år förekom i rätt stor utsträckning alkoholmissbruk bland arbetarna, i många fall därtill uppammat av ortens gästgivaregårdar och av allmänheten. Ordningen har därför ej alltid varit den
bästa.
Kostnader for arbetsstyrkans anskaffning och
inkvartering m. m. Kostnaden för arbetsstyrkans
anskaffning, resor, bostäder, ordningens upprätthållande, böcker och tidningar m.m. har uppgått
till i runt tal 145.000 kronor.
Hälsotillstånd. Några epidemier eller farsoter
hava icke inträffat under byggnadstiden, och
hälsotillståndet har i stort sett varit gott.
Olycksfall i arbetet. Av nedanstående tabell
framgår antalet mera betydande olycksfall, varav 15 med dödlig utgång, de senare föranledda
huvudsakligen av ras i jord- och bergskärningar
samt i tunnlar.
Yrkesgrupper

Antalet olycksfall, som medfört
Övergående
skada

lnvaliditet

Döden

Summa

38

9

6

53

22
3

8
2

6

36
6

Jordarbetare
Berg- och tunnelsprängare
Stenarbetare
Gruslastare
och lossare
Rälsläggare
Bromsare
Skogsröjare
Träarbetare
Diverse arbetare
Summa

2
1
1
8
11

84

23

1
1
15

2
2
1
1
9
12
122

Sjukvård. Kostnadsfri läkarvård har lämnats arbetare samt deras hustrur och oförsörjda barn, då
dessa varit boende hos honom vid arbetslinjen.
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Likaså har föreskriven medicin samt i de flesta
fall vård å sjukhus lämnats på banbyggnadens
bekostnad.
Konstgjorda lemmar, bandage och dylikt, som
arbetare nödgats använda till följd av olycksfall i
arbetet, hava även bekostats av byggnadsmedel.
Sjukersättning. Intill år 1903 hava arbetare i
sjukavlöning erhållit 75 öre för varje söckendag
intill två månader, varefter styrelsen beslutat om
ytterligare sjukhjälp. Från och med nämnda år
har sjukavlöningen utgått med 1.25 kr pr söckendag.
Begravningshjälp. Någon ersättning i form av
begravningshjälp har i regel icke utgått. Dock
har vid dödsfall genom olycksfall i arbetet eller
eljest, då särskild orsak förelegat, styrelsen medgivit utbetalandet av sådan ersättning.
Kostnader for sjukvård m. m. Kostnaden för
sjukvård, sjukavlöning m.m. har i runt tal uppgått till 140.500 kronor, motsvarande 810 kronor pr bankm och 0,73 procent av banans anläggningskostnad.
Arbetstid. Arbetstiden har utgjort 10 timmar
pr dag med avkortning intill 8 timmar under den
mörkare delen av året. Arbetstiden har börjat kl.
6 på morgonen och slutat kl. 6 på aftonen med ½
timmes avbrott för frukost och 11 /2 timme för
middag. Under senare åren av byggnadstiden har
arbetstiden minskats till 8 timmar pr dag med
avkortning under den mörkare delen av året.
Avlöningsformer. Ersättning för arbete har utgått antingen med visst belopp för månad och
dag eller ock efter ackord och arbetskontakt. Där
kontrakt förekommit, har i allmänhet 20 procent av tillgodohavandet vid varje förskottslikvid
innehållits såsom säkerhet för arbetets fullgörande och för redovisning av bekomna effekter.
Under banbyggnadens första år uppgjordes
arbetskontakten mellan järnvägsstyrelsen å ena
sidan och en förman såsom entreprenör å den
andra sidan. Detta system resulterade emellertid
i ett flertal fall däri, att förmannen efter eget gottfinnande bestämde arbetarnas arbetsförtjänster.
För ett bättre tillvaratagande av arbetarnas intressen ändrades därför i slutet av 1903 formen
för kontakten därhän, att förmannen skulle vara
representant för arbetslaget. Till kontraktet fogades en av samtliga lagmedlemmar undertecknad
överenskommelse, i vilken bestämdes dels, hur
likviden skulle fördelas och dels att innestående procent för avskedad arbetare skulle tillfalla

statsverket. Likviden utkvitterades av förmannen i närvaro av två lagmedlemmar som vittnen.
Härefter fördelades likviden enligt uppgjord
dagsverkslista, å vilken varje arbetare fick kvittera erhållet belopp.
Medelfortjänster. Medelförtjänsten pr arbetsdag har för olika yrkesgrupper utgjort följande:
Rälsläggare
Tunnelsprängare
Scenarbetare
Gruslastare och spårlyftare
Smeder
Förrådssnickare och timmermän
Telegrafuppsättare
Betonggjutare
Brunnsgrävare
Lastare och lossare av materiel
Stängselsättare
Bergsprängare
Jordarbetare
Hantlangare

5:65
4:93
4:70
4:68
4:59
3:91
3:90
3:80
3:59
3:59
3:59
3:57
3:57
2:52

För de arbetare, till vilka lön utgått pr arbetsdag,
har lönen varierat mellan 2:- och 2:75 kronor.
För sådana arbetare, vilka icke räknas till järnvägsarbetare i egentlig mening, såsom utsättare,
schaktmästar- och förrådshandangare, tåg- och
banpersonal, pumpare m .fl., har avlöning pr månad eller pr dag utgått efter i varje särskilt fall
träffad överenskommelse.
Arbetsstyrkans storlek. Arbetsstyrkans storlek
under de olika byggnadsåren framgår av tab. 1.
Störst var arbetsstyrkan i oktober 1901, då den
uppgick till 18 51 man.

c. Arbetsredskap och byggnadsmateriel

För transporter av schaktningsmassor och dylikt
hava använts skottkärror, rullbjörnar, stengiggar och s.k. storkärror, rymmande mellan 113
och ½ kbm. Transportbanorna hava utgjorts
av plank. Mot banbyggnadens slut började
decauvillemateriel alltmer komma till användning, och vid senare järnvägsbyggen har detta
materiel nästan helt utträngt de äldre transportmedlen.
Upphandlingar. Genom järnvägsstyrelsens
försorg hava upphandlats följande materiel:
räler med tillbehör, spårväxlar, kol och koks,
oljor, telefonmateriel, vattenkastare, stängseltråd, spik, sprängämnen, utrustningseffekter,
järnöverbyggnader för broar, pumpmaskinerier,
vändskivor m.m. Övriga effekter och materiel
hava upphandlats av arbetschefen.
I tab. 2 [ej redovisad här] hava sammanförts
de viktigaste av de upphandlade effekterna och
materielen samt de priser, dessa i allmänhet betingat.
Dragkraft. Vid terrasseringsarbetena hava, där
längre transporter förekommit, använts hästar
som dragare.
Maskinell utrustning. För länspumpningar och
vattenuppfordringar av annat slag hava använts
s.k. diafragmapumpar, centrifugalpumpar och
dubbelverkande kolvpumpar. För driften av
pumpar, stenkrossar och en del lyftkranar hava
använts ånglokomobiler, fotogenmotorer och
elektriska motorer, de senare i huvudsak använda för broarbetena vid Göta älv. För en del
av tunnelsprängningarna hava använts bergborr-
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maskiner med tillhörande kompressorer. Pålkranar, dels för handkraft och dels för maskinell
kraft, hava använts.
Lok. För rälsläggning och ballastning samt
vissa materialtransporter hava använts lok litt.
Kb, Kc och Kd.
Förrådsomkostnader. Förrådseffekters inköp,
tillverkning, transport, underhåll och vård hava
belöpt sig på en kostnad av 711. 5 51: 7 4 kronor,
motsvarande en kostnad per bankm av 4.104:26
kronor.
d. Tekniska bestämmelser, banlängd, lutningsoch krökningsförhållanden
Tekniska bestämmelser. För banbyggnaden hava
tillämpats följande tekniska bestämmelser:

Spårvidd
1435 mm
Skenvikt pr m
34 kg
Antal sliprar under skena
av 10,0 m längd
14 st
Sliperns längd
2,7 m
Sliperns toppdiameter minst
225mm
Sliperns tjocklek
mellan de plana ytorna
160mm
Största stigning,
utan undantag för kurvor 1
10 o/oo
Minsta kurvradie å fria banan 2
600m
Minsta kurvradie å station
600m
Minsta fria längd å mötesspår
400m
Banvallens krönbredd
5,6m
Jordskärnings bredd i balansplanet
9,0m
0,4 m
Skärningsdikens djup
Skärningsdikens bottenbredd
0,5 m
Jordskärnings och bankfyllnads
sländutning
1:1½
Bergskärnings bredd i balansplanet
med ett dike
5,23m
Med två diken
5,76m
Bergskärnings sländutning
5:1
Tunnels bredd med ett dike
5,4m
Med två diken
5,6m
Tunnels höjd från balansplanet
till hjässan
5,85 m
Ballastens krönbredd
3,3m
Ballastens tjocklek
0,5 m
Järnöverbyggnaderna till broar,
beräknade för ett lokaxeltryck av
18 ton
Minsta vattenöppning
för avloppstrumma
0,6x0,6 m
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Höjdforhållanden. Banan ligger vid sin utgångspunkt i Göteborg på en höjd av 0,92 m över havet, når vid Rabbalshede sin största höjd, nämligen 93,72 m och slutar vid Skee på en höjd av
4,32 m över havet. Figur 1 utvisar banans höjdförhållanden i övrigt.
Lutningsforhållanden. Största tillåtna stigningen - med ett par undantag- utgör 10 %0. Någon
reducering för kurvmotstånden har vid denna
bana ej förekommit. Övergången mellan intill
varandra liggande lutningar har i regel utjämnats
med lutningskurvor med 10.000 m radie.
Krökningsförhållanden. Banans krökningsförhållanden äro relativt goda, i det att endast 38,3
procent av banan ligger i kurva. Minimiradien,
600 m, har kommit till användning å 19,3 procent av huvudlinjens längd. Vid kurvor med radier under 800 m hava övergångskurvor inlagts.
Minsta avstånd mellan kurva och kontrakurva
understiger i regel ej 100 m.
Närmare uppgifter om banans kröknings- och
lutningsförhållanden finnas angivna i tab. 3.
e. Byggnadsarbeten, rullande materiel
och utrustningseffekter
1. T ERRASSERINGSARBETEN FOR H UVUDSPÅR
Banksjunkningar och jordskred På grund av
geologiska egendomligheter, som äro karaktäristiska för de trakter, genom vilka längdbanan
blivit framdragen, har, som tidigare nämnts, ett
flertal banksjunkningar och jordskred inträffat,
vilka förorsakat betydande ökning av omflyttade jordmassor och förstärkningsarbeten. Av de
platser utmed banan, där mera betydande arbeten och kostnader av antytt slag måst nedläggas,
kunna följande omnämnas:
Banken över Kasenbukten, en vik av Brofjorden. Marken består överst av ett lager fin sand
och därunder av sandblandad lera i växlande fastare och lösare lager. Fasta botten ligger på ett
djup under markytan av upp till 12 m. Järnvägsbankens höjd uppgår till c:a 8 m. Här hava betydande sjunkningar och sidoförskjutningar ägt
rum, beroende på lerlagrens sidolutning.

1) Vid Olskroken har medgetts en stigning av
12 o/oo med 334 m längd och vid Korndalen en
stigning av 11 o/oo med 1364 m längd.
2) På ett antal platser har kurvor med 300, 400
och 450 m radie kommit till användning. Deras
sammanlagda längd uppgår till 9332 m.

Tab. 3. Banans kröknings- och lutningsforhållanden

Lutninrförhål ande
%0
Horisontalt
0,1-5
5,1- 9,9
10-12
Summa
Procent av hela
längden

Rak bana
m
34 007
20 813
6 200
45 913
106 933

Radie under
600m
3 557
839
594
4 342
9 332

61,7

Banken över Sörviksgärdet. Bankens höjd uppgår till c:a 8 m . Här består grunden, liksom
vid Kasenbukten, överst av ett fastare jord- och
sandlager och därunder av lerlager ända till 20 m
djup. Vid 1899 års undersökning beräknades en
extra utfyllning för sjunkning av 12.500 kbm,
till vilket resultat man kommit med då använda
undersökningsmetoder. Vid arbetets utförande
inträffade emellertid avsevärda sj unkningar och
sidoförskjutningar, vilka betingat betydligt större
fyllnadsmassor och andra förstärkningsarbeten
än från början kunnat beräknas. Sålunda har
under större delen av banken anbragts stenbäddning, och tryckbankar hava utfyllts på båda sidor, varjämte själva banken till stor del utfyllts
med snäckgrus, hämtat från snäckskalsavlagringarna vid Kuröd, belägna c:a 2,4 km öster ut från
Uddevalla.
''Lerhålan" vid Kärra (se bild 5). Denna är belägen mellan två tunnlar, c:a 3 km från Uddevalla.
Ursprungligen var här avsett att byggas endast en

Bana i kurva
Radie 600 m
9 093
3 170
1 173
20 095
33 531
5,4

Radie över
600m
6 189
5 598
1 684
10 102
23 573
19,3

TillsamProcent av
mansm hela längden
52 845
30 420
9 651
80 453
173 369

30,5
17,5
5,6
46,4
100,0

13,6

100,0

tunnel, emedan man tydligen vid denna tid hade
helt förbisett befintligheten av nämnda håla. Vid
1899 års undersökning befanns emellertid, att
hålan eller grytan i dagen hade en utsträckning
av 200 m i banans riktning och att den sträckte
sig ned under den tillämnade tunnelns tak på
en längd i linjen av 50 m. På grund av jordens
och lerans lösa konsistens blev man tvungen att
schakta ur hålan uppifrån och därvid taga mycket
svaga släntlutningar. Arbetet med urschaktningen skedde under svåra förhållanden, och risken
för ras förelåg jämt. Ett större sådant inträffade
den 3 september 1902, varvid två arbetare omkommo. Grytans djup befanns vid blottandet av
bergbotten vara 18 a 19 m och sträckte sig i banans längdriktning upp till 60 m. Uppforslingen
av den utschaktade massan, c:a 110.000 kbm,
skedde med hjälp av lutande decauvillebanor,
uppför vilka de lastade vagnarna transporterades medelst järntrådslinor, varvid dragkraften
lämnades från på lämpliga platser uppställda

Bild 5. "Lerhålan"
vid Kärra. Boden
tycks ha med hanbygget att göra,
den relativt stora
skorstenen antyder
en smedja.
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lokomobiler. Efter banans öppnande för trafik
har ytterligare förstärkningsanordningar måst
företagas till avsevärda kostnader. Sålunda hava
stödmurar uppförts mot jordslänterna och dessa
ytterligare avschaktats till lutning av 1:3.
Jordskärningen vid Smedseröd Vid Smedseröd
uppnår järnvägen det enda pass, som för linjens
framdragande över den vidsträckta platån vid
Grytingen kunde utnyttjas. Trots så gott som
oavbruten maximistigning ända från Uddevalla
blev det ändå nödvändigt att vid genomgången
av passet nedschakta järnvägslinjen på en sträcka
av c:a 600 m med upp till 8 m höga slänter.
Skärningen utgörs huvudsakligen av blålera och
förstärkningsanordningar för slänternas skydd
hava blivit mycket omfattande och kostsamma.
På de mest kritiska ställena hava stödmurar med
i slänterna inskurna banketter uppförts, varjämte
slänterna avschaktats i vissa fall till lutning 1:2, i
andra till lutning 1:3. Då ras uppkommit, även
sedan banan öppnades för trafik, hava förstärkningsarbetena måst fortsätta.
Banken vid Saltkällan (se bild 6). På grund av
orsakerna till raset vid denna bank och de omfattande förstärkningsarbeten, som här måste utföras, har det ansetts önskvärt att något utförligare
redogöra för dessa förhållanden än för övriga
arbeten.
Banan korsar här i sned riktning en i norr och
söder belägen, mot havet sluttande dalgång, i vars
mitt en mindre bäck framrinner. D alens bottenformation utgjordes huvudsakligen av blålera,
över vilken låg ett jordlager av fas tare beskaf-

fenhet. Under år 1900 utfylldes här en mindre
grusbank i höjd ungefär 4,5 meter på en sträcka
av c:a 150 meter. Utan föregående sättningar av
marken eller andra tecken, som kunde tyda på
osäkra grundförhållanden, inträffade plötsligt i
februari månad följande år, att järnvägsbanken
sjönk, varvid c:a 40.000 kbm blålera å ett område av ungefär ett hektars ytinnehåll gled utför
den väster om banken liggande sluttningen, oaktat denna ej hade starkare lutning än 1: 10. Leran hejdades först, då den uppnått en i dess väg
liggande hög vägbank av sten, mot vilken den
tornade upp sig. Anledningen till jordskredet
förklarades av arbetsbefälet på följande sätt:
Öster om järnvägsbanken, begränsande dalgången i detta väderstreck, ligger ett högt berg,
utför vars branta väggar en myckenhet vatten
nedsipprade från de å bergets krön liggande sankmarkerna. Vid bergets fot uppsamlades vattnet i
en utefter bergväggen liggande stenravin, följde
sedermera ett tunt gruslager, beläget på ett djup
under markytan av c:a 4 meter, och passerade i
detta under järnvägsbanken. Genom bankens
utfyllning hade underliggande jordlager sammanpressats, varvid leran intrycktes i gruslagret,
vilket därigenom blev så tätt att vattnets fria genomlopp förhindrades. En följd härav blev att
vattnet uppdämdes och samlade sig öster om
järnvägsbanken, varigenom underliggande lerlager blev till den grad uppblött, att det ej längre
förmådde uppbära överliggande belastning. De
övre jordlagren gåvo vika och järnvägsbanken
sjön, vilket i sin ordning hade till följd, att jord

Bild 6. jordskredet
vid Saltkällan år
1909. Likheter
finns med bilderna från raset
vid Småröd i december 2006.
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och lermassor såväl i bankens närhet som på rätt
stort avstånd från densamma rubbades ur sitt
jämviktsläge och gledo utför dalen.
Efter gjorda undersökningar visade det sig,
att utfyllning av ny bank i den gamlas ställe ej
gåve betryggande säkerhet mot ett upprepande
av sjunkningen. Ej heller ansågs, till följd av
kostnadshänsyn, en omläggning av linjen tillrådlig. Arbetsledningen beslöt därför att genom
utförande av vissa förstärkningsarbeten bibringa
marken tillräcklig bärighet. För detta ändamål
har en kraftig pålning utförts med en rad tätt
ställda pålar under vänstra delen av banken.
Ovanpå pålarna har en betongbädd av 1,5 meters tjocklek gjutits, delvis armerad med kasserade skenor. För att motverka lermassans tryck
underifrån har utanför pålraden anbringats en på
yttersidan med sten belastad stödmur, hopgjuten med betongbädden samt ytterligare förstärkt
genom en långsluttande tryckbank. På motsatta
sidan om stödmuren har en rustbädd utlagts, å
vilken banken sedan utfyllts med iakttagande av
att detta skedde skiftvis.
Till skydd mot uppkomsten av underjordiska vattenådror har i den östra bergväggen en kanal utsprängts för avledande av
det nedsipprande vattnet.
De utförda förstärkningsarbetena hava
visat sig vara tillfyllestgörande, och någon
sättning av banken å detta ställe har sedermera ej inträffat.
Som emellertid marken närmast norr
om den sålunda förstärkta banken, särskilt
invid den i en djup sänka framrinnande
bäcken, visat sig vara av sådan beskaffenhet, att mindre jordskred vid skilda tillfällen
uppstått, beslöts att helt och hållet borttaga
den del av järnvägsbanken, som var utlagd
1
över bäckravinen. I bankens ställe har en
viadukt anlagts med 48 meters spännvidd
på landfästen av granit och betong, vilande
på starka pålningar.
För att hindra bäcken att under tidernas
lopp äta sig ned i den lösa lerbotten och
därigenom giva anledning till upprepande
av rasen har en damm byggts över bäcken,
varigenom dess vattenyta höjts 2,5 m och
säkerhet mot ovannämnda eventualiteter
uppnåtts.

Kostnaden för de arbeten, som med anledning
av raset vid Salthällan måste utföras, har uppgått
till i runt tal 121.000 kronor.
Banken har, alltsedan dessa arbeten utfördes, ej
visat tecken till förändring av sitt läge.
Vid banlinjen i övrigt, såväl norrut som söderut från Uddevalla, hava i skärningar förekommit banksjunkningar och ras av både större och
mindre omfattning, vilka dragit avsevärda kostnader för förstärkningsarbeten m.m., men som
såväl orsakerna till desamma som förstärkningsarbetena varit i huvudsak desamma som för de
här beskrivna fallen, anses särskild redogörelse
för dessa obehövlig. Därjämte har banlinjen,
för undvikande av för stora risker, på ett flertal
ställen måst flyttas in på mer bärkraftig mark än
den i ursprungligt läge ifrågasatta, och detta har
även i avsevärd grad ökat schaktningsmassornas
storlek.
]ordschaktning m. m. i linjen. Sålunda hava intill den 1 juli 1909, efter vilken tid inga rapporter föreligga, omflyttats 2.947.605 kbm jord och
sten samt utförts 50.205 kbm stödmurar och

Bild 7 Tunnel vid Kärra. Konstfärdigt utplacerade och poserande järnvägsarbetare.
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stenskoningar i stället för beräknade 2.200.000
resp. 3175 kbm. Till förhindrande av banksjunkningar hava 11.238 kbm dyjord bortschaktats
och 1414 st. pålar nedslagits samt 7000 kvm
rustbädd utlagts utöver vad som i ursprungliga
kostnadsberäkningen medtagits.
Kostnad for jordschaktning. Kostnaden i medeltal för jordschaktning i linjen har uppgått till
0:95 kr pr kbm samt för sidoschakt till 0,80 kr.
Berg- och tunnelarbeten. Bergen hava i många
fall visat sig bemängda med sprickor, varför
bergschakterna måst uttagas till betydligt större
omfattning, än som beräknats, och tunnlarna
försetts med för ras skyddande murar och valv
i en utsträckning, som från början icke avsetts.
Sålunda hava 453.484 kbm berg i öppet schakt
utsprängts emot 319.000 beräknade samt 7016
kbm valv och stödmurar i tunnlar utförts, för
vilka arbeten ingen kostnad i tidigare förslag varit beräknad. Därjämte hava på grund av förut
omskrivna linjeförflyttningar tunnlar utsprängts
till en sammanlagd längd av 1865,3 i stället för
beräknade 1250 m.
Ballastmurar. Av ballastmurar hava däremot
lagts endast 23.503 m mot i tidigare förslag beräknade 29. 780 m.
Spårisolering. Spårisolering har på grund av det
milda klimatet i dessa trakter verkställts endast
i ringa omfattning. Sålunda hava endast 5351
kbm tjälskjutande jord behövt bortschaktas för
detta ändamål.
Kostnad for bergarbeten m. m. Bergsprängningen har i medeltal dragit en kostnad av 3:25
kronor pr kbm och bergrensningen 1:90 kr. För
tunnelsprängning och läggning av ballastmurar

har kostnaden uppgått till 250 resp. 1:50 kr pr
m. Bild 7 visar tunneln vid Kärra.
Sammandrag for tunnelarbeten. Uppgifter [i
koncentrat] över massor och kostnader för tunnelarbeten lämnas i tab. 4.
Kostnad for terrasseringsarbeten. Kostnaden för
banvallens bildande har uppgått till 6.690.592:49
kronor eller 38.591 :63 kronor pr km bana.
2. VATTENBYGGNADER OCH VIADUKTER

Broar och viadukter
På grund av banans med kusten jämlöpande
sträckning korsar den samtliga vattendrag, som
inifrån landet hava sin väg till havet. Över dessa
vattendrag hava byggts 22 st. broar och 2 st. kulvertar. Därjämte hava 3 st. viadukter anordnats,
av vilka en till avsevärd del givits provisorisk
form.
Stentillgång. Tillgången på lämplig sten för
broarbetena har varit god, varför såväl landfästen som grunder - där icke grundförhållandena
erfordrat annat grundläggningssätt - i allmänhet
utförts av granit.
Grundforhållanden. På grund av de förut omnämnda geologiska formationerna hava ej mindre än 13 st. av broarna och samtliga viadukter
måst utföras på pålgrund. Övriga broar hava
lagts på naturlig grund.
Murverk. Murverket till landfästen och pelare
samt grunder har utförts på sätt, som nedan är
beskrivet för varje brobyggnad.

Viadukt från Olskrokens bangård till Göta älv
(bilder 8-12)

Provisorisk viadukt. Vid tiden för Bohusbanans

Tab. 4. Sammandrag av kostnader for tunnelarbetena [utdrag]

Tunnlar vid
Längd m
Kostnad kr.
Kostnad pr m
Skår
242,9
78 724:66
324: 1O
Amdalen
219,6
68 867:19
313:60
Lahagen
77,5
76 715:67
989:88
Bua
238,4
95 736:63
401 :58
Ljungskile
106,2
41 088:56
86:90
Hässleröd
33,8
20 649:05
610:92
Skeppsviken
447,9
175 931 :51
392:79
Vadbacken
41,0+32,5
45 732:32
622:21
Kålgårdsberget
157,3
110 986:01
707:57
Kärra
194,9+73,3
160 832:79
599:67
Totalt
1 865,3
875 264:07
417:93
Förstärkning efter 1.7.09 kronor 95 697:26, totalt pr m 469:24
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anslutning till Göteborg
förelågo planer på en
omgestaltning av denna
stads bangårdar. För att
ej onödigt fördyra en lösning härav utfördes hansträckan närmast Olskroken genom en viadukt av
provisorisk karaktär. Viadukten har utförts genom
på pålok lagda dels helvalsade och dels nitade plåtbalkar. Spännvidderna,
mätta mellan pålokens
mittlar, utgjorde: 1 a 4,6
m, 1 a 4,95 m, 62 a 5,00,

)"

)

J
Bild 8. Provisorisk viadukt vid Olskroken. Pålok. Pål-ok,
inte att förväxla med järnvägsföreteelsen på-lok.

Bild 9. Provisorisk viadukt vid Olskroken. Pålok.
Bild 10. Provisorisk viadukt vid Olskroken. Spannen för
gata och Säveån. Ån var allmän farled men den fria
höjden tydligen tillräcklig.

Bild 11. Provisorisk viadukt vid Olskroken.
Bild 12. Viadukt söder om Göta älv. Den var landets
längsta och länge även längre än någon järnvägsbro.
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Bild 17. Bro över Göta älv. Brospann upplastas vid
verkstaden.

Bild 13. Bro över Göta älv. Stämplingar i pelargrund
Återges större ijärnvägsminnen 5 (2007), s. 25 .

Bild 15. Bro över Göta älv. Mudderverk.

4 a 5,25 och 7 a 11,65 m. Av sistnämnda storlek
utlades två över Säveån.
Permanent viadukt. Den provisoriska viadukten anknöt direkt till en permanent sådan, vilken sträcker sig ända fram till bron över Göta
älv. Denna viadukt utgöres av 15 st. plåtspann
om 15,65 m teoretisk längd, upplagda på järn-

bockar. För de omfattande markundersökningar
och provpålningar, som utförts för hela bro- och
viaduktsträckan, redogöres under "Bron över
Göta älv" .
Fundamenten för den permanenta viadukten
hava utförts på följande sätt:
För varje fundament hava nedslagits 100 st.
pålar, av vilka de två resp. tre yttersta raderna i
viaduktens längd- resp. sidriktning givits en lutning utåt av 6: 1 och 7½: 1 resp. De snett nedslagna pålarna hava en längd av 20 m och de
övriga 18 m. Avståndet mellan pålarnas mittlar
är 0,75 m . Närmast ovanpå pålarna har gjutits
en armerad betongkaka om 1,3 m tjocklek med
betongblandning 1:2½:3. På kakan hava gjutits
två betongklackar, vilka upptill avslutats med
granitplintar om 0,65 m tjocklek.
För att underlätta den provisoriska viaduktens
utbytande under pågående trafik mot en permanent sådan hava
färdigställts sex
fundament för
den senare.
Järnöverbyggnaden till såväl
den provisoriska
som den perma-

Bild 14. Bro över
Göta älv. På/kranar. Angmaskin i
... skjulet till höger.
36

nenta viadukten har levererats av Hässleholms
Mekaniska Verkstads Aktiebolag.
Kostnad. Kostnaden för viaduktsträckan har
uppgått till 541.242:81 kronor, av vilken kostnad den provisoriska delen dragit 215.381:87
kronor.
Bro över Göta älv (bilder 13-20)

Bron utgöres av dels tre fasta spann om 31, 1,
31,2 och 31, 1 m teoretiska längder, dels av två
svängspann om vardera 28,6 m teoretisk längd,
Brons hela längd utgör 150,6 m.
Sedan 1905 års riksdag beslutat, att den blivande bron över Göra älv skulle beträffande
grundläggningen utföras på det sätt, att ett vattendjup erhölles av 4,0 m under svängspannen
och 3,0 m under de fasta spannen, räknat från
lågvattenytan i Göteborgs hamn, kunde järnvägsstyrelsen i september 1906 fastställa ritningar till brons grundläggning.
Till följd av markens lösa beskaffenhet har
grundläggningen måste utföras med särskild
omsorg. Någon fast botten stod ej till buds, enär
de mäktiga lager av glaciallera, varav älvdalens
botten är bildad, beräknades omkring byggnadsplatsen äga ett djup av minst 150 m. Man var
till följd av detta förhållande hänvisad till verkställande av fundamenteringen å pålar, vilkas
bärkraft uteslutande berodde på friktion med
omgivande lera.
För att kunna bedöma dylika friktionspålars
bärighet under för handen varande markförhållanden hava omfattande provpålningar verkställts,
varigenom man
förvissat sig om
den belastning
per kvm pålyta,
som å olika ställen och under
olika förhållan-

Bild 18. Bro över Göta älv. Brospann under transport
från verkstaden till broplatsen. Se järnvägsminnen 5,
s. 23.
Bild 20. Bro över Göta älv. Se järnvägsminnen 5, s. 28.

den kunde tillåtas. Av provpålningen framgick
även, att skarvade pålar, ehuru de genom sin
längd erbjödo stor friktionsyta, likväl ägde avsevärt mindre bärförmåga än pålar i hela längder.
Liknande ogynnsamt resultat visade försök med
betongpålar. Försöken med hela pålar gåvo emellertid vid handen, att en påle kunde belastas från
1300 kg till 1700 kg per kvm friktionsyta, innan
fara för sjunkning inträdde, varjämte framgick,
att en påle med större friktionsyta kunde bära
relativt större belastning per ytenhet än en påle
med mindre yta.
Vid bestämmande av den tillåtna belastning
per påle, varmed man borde räkna vid konstruk-

Bild 16 Bro över
Göta älv. Svängbrospannets montering samt båt for
provisorisk trafik.
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Bild 19. Bro över Göta älv. Brospann inlägges.

tion av grunden, ansågs en trefaldig säkerhetsgrad av provpålningens sämsta resultat, eller ungefär 450 kg per kvm friktionsyta, vara tillfyllest.
Med tillämpning av denna bestämmelse hava
fundamenten konstruerats för såväl de permanenta som provisoriska viadukterna. Pålarnas
toppdiameter hava varit minst 12 cm, och längden har varierat mellan 20 och 12 m.
Vid beräkning av grundläggningen till själva
bron över Göta älv medförde emellertid ett användande av ovannämnda säkerhetsgrad konstruktiva olägenheter. De stora belastningar, med
vilka man i detta fall hade att räkna, förutsatte
nämligen ett så stort pålantal under varje bropelare, att fundamenten antogo for stora plandimensioner till förf"ang för sjöfarten i älven. Ett sätt
att kringgå denna olägenhet bestod i att öka varje
påles bärförmåga; men detta kunde ej ske med
mindre den mark, vari pålen skulle nedslås, gjorde
bärkraftigare. Detta tillgick på följande sätt.
I brons längdriktning, tvärs över älvens hela
bredd, har uppmuddrats en 4 a 5 m djup och
40 a 45 m bred ränna, som sedan utfyllts med
skarpkantig, stenfri sand. Förut gjorde undersökningar hava givit vid handen, att någon fara
för, att den utfyllda sandbanken skulle sjunka
igenom lerbottnen, ej förelåg. Pålningen har sedan försiggått i denna sandbank inifrån och utåt.
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Denna åtgärd har visat sig välbetänkt, enär den
utfyllda sandbädden genom pålarnas nedslagning sammantrycktes i så hög grad, att vid ett
motsatt förfaringssätt det sannolikt blivit ,omöjligt att slå ned de inre pålarna.
Genom nu beskrivna anordning lyckades man
erhålla en betydligt större bärförmåga för varje
påle, alldenstund friktionen mellan pålen och
det sammanpackade sandlagret blev avsevärt
större, än vid pålning i leran. Företagna provbelastningar å i sandbädden nedslagna pålar hava
visat en bärförmåga av 2.600 till 2.900 kg per
kvm friktionsyta, innan sjunkning förmärkts.
Grundläggningen av bron har varit av rätt besvärlig art. I älven skulle byggas inte mindre än 6
pelare, vilket, för att ej hindra seglationen, måste
försiggå i olika skeden. Då grundläggningsarbetena påbörjades först i slutet av år 1906, hade
den redan år 1905 utfyllda grusbanken hunnit
sätta sig och ägde, då pålningsarbetet började,
en ganska hög grad av fasthet. Pålar av 13 cm
toppdiameter och 20 m längd hava här kommit
till användning. Pålavståndet från mitt till mitt
inom varje pålknippe bestämdes till 0,8 m, varigenom pålskallarna kommo att upptaga en yta,
motsvarande 20 % av pålknippets hela area. Pålarna i de två yttersta raderna i varje fundament
hava givits en lutning utåt av 10: 1. Då man hade

att arbeta vid ett vattendjup av 6,0 a 7,0 m, har
största noggrannhet måst iakttagas beträffande
pålarnas planläge. Man ansåg sig därför ej kunna
utföra pålningen från pråm utan föredrog att
göra detta från en särskild, härför konstruerad
fast ställning.
Sedan pålarna nedslagits ungefär till sandbäddens övre yta, vidtog pålknippets kringspåntning. På grund av det stora vattendjupet har
spånten måst utföras med synnerlig noggrannhet efter en väl genomtänkt plan. Spåntväggen
bestod av 6" x 12" spåntade och nåtade samt i ändan järnbeslagna bjälkar, bildade av 6"x6" sparrar, hopsatta två och två medelst spånt, fjäder
och järnkrampor. Bjälkarna hade den ansenliga
längden av 11,0 m och nådde, nedslagna genom
sandlagret och ytterligare 1,0 m i leran, ungefär
1,0 m över medelvattenytan. Till spåntramar
hava använts dels I-balkar, dels träbjälkar.
Sedan spåntväggen nedslagits, har vattenytan
sänkts i det inspåntade rummet, allt under det
att behövlig försträvning anbragts på insidan.
Någon svårighet att utestänga vattnet i arbetsrummet har ej yppat sig, utan spånten fyllde på
ett utmärkt sätt sitt ändamål. I arbetsrummet
hava tre Z-pumpar uppsatts, vardera av resp.
3000, 1000 och 800 minutliters kapacitet, och
i allmänhet har någon av de båda mindre pumparna ensam kunna ombesörja länshållningen.
Sedan ett arbetsrum sålunda blivit torrlagt
hava alla pålhuvuden avsågats till samma höjd,
varefter betongarbetet vidtagit. Över pålknippena och omfattande pålhuvudena har en 1,05
m tjock platta gjutits i blandningsförhållande
1:2½:3, armerad med 2x5 cm plattjärnsskenor. Ovanpå denna bärande platta har sedan
bropelaren utförts i betongblandning 1:3:5 upp
till lågvattenytan. Allt eftersom gjutningen fortskred i höjd, hava innerramar och stämplingar
borttagits, och vattenytan i arbetsrummet har
tillåtits stiga till ungefär samma höjd. Ovanför
lågvattenytan har bropelaren uppförts av granit
med kärna av betong i blandning 1:3:5.
Så snart pelarna blivit färdigmurade, har spåntväggen avsågats i jämnhöjd med bottnen.
För utförande av pålning, spåntnedslagning,
betongblandning m.fl. arbeten har maskinkraft
använts i stor utsträckning. Tyvärr har ej elektrisk
kraft kunnat påräknas till större belopp än 35
hkr, förhyrda från en närbelägen fabrik, men det
har ej ansetts ekonomiskt, att anlägga en särskild

generatorstation för det felande kraftbehovet. På
grund härav har största delen av de maskinella
arbetena utförts med ångkraft, och härtill har använts såväl kolvmaskiner som ångturbiner. Den
använda maskinkraften har uppgått sammanlagt
till 10 5 hkr.
f ärnöverbyggnad. De tre fasta spannen till bron,
vardera vägande c:a 77 ton, hava byggts vid Göteborgs Nya Verkstads Aktiebolag. Spannen hava
delvis hopsatts i verkstaden samt sedan lyfts med
tillhjälp av stadens pontonkran över till en på
pråmar upptimrad ställning, varvid spannet kom
att ligga något högre över vattenytan än i sitt blivande broläge. Efter skedd komplettering av brospannet har detta därefter utbogserats till brostället. Här har bron noga inpassats i sitt läge, och
pråmarna belastades, till dess brospannet sjunkit
ned i sitt blivande läge. Genom denna praktiska
anordning har man helt och hållet undvikit att
för dessa spann bygga ställningsbroar i älven för
järnets hopnitning. Den fria segelhöjden under
samtliga fasta spann är 6,0 m vid högsta möjliga
vattenyta och 7,60 vid medelvattenyta.
Svängbron - den största i vårt land - vars vikt
uppgår till 200 ton, har levererats av Motala Verkstad och hopnitats på en för ändamålet uppbyggd
nitställning, uppförd parallellt med segelleden
i brons utsvängda läge. Brospannet är 57,2 m
långt och inrättat för manövrering medelst elektrisk kraft. Den maskinella anordningen utgöres
av en 8 hkr:s motor för svängningsmanövern och
en 9 hkr:s för brons uppkilning på sina lager.
Båda motorerna äro uppställda å brons järnkonstruktion och försedda med automatiska frånkopplingar och bromsar, vilka avse att hindra för
hastiga rörelser, skadliga för järnkonstruktionens
bestånd. Svängningen är beräknad att kunna utföras på 3 minuter, efter det signal därtill givits.
Som strömkälla för den elektriska kraften användes ackumulatorbatteri med laddningsmaskineri
driven av en explosionsmotor. Skulle maskineriet
av någon anledning ej kunna funktionera, kan
brons manövrering verkställas med handkraft.
Kostnad. Den fria seglationsbredden i svängbroöppningarna är 18 m vid såväl bottnen som
vattenytan.
Bron, vilken ursprungligen var beräknad
kosta 159.830 kronor, har dragit en kostnad av
723.971:05 kronor, vartill kommer en kostnad
för utförda säkerhetsanordningar av 6.950:73
kronor.
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Bild 21. Viadukt norr om Göta älv. Tåg står inne på den provisoriska hållplatsen i Tingstad.

Viadukt norr om Göta älv (bild 21)
På grund av den naturliga markens svaga bärkraft
och till undvikande av hinder för kommunikation mellan de å Hissingen vid brostället belägna
industriområdena har här uppförts en viadukt
om 8 spann a 15,65 m teoretisk spännvidd. Såväl
grundläggning som järnöverbyggnad har utförts
på enahanda sätt som tidigare beskrivits för viadukten söder om Göta älv. Järnöverbyggnaden
har levererats av Göteborgs Nya Verkstads Aktiebolag.
Kostnad. Kostnaden för viadukten har uppgått
till 148.516:62 kr.
Bro över Nordre älv (bilder 22-25)
1 fast spann a 81,7 m och 2 svängspann a 20,5
m fria spännvidder.
Grundförhållandena hava här varit jämförelsevis gynnsamma, i det att bottnen för såväl landfästen som mellanpelare utgjorts av fast berg.
Landfästena hava murats i granit i cementbruk
direkt på i berget utsprängda pallar. För mellanpelarna däremot har grundläggningen varit förenad med vidlyftiga arbeten.
Medelvattendj upet för den större pelaren har
utgjort 10 m till lerbottnen, vartill kom ytterligare 2,5 m till berget. För svängbropelaren låg
bergbottnen alldeles bar. Medelvattendjupet var
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här c:a 5,0 m. Pelarna hava gjutits av betong i
timrade kistor utan botten, i underkanten noga
utprofilerade i överensstämmelse med bergbottnens ojämnheter. Innan den större kistan
sänktes, har lerlagret bortmuddrats, ett rätt besvärligt arbete i betraktande av vattendjupet och
den avsevärda strömhastigheten. Sedan kistorna
färdigtimrats på land, hava de söndertagits under iakttagande av att varje bit noga avmärktes
samt åter hopsatts ute i älven. Detta har försiggått mellan tvenne över kistans blivande läge
förankrade pråmar, varefter kistan sänkts genom
Bild 22. Bro över Nordre älv. Spannens uppmontering.
Vikt- och materialbesparande fackverkssträvor.

Bild 23. Bro över Nordre älv. Spannens uppmontering. I järnvägsminnen 5, s. 22, finns bilder på de stora sänkkistorna for bygget av mittspannen.

belastning av de på utsidan anbringade belastningslådorna.
Då gjutningen skulle försiggå under vatten
hava sådana anordningar måst vidtagas, att detta
kunnat försiggå på ett för betongens framtida
hållfasthet fullt betryggande sätt. Vid gjutning
i vatten har nämligen måst noga tillses, att betongen kom på sin plats utan att dessförinnan utsättas för cementbrukets ursköljning. Flera olika
metoder hava tillämpats vid utförande av dylika
arbeten. Ett sätt är att medelst säckar eller lådor,
som sänkas till bottnen och där tömmas, bringa
betongen i läge; ett annat att genom en flyttbar
tub, som räcker från bottnen upp över vattenytan, nedhälla gjutmassa. Då den senare metoden,
rätt utförd, ansågs lämna ett bättre resultat, har
den kommit till användning vid härvarande arbete. Vid gjutning av svängbropelaren har sålunda använts en trätub med fyrkantig sektion, under det för den större pelaren begagnats tub med
cirkulär genomskärning. Den senare sektionen
har under arbetets gång visat
sig vara lämpligare. Invändigt
har tuben klätts
med
järnplåt
samt utvändigt
beslagits
med
grova järnband.
För den större

pelaren har tuben haft en längd av 13 m med en
inre diameter av i övre änden 32 cm och i den nedre änden 63 cm. Vid nederänden har den varit
snett avskuren samt försedd med lock och låsinrättning, i övre änden har anbringats en tratt för
betongens ifyllning. Tuben har upphängts med
stållinor i en löptravers, uppställd över kistan.
Då gjutningen skulle påbörjas, inspelades
tuben till sådant läge, att dess bottenlock stod
i jämnhöjd med vattenytan. För att underlätta
den första fyllningen hava tvenne luckor på
olika höjd varit anbringade i tubens sidovägg,
vilka stängts, så snart fyllningen nått respektive
lucka. Under det fyllningen pågick, har tuben
sänkts undan för undan, dock aldrig djupare än
att betongytan inuti tuben befunnit sig ovanför
vattenytan. Då fyllningen var verkställd, har
bottenluckan öppnats, och genom att sakta vrida och skaka tuben samtidigt som den lindrigt
höjts, sjönk betongen sakta ned, under det nu
påfyllning skedde genom tratten. På detta sätt

Bild 25. Bro över
Nordre älv. Bron
vreds ursprungligen med handkraft, till skillnad
från den eldrivna
Götaälvsbron.
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Bild 24. Bro över Nordre älv. D et större spannet under utsvängn.ing. Se Järnvägsminnen 5, s. 21.

har betongen ej kommit i beröring med vattnet
förrän vid bottnen, och dess utfyllning har försiggått så gott som i fullkomligt lugnvatten, ett
förhållande, som knappast torde hava ernåtts vid
gjutning medelst låda, enär vid dess höjning och
sänkning vattnet skulle kommit i rörelse.
Gjutningen i den stora kistan har omfattat 700
kbm och verkställts i kontinuerlig följd natt och
dag på 18 dygn. Allt eftersom grundgjutningen
fortgått i höjd, har tuben avsågats upptill, så att
fyllningen under hela tiden försiggått från samma plan.
För svängbropelaren har använts ett liknande
förvaringssätt, och betonggjutningen har här
omfattat 307 kbm.
Hållfastheten hos betong, gjuten på detta sätt,
är naturligtvis avsevärt mindre, än hos vanlig
stampbetong. För att erhålla kännedom om den
hållfasthet, man kunde fordra av vattengjuten
betong, hava gjutprov utförts under så vittmöjligt likartade förhållanden som de, vilka ägt rum
vid pelarnas gjutning. Det har därvid konstaterats, att betong, gjuten under vatten medelst
tub eller liknande anordning, efter en månads
hårdning icke äger större tryckhållfasthet än 1/8
a 1/10 av den hos samma betong, gjuten torr och
stampad.
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För svängbropelarens betonggrund har använts en blandning av 1 del cement, 4 delar sand
och 4 eller 5 delar makadam. Maximitrycket på
betongen uppgår till c:a 2,0 kg per cm2 • Vid den
andra pelaren åter har använts betong i blandningsförhållandet 1:2½:3. Maximitrycket uppgår här till 2,8 kg per cm2 •
Ovanpå betonggrunderna hava pelarna uppmurats av granit med bakmurning av sprängsten
i cementbruk.
Alla betong- och stenarbeten för landfästen
och pelare hava utförts på entreprenad av Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet.
järnöverbyggn,adens hopsättning. Av stort intresse är den metod, som använts för anbringande av det fasta spannet på sin plats.
Då älvens botten i brolinjen visade ända till 12
m vattendjup och bottnen dessutom bestod av
lös lera till c:a 10 m mäktighet, vilande på starkt
lutande bergbotten, ansågs ej tillrådligt att uppföra en ställnings bro på vanligt sätt över älven för
spannets hopnitning, synnerligast som isgången i
älven kunde vara särdeles våldsam och ställningsbron på den grund utsättas för risken att förstöras. En sådan ställningsbro hade dessutom varit
till stort hinder för den tidvis rätt livliga trafiken
på älven. I stället har överbyggnaden hopnitats

å en längs norra stranden, uppströms om bron,
uppförd ställningsbro och därefter medelst pråmar svängts ned till brolinjen med ena ändan
vilande på en järnpivå, inmurad i landfästet. Väl
inpassat i brolinjen har spannet sänkts ned i sina
lagerbockar. Utsvängningen har försiggått utan
missöde och tog knappast en timmes tid i anspråk.
Järnöverbyggnaden för svängbron har levererats och uppsatts av Motala Verkstads Nya Aktiebolag. Det fasta spannet har levererats och
uppsatts av Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag.
Kostnad. Bron har i sin helhet dragit en kostnad av 389.656:01 kronor.

Bro vid Kareby

Bild 26. Kulvert vid Skårby. Det är inget i konstruktionen utan spännvidden två meter som skiljer mellan bro och kulvert.

Bild 27 Kulvert vid jörlanda. Även här krävde en
kulvert ett lika omfattande och komplicerat bygge
som en mindre bro.

1 spann a 5,00 m fri spännvidd.
Grundförstärkning genom pålning har måst
utföras. Under vartdera fästet hava nedslagits 36
st. pålar med ett inbördes avstånd av 0,7 m. Såväl
under fästena som mellan desamma har gjutits
en betongkaka om 0,9 m tjocklek. Landfästena
hava uppförts av granit i cementbruk.
Brons kostnad har uppgått till 6.249:75 kronor.
Kulvert vid Skårby (bild 26)
1 spann a 4,40 m.
Grunden utgöres av berg. Såväl valv som anfangsmurar hava uppförts av granit i cementbruk.
Kostnaden har uppgått till 9.755:04 kronor.
Bro vid Skårby
1 spann a 5,00 m fri spännvidd.
Grundförstärkning har utförts genom pålning.
Grunden i övrigt och landfästena hava utförts på
samma sätt som för bron vid Kareby.
Anläggningskostnaden har uppgått till
6.678:08 kronor.

Grundförstärkning har utförts genom pålning.
Under varje landfäste hava nedslagits 70 st. pålar på ett inbördes avstånd av 0,70 m. Ovanpå
pålarna har gjutits en armerad betongkaka om
1, 7 m tjocklek, och mellan fästena har ävenledes lagts en betongkaka om 1,0 m tjocklek på
pålgrund och med ett avstånd mellan pålarna av
1, 0 a 1,2 m. Samma förstärkning av grunden har
även utförts under brons vingmurar. Landfästena
hava utförts av betong med granitbeklädnad.
Kostnaden har uppgått till 31.432:60 kronor.
Bild 28. Bro vid Bråland. Huggen sten i själva brofästena, murad kullersten i slänterna.

Kulvert vid Jörlanda (bild 27)
I spann a 7,00 m.
Kulverten har byggts på bergbotten. Såväl valv
som anfangsmurar hava uppförts av granit i cementbruk.
Kostnaden har uppgått till 22.809:68 kronor.
Bro vid Bråland (bild 28)
1 spann a 7 ,80 m fri spännvidd.
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Bro vid Strandnorum
1 spann a 5,60 m fri spännvidd.
Grundförstärkning har utförts genom pålning.
Under varje landfäste hava nedslagits 66 st. pålar
på et inbördes avstånd av 0, 7 m. På pålarna har
lagts en armerad betongkaka om 0,9 m tjocklek,
och denna har utsträckts även till rummet mellan landfästena, varest denna dock ej armerats.
Landfästena hva uppförts av granit i cementbruk.
Brons kostnad har uppgått till 13.526:08 kronor.
Bro vid Svenshögen
1 spann a 5,60 m fri spännvidd.
Här har grundförstärkning utförts genom
pålning. 50 st. pålar hava nedslagits under varje
fäste, och betongkakans tjocklek har gjorts 0,8
m. Landfästena hava uppförts av granit i cementbruk.
Kostnaden har uppgått till 10.306:52 kronor.
Bro vid Kärr
1 spann a 5,00 m fri spännvidd.
Grundförstärkning har utförts genom pålning.
Betongkakans tjocklek är 0,9 m, och denna har
utlagts även mellan fästena. Dessa hava uppförts
av granit i cementbruk.
Brons anläggningskostnad har uppgått till
14.470:80 kronor.
Bro vid Grohed
1 spann a 4,00 m fri spännvidd.
Bron har grundlagts på pålar, och såväl betong-

kakan som landfästena hava utförts på samma
sätt som för bron vid Svenshögen.
Kostnaden har uppgått till 9 .451 :68 kronor.

Bro vid Hässleröd
1 spann a 5,60 m fri spännvidd.
Landfästena hava lagts å berggrund och uppförts av granit i cementbruk.
Kostnaden har uppgått till 3.467:62 kronor.
Bro över Bodelidsån, södra
1 spann a 5.60 m fri spännvidd.
Landfästena hava lagts på berggrund och hava
uppförts av granit i cementbruk.
Kostnaden har uppgått till 3.467:62 kronor.
Bro över Bodelidsån, norra
1 spann a 5,60 m fri spännvidd.
Bron har uppförts på samma sätt som föregående bro, och kostnaden har uppgått till
3.150:57 kronor.
Bro över Bäveån (bild 29)
1 spann a 48,00 m fri spännvidd.
Brons landfästen hava uppförts på berggrund
med besparingsrum i hjärtmurarna. På grund av
bergets djupa läge under norra fästet har här en
betonggrund av 7 ,2 m tjocklek utförts.
Spåret å bron ligger i kurva med 300 m radie,
varför avståndet mellan överbyggnadens ramstycken måst tagas till 6,3 m. Järnöverbyggnaden
har levererats av Bergsunds Mekaniska Verkstads
Aktiebolag. Anläggningskostnaden har uppgått
till 68.964:91
kronor.

Bild 29. Bro över
Bäveån. Tack
vare bron kom
vattentornet och
banvaktsstuga i
bakgrunden med
på bild.
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Bild 30. Viadukt
över Saltkällan.
Alla Bohusbanans
parabelfackverksbroar och -viadukter har diagonalsträvorna stigande
mot mitten.

Bro vid Kasen
1 spann a 5,60 m fri spännvidd.
Bron har grundlagts på pålar, nedslagna såväl
under landfästena som mellan desamma. Betongbädd om 0,9 m tjocklek har utförts under
hela bron, och fästena hava uppmurats av granit
i cementbruk.
Kostnaden har uppgått till 21.716:75 kronor.

i cementbruk. Bakom fästena har markgrunden
under anslutande bankar förstärkts medelst pålning och betongbäddar till olika storlekar.
Järnöverbyggnaden har levererats och uppsatts
av Göteborgs Mekaniska Verkstads Aktiebolag.
Anläggningskostnaden har uppgått till
115.528:76 kronor.

Viadukt vid Saltkällan (bild 30)
1 spann a 48,00 m fri spännvidd.

Bro över Örekilsälven (bild 31)
1 spann a 65,00 m fri spännvidd.

Som i det föregående omnämnts, har denna
anläggning måst tillgripas till följd av markgrundens dåliga beskaffenhet. Sedan bank här hade
utfyllts, inträffade svårartade jordskred i sidled,
och som fortsatt risk för dylika skred förefanns,
återuppfördes icke banken.
Viaduktens fästen och vingmurar hava uppförts på pålar, nedslagna med 0,6 m avstånd under hjärtmurarna
och 0,7-1,0 m
avstånd under
vingmurarna.
Ovanpå pålarna
har en 3,0 m
tjock
betonggrundlagts, å vilken fästena och
vmgarna uppmurats av granit

Markgrunden utgöres här av ett fast jordlager,
å vilket utlagts en betongkaka om 1,5 m tjocklek under båda landfästena. Grundmurarna hava
utförts av betong, och fästenas hjärtmurar hava
uppmurats av granit i cementbruk.
Järnöverbyggnaden har levererats och uppsatts
av Göteborgs Mekaniska Verkstads Aktiebolag.
Kostnaden för bron har uppgått till 193.347:40
kronor.

Bild 31. Bro över
Örekilsälven.
Märk den provisoriska arbetsbron.
Fina bilder.från
brobygget finns i
järnvägsminnen 5,
s. 16--19.
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Bro vid Orrekläpp (bild 32)
1 spann a 5,60 m fri spännvidd.
Till förstärkning av markgrunden har pålning
verkställts under fästena med ett avstånd av 1,0
m. Betongkakan har givits en tjocklek av 0,9 m,
och murverket i övrigt har uppförts av granit i
cementbruk.
Kostnaden har uppgått till 40.637:59 kronor.
Bro vid Säm (bild 33)
1 spann a 5,60 m fri spännvidd.
Pålar hava nedslagits som grundförstärkning
såväl under landfästena som i mellanrummet
mellan dessa. Pålavståndet utgör 0, 7 resp. 1,25
m. Betongkakans tjocklek har gjorts 0,9 m, och
ovanpå denna hava fästena uppmurats av granit
i cementbruk.
Kostnaden har uppgått till 15.505:02 kronor.
Bro vid Mjölkeröd
1 spann a 5,00 m fri spännvidd.
På den naturliga marken har gjutits en 0,9 m
tjock betongkaka, å vilken landfästen uppmurats
av granit i cementbruk.
Kostnaden för bron har uppgått till 6.005:51
kronor.

Bro vid Kragenäs (bild 34)
1 spann a 10,00 m fri spännvidd.
Under vartdera landfästet hava nedslagits 66
pålar på ett inbördes avstånd av 0,7 m. Betongkakan har gjorts 1, 1 m tjock, och på denna hava
fästena uppförts av granit i cementbruk.
Kostnaden har uppgått till 21.076:18 kronor.
Bro vid Överby (bild 35)
1 spann a 5,00 m fri spännvidd.
Grunden under bron har förstärkts med en
rustbädd av plank, och på denna har gjutits en
Bild 32. Bro vid Orrekläpp. En raffinerad bild, men så
skulle också i forsta hand yrkesfotografer enligt instruktion användas for dokumentationen.
Bild 33. Bro vid Säm. De kortare broarna tycks inte ha
haft ledstänger från början.
Bild 34. Bro vid Kragenäs. Ledstängerna verkar provisoriska.
Bild 35. Bro vid Överby.
Bild 36 Bro över Wettelandsån vid Blåskog. Här räckte
det med en lågbalkbro men närmare åns mynning
krävdes en annan konstruktion, se nästa bild.
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Bild 3 7. Bro över
Wettelandsån
vid Beateberg (å
Strömstadsbanan).
l Våra broar
(2001) finns på
s. 168 en nutida bild av bron.
Bengt Spade säger
där att den är
"landets kortaste
normalspåriga
järnvägsbro med
fackverksbalkar av
parabel typ".

betongplatta av 0,9 m tjocklek under såväl landfästena som mellanrummet. Betongkakan mellan fästena har armerats. Fästena hava uppmurats av granit i cementbruk.
Brons kostnad har uppgått till 14.898:32 kronor.
Bro vid Vettelanda (bild 36)
1 spann a 14,00 m fri spännvidd.
Under vartdera landfästet hava nedslagits 98
st. pålar, vilka omspettats med ett 0,2 m tjockt
gruslager. Ovanpå detta har gjutits en betongbädd av 0,9 m tjocklek. Murverket i övrigt har
uppförts av granit i cementbruk.
Kostnaden för bron har uppgått till 28.268:67
kronor.

stentrummor hava utförts till ett antal av 6 st.,
varjämte 3 st. rörtrummor och 4 st. genomlopp
för vatten- och kloak.ledningar nedlagts. [... ]
Kostnaden för trumgrävning har varierat mellan 0:90 och 2:- kronor pr kbm.
Kostnad for trummor. Totala kostnaden för
samtliga trummor och vattentunnlar har uppgått
till 905.453:09 kronor.
Kostnad for samtliga vattenbyggnader. Kostnaden för samtliga broar, viadukter, trummor och
vattentunnlar m.m. har uppgått till 3.383.885:83
kronor, utgörande 19.518:40 kronor per km
bana.
Bild 38. ¼ttentunnef vid Hammar.

Bro vid Hjältsgård
1 spann a 5,00 m fri spännvidd.
Brobyggnaden har utförts på samma sätt som
för bron vid Överby, dock utan armering i betongkakan.
Kostnaden har uppgått till 4.659:69 kronor.
Kostnad for broar. Totala kostnaden för samtliga
broar, kulvertar och viadukter har uppgått till
2.478.432:74 kronor.

Avloppstrummor
För de smärre vattengenomloppen hava anlagts
322 st. täckta avloppstrummor av sten, utförda
i kallmur [... ] och med en sammanlagd längd
av 4613,39 m. Av dessa hava trummor till en
längd av 2533, 19 m lagts å rustbädd. Därjämte
hava utsprängts 3 st. vattentunnlar; vid Vägeryr
och Grinnån med vardera 2,5 m bredd och vid
Hammar (bild 38) med 4,0 m bredd. Öppna
47

3. VÄGKORSNINGAR SAMT VÄGOCH JÄRNVÄGSOMLÄGGNINGAR

Landsvägar och andra större vägar korsas 60
gånger av järnvägslinjen. För 51 av dessa hava
korsningar i banans plan anordnats och för de
övriga hava uppförts sex vägbroar och tre vägportar. Vägbroarna äro belägna vid Ljungskile,
Hässleröd, Vadbacken (bild 39), Adolfshill (bild
40), Svinbacka (bild 41) och Svarteborg (bild
42) . Vägbron vid Hässleröd har dock bekostats
av vederbörande vägdistrikt. Vägportarna äro
belägna vid Sörkällan (bild 43) och Norrtull
(bild 44) i Uddevalla samt vid Kasen (bild 45).
Därjämte korsar statsbanan genom vägportar
de båda enskilda banorna Uddevalla-Lelångens
järnväg vid Uddevalla (bild 46) och MunkedalSkree järnväg vid Munkedal (bild 47). För Uddevalla tändsticksfabriks decauvillespår hava anordnats två mindre vägportar (bild 48), och för
ett arbetsspår för Kasens tegelbruk invid Uddevalla har ävenledes anordnats en mindre vägport.
Den senare har i kostnadshänseende hänförts till
öppna trummor. 14 st. av de större vägkorsningarna i banans plan hava försetts med förreglade
fällbomsanordningar, varemot för de övriga endast lokalt ställbara fällbommar anordnats.
Mindre vägar korsas av järnvägslinjen till ett
antal av 500 st. Samtliga dessa korsningar hava
försetts med grindar.
Som tidigare nämnts har vid Uddevalla utförts
en större omläggning av Uddevalla-Vänersborg-Herrlj unga järnväg, vilken indragits på
Bild 39. Vägbro
vid Vadbacken i
Uddevalla.

Bild 41. Vägbro
vid Svinbacka.
Bohusbanans ursprungligen tolv
planskildheter har
blivit åtskilliga
fler i samband
med vägtrafikens
expansion.

Bild 40. Vägbro
vid Adolfihill i
Uddevalla.
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Bild 43. Vägport vid Sörkällan i Uddevalla. Tidens
vägskyltar var inte standardiserade.
Bild 42. Vägbro vid Svarteborg. Eftersom vägfordonen var relativt lätta vid denna tid kunde vägbroar
kunde byggas klenare än järnvägsbroar.
Bild 44. Vägport vid Norrtull i Uddevalla. Banans
längsta och dyraste vägport. Notera gaslyktorna.
Bild 45. Vägport vid Kasen.
Tab. 7 Kostnadssammandrag for vägkorsningar
samt väg- och järnvägsomläggningar
Vägbro vid Ljungskile
Vägport vid Sörkällan
Vägbro vid Vadbacken
Vägbro vid Adolfshill
Vägport vid Adolfshill
Vägport vid Lagerbergsgatan
i Uddevalla
Vägport vid Norrtull i Uddevalla
Viadukt för UddevallaLelångens järnväg
Vägport vid Kasen
Vägbro vid Svinbacka
Viadukt för Munkedal-Skree järnväg
Vägbro vid Svarteborg
Vägövergångar i banans plan (5 51 st)
Fällbomsanläggningar (14 st)
Omläggning av UddevallaVänersborg-Herrljunga järnväg
Ändring av vatten och avlopp
i Uddevalla
Summa
Utgörande pr m bana 5 432:90 kr

6
8
3
3
7

027:59
601:40
537:58
647:83
356:53

16 112:75
56 915:71
29
25
7
35
6
108
326

884:10
393:34
263:83
378:74
639:32
286:89
560:33

214 846:29
4 002:66
940 897:74
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Bild 46. Vägport
for Uddevalla-Lelångens järnväg.
ULB öppnades
1895.

Bild 47. Vägport
for Munkedal-Skree järnväg.
Trafiken på MJ
fortgick under
hela byggtiden
med en provisorisk korsning.

Bild 48. Vägport
for decauvillespår
vid Adolfihill i
Uddevalla. Tändsticksfabrikens
spår. Ingen äkta
decauvillebana
utan 780 mm
spårvidd - eller
breddades spåret
när lokdrift infördes 1916?
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statsbanans station därstädes, varefter den med
ett nyanlagt spår runt det s.k. Skansberget förbundits med den äldre stationen.
Kostnad. Kostnader och lägen för samtliga
vägportar och vägbroar samt kostnader m.m. för
övriga anordningar under denna rubrik finnas
angivna i tab. 7. Den sammanlagda kostnaden
har uppgått till 940.897:74 kronor.

4. ÖVERBYGG NAD
Spårläggning
Räler och spårväxlar. Banan har belagts med räler
av 1899 års modell, vägande 34 kg pr m och tillverkade i Belgien. Inköpskostnaden har belöpt
sig på 90 kronor pr ton i medeltal. Spårväxlarnas
korsningar hava varit av såväl räler som gjutstål
med vinklar av 1:9 och 1: 10.
Sliprar. Sliprar av 2, 7 m längd hava utlagts till
ett antal av 14 st. på 10 m spår. Sliprarna hava
huvudsakligen levererats från Småland till ett
pris av 1:59 kr. pr st.
Rälsläggrzing. Rälsläggningen av banan påbörjades å Uddevalla bangård i september 1901,
då 450 m spår utlades. I december samma år
framdrogs spåret till bergskärningen vid Kasen
och under andra och tredje kvartalet år 1902 till
tunnlarna vid Kärra. Från och med oktober sistnämnda år fortsattes spårläggningen utan annat
avbrott än för inläggning av järnöverbyggnader
för broar m.m. ända fram till Skee, dit den nådde
under juni månad 1903. I september 1904 påbörjades rälsläggningen vid Tingstad och framkom
i maj månad påföljande år till Nordre älv. Sedan

bron över nämnda älv i maj månad 1906 fullbordats, fortsattes rälsläggningen och nådde i slutet
av september samma år Svenshögen. På grund av
att de stora arbetena invid Uddevalla ej hunno
avslutas förrän under senare delen av år 1906, utfördes rälsläggningen å delen Svenshögen-Uddevalla med utgångspunkt från Ljungskile, dit erforderligt material forslades sjöledes. Det visade
sig dock för kostsamt att på samma sätt frakta lok
för normal spårvidd till denna plats, varför man
utlade rälssträngarna för en spårvidd av 0,6 m,
och decauvillelok fick ombesörja transporterna.
Sedan rälsläggningen utförts på detta sätt, skedde
utflyttningen av den ena rälssträngen så att normal spårvidd erhölls. Arbetet härmed påbörjades
i juni 1906 och fullbordades i oktober samma år.
Från Tingstad och fram till Olskrokens bangård
skedde rälsläggningen under februari månad
1909, sedan bron över Göta älv färdigbyggts.
Rälsläggningen har betingat ett pris i medeltal
av 0,35 kr. pr m spår, exklusive upplastning av
spåreffekter men inklusive desammas lossning å
arbetsplatsen.

Ballastning
Ballastgrus har tagits från följande grusförekomster: Skogome, Tofta, Vallen, Arröd, Bruddeberg,
Koppingen, Hässleröd, Kristineberg, Kuröd,
Saltkällan, Åbackarne, Dingle och Tanum. En
provisorisk viadukt i gropspåret till Vallens grustag visas å bild 49.
Gruslastningen har verkställts för hand. Kostnaden har, allt efter materialets beskaffenhet, be-

Bild 49. Provisorisk viadukt i gropspår. Det framgår
av texten att platsen var Vallen vid
Stora Höga.
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tingat ett pris, varierande mellan 0:32 och 0:50
kr. pr kbm. Lossningskostnaden har varierat
mellan 0:30 och 0:50 kr. pr kbm.
Kostnaden för ballastningen, inklusive anläggning av gropspår och dettas underhåll, har
uppgått till 1:69 kr. pr kbm. För huvudspårets
ballastning hava åtgått i runt tal 563.000 kbm
grus.
Kostnad for överbyggrzaden. Totala kostnaden
för huvudspårets rälsläggning och ballastning
har uppgått till 2.818.883:22 kronor, varav
1.867.403:20 kronor komma på själva spåret
och 951.480:02 kronor på ballasten.

5. H usBYGGNADER
Byggrzadssätt. Samtliga stationshus med avträden, lokstallsbyggnader och vattentorn, alla i
ekonomihus befintliga tvättstugor samt flertalet
banbevakningsbostäder hava med undantag av
ett vattentorn uppförts av tegel. Övriga hus hava
byggts av trä. Stationshus, till stationerna hörande avträden samt vattentorn hava klätts med
fasadtegel av Skromberga eller Börringe tillverkning. Ekonomihusens tegelväggar hava utvändigt
oljemålats. En del vaktstugeväggar av tegel hava
uppförts såsom hålmur för bättre uttorkning av
den inträngande fuktigheten. Till taktäckning å
samtliga byggnader utom uthusen hava använts
cementplattor eller svartplåt. Uthustaken hava
täckts med papp. Uthus och den del av ekonomibyggnaderna, som ej utgör tvättstuga, hava
utförts av bräder, fästade på stopresning. Där
kostall förekommer, såsom vid samtliga banbevakningsbostäder, har detsamma uppförts av liggande bilat timmer. Grunder och socklar hava
huvudsakligen utförts av granit.
Entreprenader. Ovan socklarna hava husen
uppförts på entreprenad i enlighet med för statens järnvägar gällande arbetsbesk.rivningar och
entreprenadkontakt, varvid det ålegat entreprenörerna att själva hålla nödig materiel samt anskaffa föreskrivna fasta inventarier.
Uppvärmningssystem. Endast lokala eldstäder
hava anordnats.
Stationsbyggnader
Stationshus. Vid Säve, Ytterby, Jörlanda, Svenshögen, Grohed, Hogstorp, Munkedal, Dingle,
Hällevadsholm, Rabbalshede, Orrekläpp, Tanum, Kragenäs, Överby och Skee hava stationshusen uppförts enligt arkitektkontorets ritning
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n:r 1952. Dessa hus innehålla i nedre våningen
expedition, väntsal och resgodsrum samt bostadslägenhet om ett rum och kök. Övre våningen består av en lägenhet om två rum och kök
jämte ett enkelrum, vilket vid behov kan läggas
till eller avskiljas från nämnda lägenhet.
Vid Stenungsund och Ljungskile hava stationshusen uppförts enligt ritning n:r 2407, inrymmande i bottenvåningen expedition, vestibul,
resgodsrum samt Il klass väntsal jämte damtoalett
och lamprum. Våningen en trappa upp innehålle~
en bostadslägenhet om fyra rum och kök.
För uppförande av stationshus vid Uddevalla
har ritning n:r 1995 legat till grund. Här utgöres
bottenvåningen av tre expeditionsrum, nämligen
for stationsinspektor, biljettförsäljning och för
trafikpersonal, resgodsrum, vestibul jämte Il och
111 klass väntsal samt damrum. Övre våningen är
uppdelad i två bostadslägenheter om respektive
tre och fem rum och kök.
Hållplatsstuga. Hållplatsstuga har uppförts vid
Skårby enligt ritning n:r 2413. Byggnaden innehåller expedition och väntrum.
Boställshus. Boställshus hava uppförts vid
Stenungsund, Ljungskile och Uddevalla, vid
Stenungsund enligt ritning n:r 1654 B, innehållande ett rum och kök och vid Ljungskile enligt
ritning n:r 1994, innehållande två rum och kök.
Vid Uddevalla har boställshuset uppförts i två våningar med fyra lägenheter om två rum och kök i
vardera enligt ritning n:r 3558.
Ekonomihus. Ekonomihus enligt ritning n:r
1987, innehållande tvättstuga, vedbodar för stationsföreståndaren och ett hans biträde, kol- och
vedbod for stationen samt en sprutbod hava uppförts vid Ytterby, Jörlanda, Stenungsund, Svenshögen, Grohed, Hogstorp, Munkedal, Dingle,
Hällevadsholm, Rabbalshede, Orrekläpp, Tanum,
Kragenäs, Överby och Skee. För enahanda byggnad i Uddevalla har ritning n:r 1986 tillämpats,
vilken icke upptager något utrymme för sprutbod,
enär denna är förlagd till avträdeshuset. Vid Säve
och Ljungskile hava inga ekonomibyggnader uppförts, enär personalens vedbodar och tvättstugor
hava inrymts i stationshusens källarvåningar. Vid
sistnämnda platser har endast uthus, innehållande
stationens ved- och sprutbod, enligt ritning n:r
2496 uppförts. För boställshuset vid Uddevalla
hava tvättstuga och vedbodar förlagts till dess källarvåning och en enklare avträdesbyggnad för personalens behov uppförts.

Avträdeshus. Samtliga avträdeshus hava uppförts enligt ritning n:r 2005 utom i Uddevalla
och Skee, där ritningar respektive n:r 1989 och
2004 kommit till användning.
Godsmagasin. Vid Uddevalla har godsmagasin
uppförts enligt ritning n:r 2069, innehållande
utom utrymmet för varor även tvenne expeditionsrum. Vid Ytterby, Stenungsund, Ljungskile,
Hällevadsholm, Tanum och Skee har ritning n:r
5058 kommit till användning samt vid Säve, Jörlanda, Svenshögen, Grohed, Hogstorp, Dingle,
Rabbalshede, Orrekläpp, Kragenäs och Överby
ritning n:r 5059. Skillnaden består endast däri,
att enligt den förra byggnadens längd är 9 ,3 m
och enligt den senare 12,5 m. Bredden är lika,
nämligen 6,1 m. Vid Munkedal har ritning n: r
2060 tillämpats och byggnaden erhållit en längd
av 12,5 m och en bredd av 7,4 m.
Lokstallar. Vid Göteborg hava befintliga lokstall tillbyggts med två stallplatser, och vid Uddevalla har lokstall, innehållande fyra stallrum,
uppförts, varvid ritning n:r 1826 följts. Några
stallutrymmen i Skee hava ej erfordrats, enär
statsbanans tåg framgå till Strömstad, där stallbyggnad uppförts genom den enskilda banans
försorg.
Vattentorn. Vattentorn hava anordnats vid
Nordre älv, Jörlanda, Svenshögen, Bäveån, Uddevalla, Munkedal, Hällevadsholm och Orrekläpp. Vattentornet vid Nordre älv består av trä
och är uppfört enligt ritning n:r 1729 samt övriga vattentorn av sten enligt ritning n:r 2002.
Vid Uddevalla, där vattentornet sammanbyggts
med lokstallarna, har ritning n:r 1759 B kommit
till användning. Vattentornet vid Bäveån utgör
reservanläggning för Uddevalla, emedan det kan
befaras, att under särskilt torra årstider vattentillgången blir otillräcklig.
Pumphus. Fristående pumphus hava byggts
enligt ritning n:r 2415 vid Nordre älv, Jörlanda,
Munkedal och Orrekläpp.
Pumpmaskineri. För vattenuppfordring hava
Worthingtonpumpar inmonterats vid Nordre
älv, J örlanda, Svenshögen, Bäveån, Munkedal
och Orrekläpp, pulsometer vid Hällevadsholm
samt varmluftspump vid Uddevalla. Kapaciteten
för Worthingtonpumparna växlar mellan 36,0
och 87,3 kbm per timme och för de senare pumparna resp. 16,2 och 6,7 kbm per timme.
Sedermera har på grund av lägre driftkostnader vindmotor uppsatts vid Nordre älv, J örlanda

och Hällevadsholm och elektriskt driven pump
vid Uddevalla, varjämte självtrycksledning från
en brunn anordnats vid Svenshögen. De förstnämnda uppfordringsanordningarna hava därmed kommit att utgöra reserver.
Källare. Fristående källare hava anlagts vid
samtliga stationer utom Säve, Ljungskile och
boställshuset i Uddevalla, där utrymme härför beretts i grunderna. Källarna hava uppförts
av granit samt täckts med jord. Kostnaden för
stenarbetet för enkla och dubbla fristående källare har i medeltal uppgått till respektive 500 och
860 kronor.
Banbevakningsbostäder

Banmästarstugor. Banmästarstugor hava uppförts
till ett antal av 7 st., varav 6 st enligt ritning n:r
1994 samt enligt ritning n:r 1900.
Banvaktsstugor. 5 5 st. banvaktsstugor hava
uppförts, varav 50 st. enligt ritning nr 1961, 4
st. enligt ritning 1654 samt en enligt ritning n:r
2929 (banvaktsstuga vid Skår, se bild 50).
Brovaktsstugor. En kombinerad bro- och banvaktsstuga har uppförts enligt ritning n:r 2910
vid Göta älv och en brovaktsstuga enligt ritning
n:r 1961 vid Nordre älv.
Uthus. Uthus, innehållande material-, visthus,
ved- och foderbod samt kostall, hava uppförts
vid samtliga stugor enligt ritning n:r 1027, utom
vid kombinerade stugan vid Göta älv, där ritning
n:r 2397 tillämpats.
Källare. För bro- och banbevakningsstugorna
hava liksom vid stationerna fristående källare
anordnats.
Kostnad for samtliga husbyggn,ader. Kostnaderna för samtliga husbyggnader hava uppgått till
1.528.692:85 kronor.
Bild 50. Banvaktsstuga vid Skår. Stugtypen beskrivs
en smula av Rasmus Axelsson i Spår 2008, s. 53-54.
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6. BANGÅRDAR
Trafikplatser. Stationer hava anlagts vid Säve 14,8
km från Göteborg, Ytterby 21,5 km, Jörlanda
37,2 km, Stenungsund 47,7 m, Svenshögen 59,5
km, Ljungskile 69 km, Grohed 78,9 km, Uddevalla 88,5 km, Hogstorp 100,5 km, Munkedal
109,5 km, Dingle 119,2 km, Hällevadsholm
125,9 km, Rabbalshede 131,1 km, Orrekläpp
143,6 km, Tanum 148,l km, Kragenäs 158,2
km, Överby 163,3 km och Skee 173,4 km.
Hållplatser. Endast en håll- och mötesplats har
anordnats, nämligen vid Skårby, samt enbart
hållplats vid Tingstad, Lillhagen, Tuve, Kode
Vallen, Ödsmål, Skafteröd, Resteröd, Höjentorp, Saltkällan och Varp. Tingstad har sedermera blivit utgångspunkt for spår till Göteborgs
stads frihamn.
Längd å mötesspår. Mötesspårens längder å stationer och mötesplatser hava gjorts minst 400 m
mellan fripålarna.
Vattenstationer. Vattenstationer hava anordnats, förutom vid Göteborg, vid Nordre älv (i
närheten av Ytterby bangård), J örlanda, Svenshögen, Bäveån (i närheten av Uddevalla bangård), Uddevalla, Munkedal, Hällevadsholm och
Orrekläpp. För tågens framförande till Strömstad
har den enskilda banan Strömstad-Skee anlagt
vattenstationer såväl i Skee som i Strömstad.
Växel- och signalsäkerhetsanordningar. Samtliga
trafikplatser och hållplatser hava utrustats med
en envingad semafor i vardera ändan av bangården samt med försignaler, där så befunnits erforderligt. Semaforerna har satts i förbindelse med
ställverk invid respektive stationshus. Växelforreglingar hava anordnats endast vid Olskroken
och Uddevalla.
Göteborg, station. Vid denna station har Bohusbanan endast bidragit med 27.824:35 kronor, utgörande del av kostnaden for tillbyggnad
av lokstallet.
Olskroken, station. Stationen har for en kostnad av 127.027: 11 kronor utvidgats med det antal spår m.m., som erfordrats for Bohusbanan.
Säve, station. A stationen, som är avsedd att
betjäna bygden å Hisingens norra del, hava ett
mötes-, ett godsrangerings- samt ett stickspår
utlagts. Därjämte hava uppförts stationshus, avträdeshus och godsmagasin. Kostnaden for stationen har belöpt sig till 64.857:79 kr.
Ytterby, station. Stationen är avsedd att förmedla trafiken i öster huvudsakligen till och från
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Kungälv samt i väster till och från Harestad och
Torsby m.fl. platser. Spåranordningarna utgöras
av ett mötes- och ett sticksår jämte ett kortare
rundspår for uppställning av godsvagnar. Terrasseringen är utförd på sådant sätt, att ytterligare
ett spår kan utläggas mellan huvud- och mötesspåret. De å stationen uppförda husbyggnaderna
utgöras av stationshus med ekonomihus, avträdeshus och godsmagasin. Totala kostnaden, vari
dock kostnaden for vattenstationen vid Nordre
älv icke medräknats, har uppgått till 62.465:48
kronor.
Skårby, hållplats. Vid hållplatsen, som är avsedd att betjäna Romelanda, Kareby och Hålta
socknar, har ett godstågsspår utlagts samt en
mindre hållplatsstuga uppförts. Kostnaden har
uppgått till 12.208:04 kronor.
jörlanda, station. Stationen är avsedd att tillgodose trafiken till och från Jörlanda socken.
Spåranordningarna hava utförts i ungefärligen
samma omfattning som i Säve. De uppförda
husbyggnaderna utgöras av stationshus, ekonomihus, avträdeshus och godsmagasin samt
vattentorn och pumphus. Kostnaden for stationsanläggningen inklusive vattenstationen har
uppgått till 88.167:81 kronor.
Stenungsund, station. Stationen är avsedd att
betjäna såväl kringliggande plats som utanför befintliga öar, i synnerhet Orust. Spåranordningarna utgöras av ett mötes- och ett stickspår jämte
ett kortare rundspår for uppställning av godsvagnar, vartill kommer ett hamnspår. Terrasseringen
är utförd på sådant sätt, att ett ytterligare spår
kan utläggas mellan huvud- och mötesspåret.
Vid stationen hava uppförts stationshus med
ekonomihus, boställshus, avträdeshus och godsmagasin. Kostnaden har belöpt sig till 72.164:67
kronor.
Svenshögen, station. Stationen, vilken ligger
vid sjön Hällungens norra ända, har till uppgift
att förmedla trafiken till och från bygden öster
om nämnda sjö. Ett mötes-, ett godsrangerings
samt ett stickspår hava utlagts. De här uppförda
husbyggnaderna utgöras av ett stationshus med
ekonomihus, avträdeshus, godsmagasin, vattentorn och pumphus. Kostnaden for stationen,
inberäknat vattentagningsanordningarna, har
uppgått till 95.989:55 kronor.
Ljungskile, station. Stationen ligger vid en
havsvik och är avsedd att betjäna en folkrik bygd
med badorterna Ljungskile och Lyckorna. Utom

Den brutna terrängen bidrog till
att den nya stationen i Uddevalla
hamnade ett stycke
utanfor den dåvarande stadsbebyggefsen. Sv]vm.

mötes- och stockspår hava här utlagts tvenne spår
för godstrafik. De uppförda byggnaderna utgöras här av stationshus, boställshus, avträdeshus,
ett mindre uthus samt godsmagasin. Kostnaden
har utgjort 75.031 :63 kronor.
Grohed, station. Trafikområdet är här begränsat till trakten närmast stationen. Bangården har
försetts med ett mötes- och ett stickspår, varvid
terrasseringen utförts så, att ytterligare ett spår
kan vid behov inläggas mellan det förra spåret
och huvudspåret. Därjämte hava uppförts stationshus, ekonomihus och godsmagasin. Kostnaden har uppgått till 52.990:71 kronor.
Uddevalla, station. Spårsystemet utgörs här av
ett mötes-, fyra rangerings-, två godstågs- och
ett stickspår samt två spår för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägsstations genomfart, vartill kommer ett spår till lokstallarna med
vändskiva. Vid stationen hava vidare uppförts
ett större stationshus med ekonomihus och avträdeshus, boställshus, godsmagasin samt lokstall
med samman byggt vatten torn. Anläggningskostnaden för stationen, inberäknat vatten- och lokstation men ej vattentagningsanordningen vid
Bäveån, har uppgått till 331.428:60 kronor.
Hogstorp, station. Stationen är avsedd att förmedla trafiken till och från Skredsvik socken.
Spåranordningen utgöres av ett mötes- och ett
stickspår. De uppförda husbyggnaderna utgöras av stationshus, avträdeshus, ekonomihus
och godsmagasin. Kostnaden har belöpt sig till
48.711:20 kronor.
Munkedal, station. Platsen har tät bebyggelse
och i stationens närhet är Munkedals pappers-

bruk beläget. Två mötes-, två uppställningssamt ett stickspår hava här utlagts. Vidare hava
uppförts stationshus, avträdeshus, ekonomihus
och godsmagasin samt vattentorn och pumphus. Kostnaden för stationsanläggningen inklusive vattenstation har uppgått till 115.905: 16
kronor.
Dingle, station. Vid denna station utmynna
vägar från Svenneby, Bottna, Bärfendal och Svarteborg socknar, vars trafik stationen är avsedd att
tillgodose. Stationen har utrustats med endast ett
mötes- och ett stickspår. Därjämte hava uppförts
stationshus, avträdeshus, ekonomihus och godsmagasin. Kostnaden har här utgjort 57.018:48
kronor.
Hällevadsholm, station. Stationen har till huvudsaklig uppgift att betjäna platserna längs
nedre delen av södra Bullaresjön. Spårsystemet
utgöres av ett mötes- och två andra rundspår, avsedda för godsvagnsuppställning m.m. De uppförda husbyggnaderna utgöras av stationshus,
avträdeshus, ekonomihus, godsmagasin och vattentorn. Anläggningskostnaden har uppgått till
85 .134: 12 kronor, häri inberäknat kostnaden för
vattenstationen.
Rabbalshede, station. Trafiken, som förmedlas
genom denna station, berör huvudsakligen Kville socken. Stationen har utrustats med endast ett
mötes- och ett stickspår. De uppförda husbyggnaderna utgöras av stationshus, avträdeshus,
ekonomihus och godsmagasin. Kostnaden har
uppgått till 56.911:55 kronor.
Orrekläpp, station. Trafikområdet utgöres
endast av närliggande bygd. Ett mötes- och ett
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stickspår hava utlagts. De uppförda byggnaderna
utgöras av stationshus, ekonomihus, godsmagasin, vattentorn och pumphus, Kostanden för anläggningen inklusive vattenstation har uppgått
till 81.055:61 kronor.
Tanum, station. Stationen är huvudsakligen
avsedd att betjäna Grebbestad samt trakten kring
norra eller övre delen av södra Bullaresjön. Bangården har försetts med ett mötes- och ett stickspår, varvid terrasseringen utförts så, att ytterligare ett spår kan vid behov utläggas mellan det
förra spåret och huvudspåret. Vid platsen hava
uppförts stationshus, avträdeshus, ekonomihus
och godsmagasin. Anläggningskostnaden har

uppgått till 52.951: 17 kronor.
Kragenäs, station. Trafikområdet har på grund
av ringa bebyggelse mycket liten omfattning.
Stationen har utrustats med ett mötes- och att
stickspår, varvid trasseringen utförts så, att ytterligare ett spår kan inläggas mellan det förra spåret och huvudspåret. Vid platsen hava uppförts
stationshus, avträdeshus, ekonomihus och godsmagasin. Anläggningskostnaden har uppgått till
52.951:17 kronor.
Överby, station. Trafikområdet har även här
ringa utsträckning på grund av den obetydliga
Bild 51. Skee bangård Skee stationshus revs i maj

2009.
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bebyggelsen. Bangården har försetts med ett mötes- och ett stickspår, varvid terrasseringen utförts
så, att ytterligare ett spår kan vid behov utläggas
mellan det förra spåret och huvudspåret. Husbyggnaderna utgöras av stationshus, avträdeshus, ekonomihus och godsmagasin. Kostnaden
har utgjort 52.334:04 kronor.
Skee, station (bild 51). Stationen, vilken utgör slutpunkten på Bohusbanan, har på grund
av den kringliggande traktens ringa bebyggelse
mycket liten trafik att ombesörja. Den utgör
emellertid sammanbindningspunkten mellan
statsbanan och Strömstad-Skee järnväg, vilken
sistnämnda bana den 1 januari 1907 blev inlöst
av staten. Utom mötesspåret har ett rundspår
för godsvagnsrörelse utlagts, dock så att mellanrummet medger plats för ytterligare ett sådant.
Vidare hava uppförts stationshus, avträdeshus,
ekonomihus och godsmagasin. Kostnaden för
stationen har uppgått till 63.796:90 kronor.
Kostnad for bangårdar. Kostnaden för samtliga
bangårdsanläggningar inklusive vattenstationer
hava uppgått till 1, 722.156:60 kronor, utgörande c:a 10.000 kronor per kilometer bana.

7.

STÄNGSEL

Banan har till största delen inhägnats medelst
stängsel av furustolpar på 3 m inbördes avstånd,
sammanbundna medelst tre på 0,5 m avstånd
från varandra sträckta galvaniserade järntrådar.
Arbetskostnaden har utgjorts för jordstolpar
0:20-0:25 kronor, för bergstolpar 0:40-0:45
kronor och för fotstolpar 0:35 kronor, allt pr
st. räknat, samt för trådsträckning 0:02 kr pr m
stängsel.
Kostnad for stängsel Totala kostnaden för banans inhägnande har uppgått till 171.195:40
kronor, utgörande 0:99 kronor pr m bana.

8. T ELEG RAF OCH SIGNALER
Telegraf Utefter hela banan har framdragits en
dubbeltrådig telegrafledning.
Telegrafapparater av morsetyp hava uppsatts å
samtliga stationer.
Linjesignaler. Linjesignaler hava anordnats på
sätt som föreskrivits genom särtryck n:r 151 med
den skillnaden, att inga 200 m tavlor uppsatts.
Kostnad for telegraf och linjesignaler. Kostnaden för telegraf och linjesignaler har utgjort

Tab. I 0. Kostnadssammandragfor huvudlittera [öresurjämnat]

Huvudlittera
A
Banvall för huvudspår
B
Broar, kulvertar och trummor samt omgrävning
av vattendrag
Vägkorsningar och vägomläggningar
C
D
Bangårdars sam hållplatsers terrassering,
överbyggnad m.m. utom huvudspår
E
Husbyggnader å bangårdar och hållplats samt
vattenstationer å linjen
F
Järnvägsområdets inhägnande
G
Jordlösen och ersättningar
H
Ban- och brobevakningsbostäder
I
Överbyggnad
K
Telegraf och linjesignaler
Rullande materiel
L
M
Jordområdets uppmätning och värdering
Förberedande undersökningar
N
p
Förrådsomkostnader
Arbetets
ledning och förvaltning
Q
Diverse arbeten, utgifter och inkomster
R
u Arbetsstyrkans anskaffning och vård
y
Utrustningsinventarier
Summa

k

Kostnad
kr
6 690 592

Utgörande
lun bana
38 592

Procent av
kostnaden
34,75

3 383 886
950 897

19 518
5 427

17,57
4,88

742 091

4 338

3,90

970 076
5,03
5 595
0,89
171 195
987
0,02
3 391
23
3 222
2,90
558 617
2 818 883
14,63
16 259
89 448
0,46
516
4,46
860 000
4 961
0,03
516
5 503
116 478
0,64
672
4 104
7 11 552
3,69
4,43
853 477
4 923
1 600
1,44
277 419
Kostnaden är fördelad å arbetslittera
59 524
0,30
343
19 263 600
111 113
100,00
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89.447:79 kronor, varav 61 .567:95 kronor kommit på telegrafens andel.

9. TRAFIKUTRUSTNING
Rullande materiel. För tillgodoseendet av det till
följd av statsbanans tillkomst ökade behovet av
rullande materiel hava allt efter spårläggningens
fortskridande till statens järnvägar överförts sammanlagt 860.000 kronor, utgörande omkring
5.000 kronor pr km bana.
Utrustningsejfekter. Utrustningseffekter hava
anskaffats till ett belopp av 59.523:86 kronor.
f. Totala anläggningskostnaden
1. Kostnadens fordelning enligt bokforingen. Totala anläggningskostnadens fördelning å de vid

bokföringen använda huvudlittera framgår av
tab. 10.
2. Den ekonomiska ställningen vid arbetenas
avslutande. Det belopp, som ursprungligen beräknades för anläggningen av statsbanan genom
Bohuslän, utgjorde, såsom i början av denna redogörelse nämnts, 13.091.000 kronor.
Av skäl, som tidigare anförts, hava anslagen
måst ökas till 19.263.600 kronor, svarande mot
ett belopp av 111.113:29 kronor pr km bana.

Bild 52. Strömstad bangård Godsflyttningsvagn vid växeln.
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0 FWJ och Oxelösunds badanstalt
Runt om i Sverige finns flera exempel på orter
med kur- eller badinrättningar där järnvägen
som kommunikationsmedel på ett eller annat
sätt varit inblandad.
Betraktar man dessa ur ett järnvägshistoriskt
perspektiv kan kur- och badorterna delas in i tre
olika kategorier:
1. Kur- och/ eller badorter etablerade före järnvägens tillkomst.
2. Kur- och/eller badorter etablerade i samband järnvägens tillkomst.
3. Kur- och/eller badorter etablerade efter
järnvägens tillkomst.
Gemensamt för alla tre kategorierna är att järnvägen har haft stor betydelse för ortens etablering
som kur- eller badort. I kategori 1 finns kur- och
badorter ofta med gamla anor tillbaka till 1700talet. De tidiga kurorterna utvecklades till en
kombination av kur- och badort.
Under första delen av 1800-talet kom en nedgångsperiod och när kulmen tycktes ha nåtts
i den neråtgående trenden, kom räddningen
i form av järnväg under andra delen av 1800talet. Trots denna skjuts framåt för dessa orter
blev ändå resultatet ofta att kurorterna fick ge
vika för badorterna, såvida man inte hade varit
förutseende och försett kurorten med kall- eller varmbadhus, eller både och. Redan i början
av 1800-talet märktes denna förskjutning från
brunnsdrickande till bad med olika behandlingar. År 1838 gav en fransk läkare ut en skrift som
lanserade utomhusbadets välgörande för kropp
och själ: Om saltsjöbad och deras gyttja. En tjenlig

anvisningfor friska och sjuka att rätt begagna detta
medel. Denna nya trend kom även till Sverige.
Intresset för välgörande havsbad ökade och år
1858 gavs det ut en skrift med namnet Beskrif

ning öfver Badorterna å Sveriges vestra kust. Handbok for badgäster.
Med tåget till brunnen eller havet

Ramlösa och Gustafsberg utgör typiska exempel
på kategori 1, kurorter som startade sin verksamhet på 1700-talet och sedan fick uppleva hur intresset sjönk för brunnsdrickande.

Ramlösa fick år 1891 en järnväg med ångloksdragna tåg. Den ersatte en hästbana som trafikerades under åren 1871-1891. HelsingborgRåå-Ramlösa järnväg (HRRJ) som trafikerade
banan var byggd enligt det så kallade decauvillesystemet. Den tidigare sträckningen från Ramlösa station ner till stranden upphörde i och med
att HRRJ inledde sin trafik.
Gustafsberg är en annan bad- och kurort,
också med anor tillbaka till 1700-talet. Där
fanns varmbadhus och havsbad med möjlighet
till brunnsdrickning. Några kilometer från Gustafsberg byggdes Uddevalla-Lelångens järnväg
(ULB) som öppnade för allmän trafik 1895.
I kategori 2 finns de kur- och badorter som
etablerades i samband med järnvägens tillkomst.
Saltsjöbaden är ett sådant exempel. Här hade
man intentionerna redan från början att bygga
en badort med järnvägsförbindelser in till Stockholm. Bankmannen Knut Agathon Wallenberg
köpte mark ute vid kusten strax utanför Stockholm. När järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön bildades fick bolaget överta markrättigheterna för att bygga järnväg och påbörja anläggandet
av en badort. Det byggdes restaurang, hotell och
två badhus. År 1893 var Saltsjöbanan färdigbyggd och öppnades för allmän trafik.
Bjärreds historia som badort tog fart i och
med Lund-Bjärred järnvägs (LBJ) start 1901.
Badorten växte snabbt till sig med sommargäster
från Lunds överklass som under somrarna besökte sina sommarvillor. Det byggdes kallbadhus
och bland övriga aktiviteter för sommargästerna
fanns segling, tennis och promenader.
Falsterbo utvecklades som badort i samband
med att en sidobana till Malmö-Trelleborgs järnväg (MTJ) byggdes. Banan öppnades 1904 och
drevs av Hvellinge-Skanör-Falsterbo järnvägsaktiebolag (HSFJ). Samma år som koncession
beviljades för HSFJ öppnades ett strandhotell.
I bolagsordningen stadgades att järnvägsbolaget
skulle planera för och driva en havsbadanstalt
med badhus, hotell och även planera för upprättande av villatomter.
I kategori 3 finns orter som utvecklades till
badorter efter järnvägens tillkomst. De så kal59
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lade Kneippkuranstalterna, grundade enligt den
tyske prästen Sebastian Kneipps principer, etablerades oftast vid en befintlig järnväg. Sebastian
Kneipp började år 1848 började sprida kunskap
om sin vattenkurmetod genom föreläsningar och
utgivning av flera böcker i ämnet. Hans ideer
om vattnets välgörande för kroppen utmynnade
i rekommendationer om fotbad i rinnande kallt
vatten, barfotagång, lokala begjutningar och inpackningar. Han grundade en kuranstalt i Tyskland, och därefter öppnades flera kuranstalter
i Kneipps anda runt om i Europa. Till Sverige
nådde hans ideer 1898 då en badanstalt öppnade
strax utanför Norrköping. I snabb takt byggdes
kurhotell och pensionat för kurgästerna, och redan år 1900 bildades municipalsamhället Borgs
villastad med en fast befolkning på 649 personer 1909. Andra exempel på orter med Kneippkuranstalter är Tranås, Kneippbyn strax söder
om Visby, Tyringe och Nynäs.
Oxelösund - inte bara malm

Till denna kategori kan även Oxelösund räknas.
Oxelösund låg vid dåvarande Oxelösund-FlenVästmanlands järnväg. OFWJ startade sin verksamhet 1876 och följande år öppnades sträckan
Nyköping-Oxelösund för allmän trafik. Under
1878 började trafiken i hamnen komma igång
och snart var hamnen livligt trafikerad för import och export. Huvudiden med att ge en järnväg slutpunkt i Oxelösund var möjligheten att
där anlägga en hamn som kunde bli en viktig
länk i utförseln av malm från Bergslagen.
Men Oxelösund var även ett besöksmål för
lustresor. I Södermanlands Läns Tidning (SLT)
annonserades den 31 maj 1879 om möjligheten
att göra utflykter till Oxelösund och kusten med
extratåg. Dessa extra tåg gick varje söndag till och
med den 10 augusti. Denna utveckling med ökat
intresse för friluftsbad, gärna i havsvatten, och
även för naturupplevelser, gagnade förstås järnvägsbolagen som kunde bättra på biljettinkomsterna genom somrarnas persontrafik.
Det var TGOJ:s trafikchef Adolf Murray som i
slutet av 1870-talet framförde tankar på att infoga ytterligare en verksamhet i den egentliga med
att reguljärt befordra gods och personer.
I styrelseprotokoll från den 3 december 1879
lade han fram ett förslag om att
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anlägga ett badhus vid Oxelösund under förutsättning, att Styrelsen ville medgifva nedsättning i
priset for personbiljetter under sommarmånaderna
mellan Nyköping och Oxelösund; i anledning hvaraf Styrelsen beslöt, att i händelse ett sådant badhus
komme till stånd under nämnda tid medgifva 15%
nedsättning på tur- och retur biljetter från Nyköping till Oxelösund.

Badhus för allmänheten var ingen okänd företeelse för Murray. Etablerade badorter fanns runt
om i Sverige med badhus, bland annat de orter
som nämnts ovan, men det fanns även badhus på
närmare håll från Oxelösund räknat. Nyköping,
Eskilstuna och Bie hade kall- och varmbadhus
sedan några år tillbaka.
Understödsfondens badhus

Den 26 maj 1880 annonserades i SLT om ett av
järnvägsbolaget uppfört kallbadhus vid Oxelösunds hamn, som skulle hålla öppet för allmänheten från och med den 1 juni.
I ett styrelseprotokoll från den 31 augusti
framgår att badhuset hade bekostats med pengar
från den pensionsfond som nyligen bildats. Fonden skulle dessutom avgiftsfritt få disponera den
mark som hade tillhandahållits av järnvägsbolaget för uppförande av badhuset. Var detta badhus byggdes framgår inte i protokollen.
I ett styrelseprotokoll från den 9 november
1883 beslutas det att det befintliga kallbadhuset

ska ställas på pålar istället för att flyta på tunnor
som tidigare. Dessutom ska badhuset flyttas till
skäret vid Lilla Björn, där ytterligare ett badhus
senare kom att byggas. På en karta som Murray i oktober 1890 upprättade över Oxelösunds
hamn, järnvägsstation och badhusområde ser
man den placering som Kallbadhuset som fick
efter beslutet om flytt 1883.

Kombinationsbiljetter
I ett OFWJ-cirkulär från den 20 juni 1881 meddelar Murray förutsättningarna vid öppnandet
av kallbadhusets andra säsong:
Jernvägens badhus vid Oxelösund skall hållas öppet för allmänheten från och med den 23 dennes
dagligen från kl. 7.0 f.m. till 8.0 f.m., 9.0 f.m. till
12.30 e.m., kl.2.0 e.m. till 8.0 e.m.
Resande, som i Nyköping löser tur och returbiljett till Oxelösund, erhåller vid biljettköpet efter tillsägelse blå badbiljett, som på vanligt sätt afstämplas
och berättigar till ett bad den dag densamma udemnats. Öfriga badande lösa hos sköterskan med 10
öre röd biljett, som genast bör inläggas i en derför
afsedd låda, till hvilken stationsföreståndaren i Oxlösund förvarar nyckeln.
Rättighet till ett bad om dagen under en månads
tid erhålles mot afgift af 2 kr och bör badgäst, som
deraf vill sig begagna, inskrifva sitt namn i en av
sköterskan förvarad journal. Då flera än 2 personer
tillhörande samma familj på en gång anteckna sig
för månads badbiljetter nedsättes priset sålunda att
för 3 personer erlägges kr 5.50 för 4 personer kr
7.00 och för hvarje person derutöfver en krona.
Rena och nymanglade handdukar skola tillhandahållas mot 3 öre per styck, hvilken afgift tillfaller
sköterskan.
Stationsföreståndaren i Oxelösund öfvervakar vården af de till badhuset hörande inventarier, tillser
att de i kontraktet med sköterskan samt i särskilda
ordningsreglor meddelade bestämmelser efterlefvas,
udemnar till sköterskan erforderligt antal biljetter
samt upptager af henne den inflytna uppbörden,
som inreverseras till jernvägens understödskassa
halfmånadsvis, nemligen första remissdag efter
l:sta och efter den 15:te i hvarje månad och bör
derwid badbiljetternas begynnelse- och slutnummer uppgifvas.
Wid terminsredovisningens uppgörande skall stationsföreståndaren i Nyköping från afgiften för turoch returbiljetter till Oxelösund afdraga 15 % och

skall detta belopp inreverseras 2 gånger i månaden
på sätt som ofvan är sagde rörande uppbörden vid
Oxelösund.

Till Oxelösund tog man sig enklast med ångbåt eller med tåg. Enligt O FWJ :s tidtabell från
och med den 1 juni 1881 gick det dagligen två
råg mellan Nyköping och Oxelösund i vardera
riktningen. Avståndet var 13 km, en sträcka som
det tog 35 minuter att åka, inklusive ett stopp i
Stjärnholm.
Med stor tillförsikt satsades det på att utveckla
Oxelösund till en plats för rekreation, men även
ortens ekonomiska betydelse ökade. I en skrivelse daterad 21 februari 1883 blir detta extra
tydligt. Herrar G. Johansson, 0. Thomee, F.
Aminoff och V Jacobsson, grosshandlare och
handlare med hemvist i Nyköping, har lämnat in
ett förslag om att förbättra persontrafiken mellan
Nyköping och Oxelösund.
Enligt hvad erfarenheten visat äro de ordinarie
järnvägsturerna emellan Nyköping och Oxelösund
stationer anordnade å sådana tider, att det möter
för härvarande tjenste- och affärsmän stor olägenhet att begagna dessa tåglägenheter under sommarmånaderna för utfärder till Oxelösund; och då
tillika kändt är att Järnvägsbolagets Styrelse är urståndsatt att häri införa nödig förändring, så hafva
undertecknade härmed velat vördsamt underställa
Styrelsens pröfning ett förslag till underlättande af
persontrafiken nämnda platser emellan, hvilket förslags antagande enligt vårt förmenande skola lända
till fördel äfven för Jernvägsbolaget, enär åtskilliga
förhållanden utvisa, att rörelsen vid Oxelösund och
trafiken dit synes hafva benägenhet att ökas.

Lokal trafik med ångvagn
Vad de vill är att en "ångdressin" ska tillverkas i
järnvägsbolagets verkstäder. Man kan utgå från
att det rör sig om den ångvagn som är OFWJ:s
första, tillverkad år 1883. Ångdressinen skulle
bekostas av de fyra handelsmännen till en beräknad summa av 3 000 kronor. Tillverkningstiden
beräknades till tre månader och den skulle kunna
sättas i drift redan kommande sommar. En förutsättning var att järnvägsbolaget förband sig att
under fem år hyra dressinen av dess ägare för 600
kronor per år, varefter den skulle komma i järnvägsbolagets ägo.
Det är Murray som presenterar förslaget för
OFWJ:s styrelse. Han har gjort beräkningar över
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drifts- och underhållskostnader och de eventuella inkomster som man skulle kunna fa in på
att trafikera sträckan Nyköping-Oxelösund med
ångdressinen under sommarmånaderna. För två
turer fram och tillbaka skulle drifts- och underhållskostnaden ligga på 1,94 kronor eller 174,60
kronor för 90 dagar. För tio tredjeklass tur- och
returbiljetter om dagen skulle man under 90 dagar fa in en inkomst av 720 kronor. Ytterligare
inkomster skulle kunna dras in genom extra turer på sön- och helgdagar för "lustresande", och
dessutom kunde det förväntas att ångdressinen
efterfrågades för utflykter även på andra håll.
Med dessa argument menade Murray att stod
det utom allt tvivel att järnvägsbolaget skulle gå
med vinst om förslaget antogs. Så skedde, och
vid OFWJ:s styrelsemöte den 3 april samma år
meddelas att dressinen är under byggnad.
I Jernbanebladet nr 1 1884 publiceras en artikel av Murray. Han hänvisar till Mellersta Banföreningens sammanträde i oktober året före där
han hade presenterat resultat och erfarenheter
av den ångdressin som byggdes av O FWJ under
våren 1883. Murray hade på sammanträdet uppmanats att skriva en artikel om ångdressinen, ef62

tersom man ansåg att fakta om den var "förtjenta

af en större spridning".
Under de tio veckor som ångdressinen var
i drift första säsongen hade den fungerat utan
missöden. Förutom sträckan Nyköping-Oxelösund hade flera turer gjorts på OFWJ:s övriga
nät. Murray beskriver vidare att dressinen med
lätthet kan skötas av en person. Ibland har en
stationskarl medföljt och fungerat som konduktör. Dressinen kunde med lätthet komma upp
i 30 km/h, men maxhastigheten hade satts till
25 km/h.
Trafiken med ångdressinen utföll alltså med
lyckat resultat, och sommarsäsongen 1884 utökades turerna till tre dagliga turer i vardera riktnmgen.
Kallt och varmt

I OFWJ styrelseprotokoll från den 4 augusti
1883 presenterar Murray en skrivelse där han
konstaterar, att sedan Oxelösunds hamn öppnats har trafiken från orten ökat så starkt att inkomsten från personbiljetter vuxit med mellan
2000 och 3000 kr om året. En bidragande orsak
är Oxelösunds lämplighet som badort. Den ång-

dressin som lagom till badsäsongen sattes i trafik
hade bidragit till ett ökat antal badgäster.
Murray föreslår att ett varmbadhus ska byggas.
Ortens utveckling hämmas av att ett sådant saknas, menar han. Eftersom han tror att en sådan
anläggning inte kan uppföras med privata medel,
föreslår han att järnvägsbolaget ska bekosta varmbadhuset. Där ska även uppföras bostad för en
"jernvegsbetjent" och hans hustru kan anförtros
vården av såväl kallbadhuset och det planerade
varmbadhuset. Möjlighet ska även finnas för den
"hamnservisen", OFWJ-personal som tjänstgör
i Oxelösunds hamn, att för en rimlig kostnad
skaffa inkvartering. Den inkvarteringsersättning
som utbetalades till personalen räckte tydligen
sällan till när bostad skulle hyras. Dessutom menade Murray att det överhuvudtaget var svårt att
hitta inkvartering för kategorin.
Förslaget presenterades komplett med ritningar och kostnadsförslag. Ritningarna finns
inte bevarade i styrelseprotokollet men däremot
Murrays kostnadsberäkning över bygget.
Den sammanlagda summan skulle hamna på
4319 kr, från vilket skulle dras 1201 kr som var
värdet av material som fanns i järnvägens förråd.
Det var bland annat en ångpanna, en pump och
gamla syllar.
Bland de största enskilda kostnaderna var just
det material som redan fanns tillgängligt: en
styck ångpanna a 500 kr och en pump a 377.
Förutom ytterligare byggmaterial för själva huset
framgår att man skulle installera en kakelugn för
60 kr, två järnkaminer för 40 kr styck, tre badkar
a 70 kr samt två järncisterner av plåt för 400 kr.
Styrelsen blev intresserad och insåg att ett varmbadhus vid Oxelösunds hamn troligen skulle öka
antalet resande ytterligare på bolagets banor. Problemet var att man inte ansåg sig kunna tillstyrka
pengar eftersom en sådan anläggning inte hade direkt med järnvägsverksamheten att göra. Däremot
ansåg man att medel till badhusets byggnad skulle
kunna lösas genom Understödskassan, alltså ungefär samma lösning som man tog till när kallbadhuset tidigare byggdes. Då var det nybildade
pensionsfonden som stod för pengarna.
Vägen via understödskassan

0 FVJ :s understödskassa var nyligen instiftad och
man hade ännu inte någon styrelse ordnad. Styrelsen gav trafikchefen och verkställande direktören i
uppgift att tillsammans med tjänstemän eller "be-

tjente" från ban-, maskin- och trafikavdelningarna
bilda en interimsstyrelse. Om denna bestämde sig
för att genomföra badhusbygget, skulle bolaget
utan avgift upplåta mark och byggmaterial. Ångpanna och pump skulle kostnadsfritt lånas ut. När
badhuset och en byggnad för hamnservisen var
uppförda skulle en årlig avgift om 125 kr betalas
till understödskassans fond.
Varmbadhuset skulle byggas bredvid det befintliga kallbadhuset. Och i SLT kunde man den 26
maj 1884 med stolthet annonsera om nyheterna
vid Oxelösunds badanstalt: "Vid Oxelösunds
hamn finnes numera så väl varm- och kallbadhus, mineralvattenförsäljning, hotell m.m." Från
och med 1884 fanns alltså två badhusbyggnader
på den lilla holmen Lilla Björn.
De priser och tjänster som gällde denna första
sommar med det nya varmbadhuset redovisades
i protokoll från den 18 november det året:
För ett karbad med eller uran dusch 0,75 kr
För en dusch 0,20 kr
För ett sittbad 0,50 kr
För högst ett dito dagligen inom 8 dagar 3,00 kr
För högst ett dito karbad inom 8 dagar 4,50 kr
För högst ett dito karbad inom 30 dagar 15,00 kr
För begagnande af ett lakan har erlagts 10 öre och
för en handduk 3 öre, hvilka afgifter baderskan ägt
behålla såsom ersättning för tvätt och uppassning.
Kallbadhuset hade vid samma tid, såsom styrelsen
beslutat, blivit flyttat och reparerat.
Badbiljetterna hade fortfarande som hittills betalts
med 10 öre för enkelt bad och 2 kronor för ett bad
om dagen under 30 dagar, hvarjemte udemnats s.k.
familjebiljetter enligt följande pris:
För ett bad dagligen under 30 dagar åt 3 personer
5,50 kr
För ett bad dagligen under 30 dagar åt 4 personer
7,00 kr
Därefter 1 krona för varje ytterligare person.

Redan efter en säsongs öppethållande behövde
varmbadhuset en del förbättringar och ombyggnader. Ett duschrum utvidgades och installation
av strål- och sittduschar gjordes. På vinden inreddes ett rum åt kallbaderskan. I badhusens närhet
skulle ett skjul for bykpanna och mangel byggas
och en mindre kiosk att fungera som väntrum
åt badgästerna. Kallbadhuset skulle också förses
med en större bassäng.
År 1885 beslöts på uppdrag av Murray att
en baddirektion inom kassan skulle bildas som
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Hotellet vid Oxelösunds badanstalt.

I området runt
badhotell och
restaurang fanns
gångstigar med
parksoffor där man
kunde sitta och
njuta av utsikten
ut över badviken.
Foton Oseum,
Oxelösundsarkivet.

fortsatt "styrelse". Han påpekade att erfarenheter
från andra badorter visat att detta var viktigt för
framgång.
Fortsatt expansion: bad.hotell

Samma år föreslog han att ett hotell skulle byggas
för att kunna erbjuda de tillresta sommargäster
som vistades vid badanläggningen logi under
sommarmånaderna. Han konstaterade åter att
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trafiken vid Oxelösunds hamn hade ökat under
de senaste åren och därmed också antalet besökare till trakten.
Ett hinder fanns på vägen till ett nytt hotell i
anslutning till badhusen. Marken där OFVJ understödskassa ville bygga hotellet var upplåten till
grosshandlaren och disponenten för Klotens AB,
Carl Fredrik Liljevalch. Enligt ett OFWJ-beslut
i juni 1881 skulle, efter förfrågan från Liljevalch,

byggnadsmark upplåtas till Klotens AB med
femtio års nyttjanderätt. Beslut togs nu om att
Liljevalch skulle kontaktas för att efterhöra om
Klotens bolag fortfarande ville disponera marken. Om så inte var fallet skulle den avgiftsfritt
upplåtas till understödskassan.
Klotens bolag gjorde inte längre anspråk på
marken, och det beslöts att ett hotell skulle
byggas på den "badhusuddens" högsta del. En
ritning på en hotellbyggnad gjord av arkitektfirman A. & Hj. Kumlien och byggmästaren C.E.
Wiklund godkändes, och kostnaden beräknades
till 10 000 kronor. Hotellet skulle inredas med
9-10 rum för resande och en restaurang med tillhörande lägenheter och bostad för den blivande
restauratören. Från och med år 1886 kunde man
erbjuda sina badgäster att bo i ett nybyggt hotell
i anslutning till badanläggningen.
Nu hade man en modern badanläggning där
man kunde tillhandahålla olika behandlingar
som var på modet. I en tidningsannons undertecknad "Baddirektionen" från februari 1886 berättar man vad som kunde erbjudas de badgäster
som sökte sig till Oxelösund.
Anläggningen var öppen för besökare 1 juni
till 31 augusti, och i varmbadhuset kunde badgästen avnjuta
vanliga varma bad, sittbad, gyttjebad, tallbarrs- och
medikamentösa bad samt dusch. I Kallbadhuset
finnas flera mindre bassiner och en stor bassin för
simmare. I synnerhet genom abonnement erhållas
baden billigare vid Oxelösund, än vid någon annan hafsbadort. Badhotellet, som under året uppförts i badhusens närhet, innehåller fullständig
restauration, möblerade rum for badgäster, rymliga
verandor, läsrum, piano m.m. Helsovatten tillhandahålles å badhotellet. Läkarevården utöfvas av lasarettsläkaren i Nyköping Doktor W Granlund som
vissa bestämda dagar i veckan träffas vid badorten.
Sjukgymnastik, Massage, och behandling med
Elektricitet meddelas efter mötenas slut af Löjtnant
C.A. Augustinson.

Runt badhotellet anlades promenadstigar med
parksoffor där man kunde sitta och vila och kanske titta ut över Badviken, där Oxelösunds Segelsällskap anordnade populära kapprodder och
seglingstävlingar. Andra förströelser var att ta sig
en tur med den eka eller de två segelbåtar som
köpts in för uthyrning. Ville man hellre hålla sig
på land kunde man spela tennis. Om vädret inte

tillät uteaktiviteter fanns inbyggda verandor och
en "societetslokal med tidningar och fortepiano".
År 1899 gjordes ett tillägg till det ordinarie tidningsutbudet: från och med badsäsongen skulle
även "skämttidningen Söndags-Nisse" tillhandahållas gästerna.
Badrörelsen gick bra och tillresta badgäster
som tog in på badhotellet för kortare eller längre
tid användes i marknadsföringen. I notiser i ortstidningen redogjordes i listform vilka gäster som
skrivit in sig. Samma förfarande fanns på andra
kur- och badorter.
År 1890 lämnade Murray in ett förslag, som
antogs av styrelsen, om att ett annex till badhotellet skulle byggas för att kunna ta emot ett
större antal hotellgäster.
Adolf Murray dör 1892 och i och med det försvinner en person som varit med från början om
att utveckla Oxelösund som badort.
Fortsatt utbyggnad

År 1896 tas åter frågan upp om ytterligare logimöjligheter. Badanstaltens kamrerare hade kontaktat flera av styrelsens ledamöter om det ökade
behovet. Flera personer hade efterfrågat rum för
att kunna stanna i Oxelösund under sin vistelse
vid badanläggningen. Kamreraren hade föregående sommar och tidigare somrar fatt neka flera
logi på grund av att det varit fullbokat. Detta år
var det fler än tidigare som inte kunde beredas
logi. Styrelsen funderade och kom fram till att
det måste göras något för att avhjälpa bristen.
Då badanstaltens förmåga att gifva bad hittills icke
blifvit till fullo anlitad, detta måste hafva berott på
den omständigheten att boningsrummens antal
icke står i rimligt förhållande till badanstaltens storlek och att det derför vore nödigt att till vinnande
af större afkastning af badanstalten ett ökadt antal
bostadslägenheter borde beredas.

Det beslutades att ett nytt hotell med 24 rum
skulle byggas i närheten av det tidigare uppförda.
I februari 1896 avgjordes därtill att ett nytt
kallbadhus skulle byggas som ersättning för det
gamla. Det skulle ges större dimensioner och inredas med särskilda avdelningar för damer och
herrar. Tidigare hade man haft olika öppettider
för de båda könen. Genom separata entreer för
damer och herrar kom badgästerna in i en passage som ledde in till badhusets bassänger. I de
separata passagerna fanns ett gemensamt bil65

KALLBADHUS
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jettkontor och därefter ett linnerum. Väl ute i
badhallen möttes badgästen av två bassänger, en
grund och djup. Utmed kortsida och långsida
utmed ytterväggarna fanns badhytter, 17 stycken
i damavdelningen och 16 i herravdelningen. För

öxelösund

Förlag: Dagmar Eriksen, Norrköping
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Ritning av huvudfasaden for kal/badhuset som byggdes
1896 Källa Oseum, Oxelösundsarkivet.
Utsikt från hamnen mot Oxelösunds badanläggning.
Hamnen är mest känd for sin malmhantering (notera
malmvagnarna från Frövi-Ludvika järnväg) men
OFWJ satsade även på trävaruexport.

att man skulle kunna ta sig upp och ner i bassängerna fanns trappor. Den djupa bassängen för
damer respektive herrar hade en trampolin. Enligt ritningen var kallbadhusets yttermått 21,6 x
21,8 m. Kostnaden för nybygget beräknades till
cirka 8 000 kronor.
Samma sommar öppnas det nya kallbadhuset
för allmänheten, och i programbladet kan man
bland annat läsa att man i varmbadhuset nu
även har tillgång till ångskåp. Besökaren upplyses om att en allmän inskrivningsavgift ska betalas av den som skriver in sig mer än en vecka.
Person som stannar två månader eller mer ska
betala 3 kr. För en månad är priset 1,50 kr, och
för en halv 1 kr, med tillägget att avgiften för
familj som stannar två månader eller längre betalar högst 10 kr.
Till detta tillkommer olika avgifter för olika
bad och behandlingar. Ett gyttjebad med helmassage kostar 1,50 kr, och för dagligt gyttjebad
med helmassage i sju dagar får man betala 8,40.
För bad i Kallbadhuset fick man för en badbiljett
betala 15 öre. En badbiljett som gällde ett bad
om dagen i 30 dagar kostade 2,50.

Guldålderns slut
Utifrån det som avhandlas om badrörelsen i understödskassans protokoll kan man dra slutsatsen
att badrörelsens "gulddagar" avstannar någon
gång i slutet av 1890-talet. Det saknas inte besökare, men kostnaderna för att driva två badhus
och ett badhotell med två annex är större än inkomsterna. I oktober 1897 konstateras att kallbadhusets inkomster "obetydligt öfverstiger" de
kostnader som man har för drift och underhåll.
Badhusets bristfälliga skick krävde dessutom
kostbara reparationer, och styrelsen förväntar
inte att man i framtiden från kallbadhuset ska
få ökade inkomster som täcker underhålls- och
driftkostnader för fastigheten och samtidigt ger
vinst. De båda badhusen och badhotellet med
sina två annex har förutom det löpande underhållet i stort sett varje år sedan uppförandet genomgått reparation och ombyggnad.
Med hänvisning till detta avgjordes att kallbadhuset skulle säljas. Enligt samma protokoll
beslöts också att man skulle sälja de två segelbåtar som köptes 1891. De skulle avyttras med
förbehållet att de skulle hyras ut till badgästerna
som förut, med en taxa som styrelsen fastställde.

Försäljning
Kallbadhuset såldes inte vid detta tillfälle. Men
frågan kom upp igen 1899, och år 1900 beslutades att hela badanstalten antingen ska säljas eller utarrenderas. Försäljningspriset för badhusen
och badhotellen med tillhörande uthus sattes till
70 000 kronor. Kom inte en försäljning till stånd
skulle badanstalten utarrenderas till ett bolag.
Arrendesumman fastställdes till 3 500 kronor
per år. Om ett badbolag bildades skulle understödskassan gå in som aktieägare med motsvarande 5 000 kronor.
De befintliga inventarierna i badhusen och
badhotellet med annex skulle säljas till badbolaget för 8 500 kronor. Samma förmåner som
tidigare skulle gälla för badhotellets innehavare,
nämligen fria frakter och fribiljetter.
I protokoll från den 7 oktober 1900 upplästes
en skrivelse upp från Otto Lindeberg i Nyköping
om att ett bolag skulle bildas för arrendering av
badanstalten i Oxelösund. Ett övertagande skulle
ske på villkor att badbolaget kunde försäkra sig
om att järnvägsbolaget fortsatte med persontrafiken mellan Nyköping och Oxelösund. Sträckan
skulle trafikeras med minst lika många tåg som
föregående sommar. Lindeberg namngav ytterligare två personer som intressenter i det blivande
badbolaget, nämligen Percy Tham och C.E.
Eriksson. Badrörelsen skulle drivas vidare under
namnet Aktiebolaget Oxelösunds hafsbad.
Inget kontrakt finns bevarat bland handlingarna, men eftersom det är Otto Lindeberg som efter det att kontraktstiden på tio år gått ut lämnar
in en skrivelse om badanstaltens fortsatta drift,
får man anta att det är med det omnämnda badbolaget som kontrakt skrivs.
Avsyning görs av badanstaltens fastigheter, och
nödvändiga reparationer och förbättringar utförs
innan badanstalten lämnas över till badbolaget.
När kontraktstiden gick ut efter tio år krävde
badbolaget att arrendet för badhotellen skulle
sänkas. Alternativt skulle kontraktet annulleras
kontraktet och hela badrörelsen gå tillbaka till
understödskassan. Badbolagets krav behandlades
i styrelseprotokollet från den 14 februari 1910
och händelseförloppet fick en märklig vändning.
Jag citerar:
Då hvilketdera som hälst af dessa alternativ antagligen komme att medföra förlust för kassan och
styrelsen för närvarande icke vore beredd att själf
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övertaga affären, måste den alltså avslå den begärda
framställningen, så mycket mera som den icke hade
sig bekant att det med herrar Lundgren, Tham, Ericsson och Lindeberg upprättade kontrakt af den
4 november 1900 blifvit överlåtet på förstnämnda
aktiebolag, då någon anmälan därom icke till styrelsen ingått.

Trots den underliga formuleringen är det med
det tidigare badbolaget, med Lindeberg i spetsen, som förhandlingar om övertagande av badrörelsen görs.
Den 1 februari 1911 beslöts att en noggrann
ekonomisk utredning skulle göras innan ett beslut kunde tas om badhotellen. Vid samma möte
rapporteras om badrörelsens ekonomiska situation. Redogörelser ges för åren 1898-1900 och
1902-1908. Bruttoinkomsten är för dessa år i
medeltal 2 938,25 kr - högst 3 666 och lägst
2 135. Driftkostnaden beräknas till ungefär
1 400 kronor per år.
Fortsatt badhusdrift

Trots tidigare erfarenheter togs ett beslut att man
skulle fortsätta med badhusrörelsen oavsett vad
som hände med badhotellet och dess annex. I
anslutning till beslutet gjordes en inventering av
byggnaderna, och redan den 21 februari samma
år lämnades ett "Kostnadsförslag för iståndsättande av badhusen i Oxelösund". Förslaget innebar en del investeringar i badhus samt i uthus
och paviljong. Bland annat skulle tre gjutjärnsbadkar inköpas och en del inventarier och linne
övertas från det tidigare badbolaget. Övriga inventarier som fattades skulle köpas in. Kallbadhusets fasad skulle målas om och golven kring
bassängerna upprustas. Varmbadhuset skulle fa
ett nytt yttertak och målas utvändigt, fönstren
skulle renoveras. Även invändigt skulle måleriarbeten göras och trätrallarna förbättras. En del
maskinereparationer krävdes också. Uthusen och
paviljongen skulle målas.
Summan för dessa insatser hamnade på 2 800
kronor. Dessutom tillkom en kostnad på 530
kronor för åtgärdning av husröta, en summa som
det tidigare badbolaget skulle betala. Den totala
summan blev 3 270 kronor.
Badhotellet genomgick också en ekonomisk
översyn. Den beräknade kostnaden för reparationer och inköp av möbler för att driva hotellrörelsen vidare hamnade på 10 305 kr och 50
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öre. Den årliga driften skulle ge ett överskott på
830 kronor. Om man däremot sålde sälja hotellrörelsen skulle man troligen inte få mer än 6 500
för badhotellsbyggnaderna. Med en beräknad
ränta av 5 procent skulle kassan inte fa mer i 325
kronor per år.
Utifrån dessa beräkningar ansåg styrelsen att
det var fördelaktigare att fortsätta driva hotellrörelsen än att avyttra den.

Uthyrning
Fru Amalia Stricker inlämnar till styrelsen en
ansökan om att fa hyra badhotellet och restaurationen för 2 500 kronor om året. År 1913
skrivs ett nytt kontrakt med fru Stricker för tiden

1913-1917.
Amalia Lovisa Rebecka Stricker, tidigare Norgren, föddes 1861 i Stockholm. I folkräkningen
1900 är hon registrerad som värdshusidkare på
OFWJ-stationen. När fru Stricker ansöker om
att fa hyra badhotellet kan hon inte vara helt
obekant för styrelsen. År 1904 kommer hon och
maken som är källarmästare till Oxelösund, där
de tillsammans driver järnvägsrestaurangen och
järnvägshotellet. Efter makens död 1905 driver
hon rörelsen vidare.
Ekonomin blev ganska snart kärv för badrörelsen. Inför säsongen 1914 konstaterades att badrörelsen med hotellen var en föga givande affär
för pensionskassan. Styrelsen bestämde utifrån
dessa fakta att "endast mindre, högst nödvändiga reparationer finge där utföras". Samma beslut
tog 1915, och alla inblandade förstod nog vid
det här laget att Oxelösunds stolta badera snart
skulle vara över.
Amalia Stricker anhöll i december 1914 om
avdrag på hyran med 500 kronor på grund av
det dåliga ekonomiska resultatet för det året. Styrelsen finner att man på grund av "exceptionella
förhållanden i landet" varit tvungna att stänga
badhusen redan deb 15 augusti. En nedsättning
av arrendet för år 1914 medgavs men med 300
istället för begärda 500.
År 1917 beslutades innan årets badsäsong satte igång att de två annexen från 1891 och 1896
skulle säljas för rivning. Amalia Stricker hyrde
även 1918 badhotellet, för 600 kronor. Samma
år anhöll Oxelösunds municipalsamhälle om att
fa hyra kall badhuset mot en avgift av 300 kronor
för kommande badsäsong. Detta gick styrelsen
med på under villkor att "samhället svarade för
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Varmbadhus och kallbadhus med paviijong. Foto Oseum, Oxelösundsarkivet.

att god ordning och snygghet där bleve rådande,
samt att intet av okynne eller vanvård bleve förstört".
Den 28 februari 1919 gav styrelsen trafikdirektör Blomberg i uppdrag att på "för kassan
förmånligaste sätt" avyttra varmbadhuset i Oxelösund med villkor att det "oförtövat bortflyttas". Vid samma möte uppdrogs Blomberg också
att mot högsta möjliga hyra utarrendera badhotellet i Oxelösund och samt hyra ut kallbadhuset
mot en summa inte lägre än föregående år. Paviljongen i anslutning till kallbadhuset avyttrades.
Den 10 april 1920 hade anbud om 7 500 för
badhotellet kommit in. Det antogs inte utan
järnvägs bolaget erbjöd kassan 10 000 kronor för
hotell och uthus, vilket anbud accepterades. I
SLT annonserades den 11 maj samma år om att
inventarierna skulle auktioneras ut. Under året
plockas badhotellet ner och bortforslas.
Varmbadhuset revs någon gång 1919-1920.
År 1922 såldes kallbadhuset till Oxelösunds municipalsamhälle för 630 kronor. Det stod kvar till
1946 då det revs.
Under en tidsrymd av tre år hade understödskassan och indirekt OFWJ gjort sig av med en
verksamhet som startats med sådan tillförsikt men
mot slutet blev ett sorgebarn. Samma utveckling
rådde också på andra bad- och kurorter. Första
världskriget saktade ner utvecklingen, och de som
klarade sig igenom den krisen fick sista smällen
när andra världskriget kom. För badanstalten i

Oxelösund kan närheten till hamnens verksamhet
ha bidragit till det minskade intresset.
Understödskassan

0 FWJ :s understödskassa spelade en grundläggande roll för etableringen av Oxelösund som
badort. Det var understödskassan som bekostade
de båda badhusen, badhotell med annex och en
park
Det var strax efter att O FWJ startade sin verksamhet som man började planera en understödskassa för de anställda. Vid styrelsesammanträdet
den 12 maj 1880 har Murray lämnat in ett förslag
på stadgar som skulle ligga till grund för bildandet av en pensionsfond och en understödskassa
för personalen. Ändamålet med understödskassan framgår av § 1:
Kassans ändamål är a) att lemna understöd åt de

af dess delegare, som genom olyckshändelse under
utöfoing af tjensteåligganden i bolagets uppdrag
blifvit försatte i invaliditetstillstånd; b) att gifva ålderspension åt dess delegare; samt c) att lemna understöd åt delegarnes enkor och minderåriga barn.

Understödskassan skulle bestå av tre fonder:
olycksfallsfonden, pensionsfonden och änkeoch pupillfonden. Kassans inkomster skulle
komma genom kontanta bidrag från bolaget, inkomst genom försäljning av höskörd från banvall
och försäljning av tillvaratagna effekter. Vidare
inkomster från uthyrning av mark och tomter
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som inte användes av trafiken - i detta avseende
undantogs Oxelösund. Slutligen skulle fonderna
byggas upp av delägaravgifter, tillfälliga gåvor och
bidrag samt personalens böter för förseelser. Förslaget antogs med några ändrade formuleringar.
Av cirkulär nr 2 till delägarna i OFWJ:s understödskassa kan man utläsa att behållningen från
1883 är 20 055,22 kr. Exempel på inkomster
som kom understödskassan till gagn 1884 är:
Försåld grässkörd 2 142,50 kr
Böter från personalen 73,58 kr
Försäljning av tillvaratagna effekter 46 kr
Inkomst för badbiljetter från Kallbadhuset 523,07 kr
Inkomst för badbiljetter från Varmbadhuset 583,40 kr
Hyra för hamnservisens bostad 125 kr

Epilog
Idag har man med fyllnadsmassa byggt ihop Lilla
Björn och skäret där varmbadhuset och kallbadhuset en gång låg, så att en sammanhållande arm
sträcker sig ut från strandkanten. Det enda som
påminner om Oxelösunds badera är gatunamnen
i det villaområde som har växt upp i och runt det
som en gång var badhotellparken: Badhusbacken, Strandvägen och Thams väg, uppkallad efter
Percy Tham som betydde så mycket för Oxelösund som samhälle men också var involverad i
badrörelsen i Oxelösund.

Oxelösunds järnvägsstation omkring 1920. Sv]vm.
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Den som också borde ihågkommas är OFWJ:s
trafikchef Adolf Murray, som kan sägas vara den
som hela tiden drev utvecklingen framåt vid byggandet av kallbadhus, varmbadhus och badhotell
i Oxelösund fram till sin död 1892.
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Gammalsvenskbybornas hemforsling
En organisatorisk utmaning i mellankrigstidens Europa
När beslutet att gammalsvenskbyborna skulle
avhämtas fattades omkring den 1 juli 1929, skulle det sättas i verkställighet omedelbart. Sovjetmyndigheterna hade, när de meddelade utresetillstånd, uttryckt önskemålet att avhämtningen
om möjligt skulle ske före juli månads utgång.
Man ville därför söka fa transporten till stånd så
snart det kunde låta sig göra. Man valde vägen
över Cherson, Constanza, Bukarest.
Förberedelser

Järnvägsstyrelsen anmodades tillskriva vederbörande utländska järnvägsförvaltningar om
tåglägenhet och transportpris. Genom Järnvägsstyrelsens förmedling anskaffades även båt för
sjötransporten Cherson-Constanza. Resan från
Gammalsvenskby till Cherson skulle ordnas av
ryska Röda korset.
De delegater, som skulle avhämta kolonisterna,
blevo major Berggren, transportens chef, ytterligare en Rödakorstjänsteman, två läkare och fyra
sjuksystrar, vilka alla skulle mottaga resenärerna i
Cherson, samt undertecknad och stationsskrivare
Tengbom i Malmö, vilka hade i uppdrag att resa
till Constanza för att där hava tåget i beredskap
vid båtens ankomst. Vi båda skulle därefter under hemfärden svara för transportens utförande i
och vad som rörde järnvägsangelägenheter.
Avresan från Stockholm var först bestämd till den
8 juli för alla deltagare, men blev uppskjuten några dagar på grund av svårigheter med att anskaffa
lämplig båt för transporten Cherson-Constanza.
Det måste vara någon annan båt än rumänsk, annars vilken som helst hade sovjetmyndigheterna
sagt. Uppskovet var emellertid välkommet, enär vi
därigenom fingo bättre tid för de ympningar mot
diverse sjukdomar, som vi måste underkasta oss.
De voro icke mindre än fem till antalet. Knappt
hade obehaget av den ena insprutningen hunnit
lägga sig, förrän vi fingo en ny.
Slutligen ingick meddelande, att man lyckats
anskaffa lämplig båt. Den var av turkisk nationalitet, lydde under namnet Firuzan och skulle
vara klar att avgå från Konstantinopel till Cherson den 20 juli.

Nedresan

Delegaterna avreste då i olika grupper allt efter
olika grupper. Först foro major Berggren och
förste läkaren dr Huss, den 8 juli, vilka skulle
ombesörja en del proviantering och planläggningar. Därefter avreste den 13 juli de övriga,
som skulle med till Cherson, och slutligen den
16 juli avreste stationsskrivare Tengbom och jag
till Constanza, där vi skulle hava tåget klart vid
båtens ankomst.
Vi båda sistnämnda skulle under nedresan
uppsöka dels järnvägsmyndigheterna för att få
reda på befordringsförhållandena (enär svar på
Järnvägsstyrelsens skrivelser i saken inte erhållits, när vi reste), och dels Rödakorsrepresentanter för att fa kännedom om, huru utspisningen
på de olika matstationerna skulle försiggå, dels
skulle vi se på utspisningsställena och överenskomma med vederbörande om, huru av- och
påstigning där skulle ske, så att allt kunde gå
snabbt och med god ordning vid vår ankomst
med extratåget.
Vid ankomsten till Wien fingo vi första känningen av, att resan icke skulle bli utan motigheter. Där nådde oss nämligen meddelandet,
att Tyska Riksbanorna icke ville övertaga några
stoppade vagnar, som kommo från Rumänien,
på grund av att de ansågos som farliga smittospridare. Österrikiska järnvägsmyndigheterna
beklagade därtill att de hade sin vagnpark så
starkt anlitad att icke heller de kunde släppa till
sina vagnar. Det enda som återstod var att begära tyska vagnar med tillbehör. Under samtalets
gång kommo vi emellertid på iden att föreslå
D .R.B. att låta vagnarna fortsätta till Sassnitz
under villkor att de desinfekterades i Wien, där
Ö.B.B. förfogade över en mycket modern vagndesinfektionsanstalt, som under kriget visat sig
vara fullt effektiv. Jag lyckades även utverka, att,
därest ingen annan väg fanns, skulle Ö.B.B. trots
svårigheterna ställa två av sina egna vagnar till
förfogande för vidarefärden från Wien.
Sedan detta blivit avklarat, skaffade vi oss underrättelser om, hur inkvarteringen av resenärerna i Wien skulle ordnas.
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Gammalsvenskbyborna, ursprungligen komna .från
östra Nyland, utvandrade på 1700talet mer eller mindre ftivillligt .från
Dagö i Estland till
Ukraina, ditlockade
av farst Potemkin,
han med kulisserna.
Läs gärna mer om
Ukrainasvenskarna
i Jörgan Hedman
& Lars Ahlander
Historien om
Gammalsvenskby
och svanskarna i
Ukraina, 2003. Bil-

der Riksarkivet.
Rekognoscering

Vår resa gick därefter vidare till Budapest. Där
började det bli svårare att klara sig på egen hand
till följd av språkförbistringen. Vi fingo emellertid god hjälp av generalsekreteraren på svenska
konsulatet, herr Lund. I hans sällskap uppsökte
vi järnvägsmyndigheterna och presidenten för
ungerska Röda Korset och möttes överallt av det
största mått av välvilja och beredvillighet. Presidenten för Röda Korset hade noga planlagt, huru
utspisningen skulle tillgå. Frukost skulle serveras
vid Lököshaza, gränsstationen mot Rumänien,
och middag i Budapest, och det skulle bli verkliga festmåltider, enär ungerska Röda Korset därmed ville gengälda något av vad svenska Röda
Korset hade gjort för ungerska undersåtar under
kriget, som presidenten uttryckte sig.
Då vi erforo, att allt för transporten genom
Ungern ordnats förträffligt, ansågo vi oss icke
behöva stanna i Lököshaza utan fortsatte direkt
till Brasov, den rumänska middagsstationen,
som förut, när den tillhörde Österrike-Ungern,
kallades Kronstadt.
Här var det i början omöjligt att fa några upplysningar om förberedelserna för utspisningen.
Stinsen visste ingenting om saken och kunde
icke tala något utländskt språk. Han tillkallade
stationens portvakt, som med hjälp av en för oss
nästan obegriplig tyska skulle vara tolk. Vi lyckades emellertid få klart för oss, vem som var Röda
Korsets platsrepresentant, och fingo till och med
låna portvakten som vägvisare till hennes bostad.
Hon var emellertid icke att träffa och icke heller
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stadens polisprefekt, som trodde möjligen sitta
inne med kunskap om utspisningen. Vi fingo nu
veta, att det icke endast var dessa båda dignitärer, som vågat trotsa den för oss nästan outhärdliga värmen och begivit sig ut i solgasset för att
beskåda flyguppvisningar med fallskärmshopp,
vilka skulle försiggå vid middagstid på ett fält
utanför staden. Vi envisades emellertid med att
söka komma tillrätta med vårt ärende och lyckades också så småningom. Innan vi på eftermiddagen reste vidare till Bukarest hade vi spårat upp
den källarmästare, som fatt i uppdrag att servera
middagen, och av honom fatt en med livliga och
stora gester späckad, noga detaljerad beskrivning
på, hur allt skulle tillgå. Resenärerna skulle få var
sin middagsportion i en metallskål, och middagen skulle ätas i vagnarna. Resenärerna skulle
således inte lämna tåget där. Allt hade han klart
för sig, men det han meddelade visade sig alldeles felaktigt. Utspisningen blev, som vi senare fa
höra, ordnad på ett helt annat sätt.
Strapatser

Vår vidarefärd till Bukarest blev en upplevelse
ehuru icke av angenämaste slag. Flyguppvisningarna voro avslutade och alla, som kommit
till staden för att åse dem, skulle hem. De hade
tydligen lockat en hel del folk från Bukarest, ty
vårt tåg blev så grundligt fullsatt, att en del resande icke kunde fa annat än ståplats på fotstegen. Inuti vagnarna var trängseln sådan, att det
icke var lönt att tänka på att omväxla med att stå
vid ett fönster, när det blev för tröttsamt att sitta

stilla i den olidliga värmen, om man nu varit så
lycklig att få en sittplats. Icke ens vid stationerna kunde man komma fram till ett fönster och
köpa en flaska vatten, som eljest fanns till salu i
riklig mängd. Vi voro åtskilligt medtagna, när vi
kommo till Bukarest, och voro utan diskussion
eniga om att söka få ett bad och sedan gå bums i
säng. Planerna utmynnade emellertid i idel missräkningar. Bad fanns icke att fa på hotellet och
i rummen vimlade det av vägglöss, varför även
den åtrådda sömnen uteblev.
Nästa dag, den 22, uppsökte vi svenska legationen, där vi som alltid hos våra svenska representanter blevo väl mottagna och fingo klara underrättelser om, huru det var ordnat för återresan. Vi
fortsatte därpå vår resa genom att tillryggalägga
den sista etappen Bukarest-Constanza med ett
snälltåg, som avgick från Bukarest kl. 8 på morgonen och skulle ankomma till Constanza kl.
12.30 på middagen, men som ankom dit först
ett par timmar senare, på grund av att rälsutbyte
pågick på ett ställe på linjen.
Värmen tilltog med varje dag och blev alltmera besvärande. Därtill kom obehaget av de oerhörda dammoln, som virvlades upp av tåget och
av fordon och kreatur på den oftast längs banan
löpande landsvägen, vilken bestod av en 30-50
meter bred jordremsa, som tagits i anspråk för
väg utan att iordningställas på något sätt. Körbanan på vägen var så bred som behövdes för ett
fordon och låg i prima odlingsbar svart jord, fin

som mjöl. Där körde man så länge det var möjligt, det vill säga till hjulspåren blevo alltför gropiga och djupa. Sedan lade man nytt spår på en
annan del av vägen, som hunnit bli gräsbevuxen
sedan den sist var körbana. Fordonen voro mest
ox- och hästskjutsar. Biltrafik var nästan omöjlig.
Järnvägarna hade sålunda ingen svårare bilkonkurrens att kämpa emot.

Vid Svarta havet
I Constanza installerade vi oss på ett hotell, där
vi sågo noga till, att vi inte hade samma slags
rumskamrater som i Bukarest. Det var den 23
juli vi anlände dit och enligt planen skulle båten
Firuzan anlända dit den 25 juli. Vi hade alltså
omkring två dagar på oss att ordna med tåget.
Redan i Bukarest fingo vi veta, att tåget skulle
anlända till Constanza samma dag, som vi ankommo dit. Vi voro nyfikna på huru tåget skulle
se ut och uppsökte därför omedelbart stationsföreståndaren för att fa upplysningar om, var
tåget fanns och avtala huru det skulle hopväxlas.
Redan nästa dag hade vi tåget iordningväxlat på
ett uppställningsspår icke så långt från hamnen.
Tåget bestod av rumänska statsbanornas vagnar, 15 st. C, 3 st. B och I F, alla av prima sort
med stora fönster, elektrisk belysning och två
toiletterum i varje vagn men utan tvättställ och
dricksvattenskärl. C-vagnarna voro närmast jämförbara med våra C3-vagnar. Av B-vagnarna var
en inredd med långa soffor och två med korta

De rumänska vagnar som ställdes till for.fogande var av god kontinentaleuropeisk standard
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soffor på ömse sidor om mittgången. Det får
anses som en storartad prestation av rumänska
statsbanorna att ställa till vårt förfogande ett så
förstklassigt tåg. Man kan vara säker på, att det
icke skett utan stora uppoffringar, när man vet,
att deras personvagnspark under kriget minskades från 1500 vagnar till 570 användbara och
830 mer eller mindre förstörda, av vilka en del
voro avställda på själva marken för att icke hindra trafiken. Därtill har ju landets järnvägsnät
ungefär tredubblats genom fredsslutet.
Därefter besökte vi hamnkaptenen och fingo
veta var båten skulle lägga till, och så åter stationsföreståndaren för att begära att få tåget
framväxlat till båtens tilläggsplats, så att det kunde vara där den 25 juli, när båten enligt beräkning skulle anlända. Sedan vi fått löfte på detta,
gjorde vi upp ilastningsplan, etiketterade tåget
med vagnsnummerlappar och Rödakorsskyltar
och förberedde inköp av dricksvattenkärl och
några andra effekter.
På grund av de tämligen långa avstånden mellan hotellet, tågets uppställningsplats, hamnen,
huvudstationen och staden räckte tiden som vi
hade till förfogande icke mer än knappt till för
våra förberedelser, men allt medhanns och tåget
var färdigt att mottaga resenärerna den 25 på aftonen, ehuru icke framväxlat till båtens tilläggsplats. Vi litade emellertid på det löfte i denna sak,

som vi fått av stationsföreståndaren, och gåvo oss
till tåls.
Vårt intresse koncentrerade sig nu på den
väntade båten. Flera gånger på dagen efterfrågade vi på hotellet telegram om båten men intet
avhördes förrän ganska sent på kvällen, så vi av
svenske ministern, som även kommit till Constanza, fingo höra, att båten var på väg. Vi spejade utåt Svarta havet i det längsta på aftonen,
ehuru förgäves, efter den och stötte därvid ihop
med ett par journalister, som skulle följa med oss
på hemfärden, och även med en norrman, som
var affärsman i Constanza. Med dessa kommo
vi överens, att vi nästa morgon skulle i motorbåt
möta Firuzan ute på redden, om den då syntes
till. Av hamankaptenen hade vi fått veta att båten, om den ankom under natten, icke fick anlöpa hamnen före kl. 7 på morgonen. Vi ansågo
oss därför vara ute i god tid, om vi samlades vid
hamnen halv sex på morgonen.
Mottagandet

Nästa morgon låg båten på redden. Av motorbåtsfärden blev dock intet. Föraren låg i båten
och sov, när vi kommo dit. När vi väckte honom, vaknade han endast ett ögonblick för att
obekymrat meddela, att han icke hade någon
bensin. Vi fingo tag i en roddare och satte kurs
på hamninloppet. Samtidigt lättade Firuzan an-

Svenskbyborna bevarade många traditionella seder och klädvanor. Det var deras umbäranden i inbördeskrigens och
svältens Ukraina som foranledde hjälpaktionen.
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kar och vi hunno därför icke längre till mötes
än i yttre hamnen. Sedan vi där hälsat resenärerna välkomna, erhöllo vi vissa uppgifter, som
skulle telegraferas till konsulatet i Budapest och
till legationen i Wien med flera och gingo så
åter i land. Den rumänske karantänläkaren gick
ut i motorbåt för att besiktiga resenärerna och
giva landstigningstillstånd. Hälsotillståndet var
synnerligen gott. Med undantag av ett par tuberkulösa fanns ingen svårt sjuk. Båten lade till
vid kaj kl. 8 f m . De första som gingo ombord
voro svenske ministern, baron Alströmer, och
legationssekreteraren, rumänske utrikesdepartementets ombud, M. Beu, samt ytterligare några
personer, som hade mer eller mindre med transporten att göra.
Svenske ministern hälsade gammalsvenskbyborna välkomna på väg till hemlandet och önskade dem välgång. Han överlämnade till läraren
Gustav Simonsson Hoas en svensk sidenflagga
och utbragte ett leve för Sverige. Gammalsvenskbyborna sjöngo därefter "Du gamla, du fria'', och
landstigningen började.
Det vållade oss bekymmer, att tåget ännu icke
blivit framväxlat till båtens tilläggsplats och att
det trots nya framsällningar icke växlades fram,
ty byborna skulle nu omedelbart passera genom
avlusningsanstalten och därifrån anvisas sina
platser i tåget, där de skulle uppehålla sig till
avfärden, vid midnatt nästa dag. Vagnar för resgodset funnos emellertid framsatta, och vi kunde
därför omedelbart börja lasta i resgodset.
Desinfektion
Det stämde tydligen icke med bybornas vanor att
på sådant sätt lämna ifrån sig sina tillhörigheter,
ty de betraktade det hela med mycken misstro
och gåvo även uttryck för sina farhågor, att de väl
nu sett sina tillhörigheter för sista gången. Efter
någon tvekan togo de emellertid vår försäkran
om att de skulle återfå sina bylten i Sverige för
gott, och så gick det glatt med inlastningen, tills
nästa grupp kom iland. Då blev det ny tvekan
och nya försäkringar och så vidare.
Kl. 11 fm. kom äntligen tåget rullandes ned till
den överenskomna platsen. Då var redan nästan
halva skaran klar med avlusningen och färdig att
taga plats i tåget. De blevo mycket förtjusta över
att bliva så väl inlogerade. Många hade aldrig förr
sett en järnväg. De undrade varför man placerat
de små husen (järnvägsvagnarna) på hjul.

Avlusningsanstalten var mycket förnämlig i sitt
slag. Den avverkade alla 884 resenärerna på fem
timmar. När de trädde in i anstalten, delades de
i två grupper, männen i en grupp och kvinnorna
med småbarnen i en grupp. Varje grupp gick
först in i ett avklädningsrum, där de fingo lämna
ifrån sig sina kläder. När de så passerat badrummet och kommo ut i påklädningsrummet, lågo
kläderna där, desinfekterade och färdiga att taga
på. Byborna räknade över och granskade sina
tillhörigheter mycket noga i påklädningsrummet och voro synbart förvånade över att ingenting kommit bort under klädernas självständiga
vandring från avklädnings- till påklädningsrum.
I samband med avlusningen blevo även de klippta och rakade, som så önskade. De, som hade
alltför dåliga kläder, fingo nya plagg såsom gåva
av rumänska Röda Korset.
Vid tretiden på eftermiddagen den 26 var ilastningen av såväl resgodset som de resande klar,
och det blev fråga om vakthållning vid tåget,
mest med hänsyn till nödvändigheten att tillkalla läkare omedelbart i händelse av sjukdomsfall.
De delegater, som avhämtat byborna i Cherson,
hade redan haft ett par ansträngande dygn ombord på den obekväma båten, och för att bereda
dem välbehövlig vila den närmaste natten, erbjödo stationsskrivare Tengbom och jag oss att
tillsammans med en av sjuksystrarna på varje
pass hålla vakt till påföljande morgon. Stationsskrivare Tengbom tog första passet till kl. 10 e.m.
och jag det andra från kl. 10 e.m. till 6 på morgonen den 27. Byborna inrättade sig för att gå
till vila men mest under och bredvid vagnarna,
minst inuti dem, ty där var för varmt. Det hade
varit nära+ 40 grader i skuggan på dagen och det
var för mycket även för dem, som voro vana vid
stark värme. Deras obekantskap med järnvägsförhållanden gjorde, att de icke insågo faran av
att ligga med huvudet eller någon av lemmarna
på skenorna under tåget. Vi uppmärksammade
dem på faran och fingo snart undan de, som placerat sig så.

Tryckande värme
Den 27 var avsedd till utjämningsdag i händelse
av försening under sjöresan. Då nu båten anlände
redan på natten till den 26, som beräknat var, blev
den 27 vilodag. Byborna började känna sig hemmastadda, och man såg till och med några av dem
inne i staden, där de intresserade sig särskilt för
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affärernas skyltfönster och resebyråernas affischer.
Vi hade alltsedan vår ankomst suckat under en
olidlig värme, som tillsammans med det svarta
dammet gjorde tillvaron där nere än mera besvärlig än vi någonsin kunnat drömma om men den
27 blev ännu svårare. Termometern hade under
de föregående dagarna visat på nära 40 grader i
skuggan. Den 27 steg kvicksilverpelaren precis
till 40-gradersstrecket. Rumänska Röda Korset
hade i all sin välvilja låtit servera byborna middag
på en öppen plats nära tåget. Middagen var god.
Den bestod av köttsoppa och makaronigröt, som
tillagats på platsen i militärkokvagnar och serverades av privata givare. Värmen förtog emellertid
en god del av den njutning, som middagen annars otvivelaktigt skulle hava berett.
Middagen erhöll sin särskilda prägel genom de
särskilda anordningar, som vidtagits. Grekiskkatolska präster förrättade bordsbön. Svenske
ministern höll därefter ett tal, vari han tackade
rumänska Röda Korset för deras vänliga hjälp
och tillmötesgående. Representanten för rumänska utrikesdepartementet, herr Beu, höll därefter ett tal till gammalsvenskbyborna på svenska.
Han var icke mäktig svenska språket men hade
låtit översätta sitt tal kvällen förut och framförde
det på för oss fullt begriplig svenska, vilket torde
få anses som en synnerligen god prestation av en

rumäner. Rumänska flottans musikkår utförde
musik under middagen. Bybornas tacksamhet
kunde oförtydbart utläsas av deras belåtna anleten och tog sig uttryck i ideligt upprepande av
deras sedermera under resan välkända och säkerligen innehållsrika "tack, tack!".
Tåget skulle avgå kl. 0,05 på natten mellan
den 27 och 28. Byborna hade på kvällen ingen lust att gå till vila. De ville avvakta det stora
ögonblick, då det tåg sattes i rörelse, som skulle
föra dem till deras ursprungsland. Särskilt förväntningsfulla voro de, som förut aldrig åkt tåg
eller ens sett ett järnvägståg.

Episoder
Omedelbart före avresan inträffade ett par episoder, som möjligen förtjäna att omnämnas.
Ett par sjömän med något omtöcknade hjärnor och på ganska ostadiga ben kommo högljutt
sjungande ned till vårt tåg. De tilldrogo sig naturligtvis allas uppmärksamhet. En av våra hjälpsamma rumäner skulle visa bort dem från platsen men kunde icke göra sig förstådd och icke
komma till rätta med dem. Det blev lättare för
oss svenskar att lugna dem. De voro nämligen
svenskar, som utmärkte sig i främmande land.
När sjömännen väl förmåtts hålla sig lugna
kom en hästdroska i skarpaste trav körande ned

Ett antal ceremonier utspelades i samband med måltidsuppehåll och gränspassager. Det ungerska loket var smyckat.
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Olika länders Rödakorspersonal (märk armbindlarna) var till stor hjälp vid transporten.

till tåget, och ur den steg en barhuvad smokingklädd herre, som vid närmare påseende befanns
vara hovmästaren på vårt hotell. Han hade glömt,
när han tog betalt för vår senaste middag, att på
notan uppföra drickspengar, vilket var brukligt,
och i sista stund observerat sitt misstag, som han
nu ville ha rättat. Hans begäran bifölls naturligtvis utan vidare, men det anmärkningsvärda var,
att han aldrig under hela vår vistelse i Constanza
ådagalagt en sådan snabbhet som nu. Han var
också ute i sista stund, ty just som han fatt sina
drickspengar, var avgångstiden inne.
Avfärden blev emellertid fördröjd några minuter. Vår påpasslige förste läkare, doktor Huss,
hade just gjort en rond genom tåget och därvid
upptäckt ett fall av tyfus och konstaterat försämring hos en tuberkulossjuk. Han ansåg bäst att
de blevo avpolleterade redan i Constanza. En
anhörig till en av de sjuka stannade också kvar.
Alla tre togos omhand av svenske ministern och
rumänska Röda Korset.
Förseningar

Första resnatten blev händelserik. Ett par minuter efter avgången passerade vi genom en tunnel.
Det var för de flesta en ny upplevelse och väckte
icke så litet förvåning. Detsamma blev förhållandet, när vi passerade den långa bron över de bäg-

ge Donauarmarna och deltat mellan dem. Detta
var emellertid endast god förströelse under förnatten. Men snart började sömnen tränga på och
samtidigt kommo de obehagligare händelserna.
När vi kommit en god bit på väg, stannade tåget
vid en häftig bromsning. Det blev en återryck,
när buffertarna fjädrade ut sig och dragstången i
bakre änden av femte vagn från aktern drogs ut.
Vi flyttade över de fyra sista vagnarna till först i
tåget och hade kunnat fortsätta rätt snart men
blevo ytterligare försenade genom möten, så att
missödet gav oss en försening på nära två timmar.
Vi hoppades kunna köra in en hel del tid, enär
tidtabellen var uppgjord efter 60 km största hastighet, men vi torde kunna köra åtskilligt fortare,
eftersom vi hade ett kraftigt snällcågslok av vår
F-typ och endast 38 vagnsaxlar. Några minuter
kördes också in, men när vi hade endast 30 km
kvar till Bukarest, hade vi en ny sönderryckning
av betydligt värre slag än den första. Tåget hade
nyss passerat en mindre lantstation och närmade
sig ett ställe på linjen, där underhållsarbete pågick och stoppsignaler utsatts. Vi skulle enligt
rumänska säkerhetsordningen hava lots ombord
innan vi fingo fara över arbetssträckan. Föraren
tycktes icke hava blivit varskodd om stoppsignalen. Han gjorde en ny plötslig inbromsning,
som hade till följd, att främre dragstången på vår
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sjukvagn drogs ut. Skadan var så mycket beklagligare, emedan den berövade oss den enda vagn
med långa soffor, som fanns i tåget och som var
så väl behövlig för de sjuka. Innan vi nu kunde
fortsätta måste vi backa tillbaka till den nyligen
passerade stationen för att koppla om. När föraren då skulle backa, körde han intill de lösgångna
vagnarna, som skilt sig tre meter från tåget, med
sådan kraft att de, som åkte där, störtade om
varandra. Detta upprepade han två gånger och
lyckades sista gången även tycka ut aktre dragstången på bagage- och skyddsvagnen.
Bromsartjänst

Under tiden hade vi upptäckt en rumänsk inspektionstjänsteman, som följde med tåget oss
ovetande. Han var en välkommen upptäckt,
emedan han förstod franska, så att man kunde
meddela sig med honom. Genom hans bemedling lyckades vi göra klart för föraren, att han nu
hade att sakta backa tillbaka omkring tre km till
stationen. Vi fingo honom då äntligen att fara
varligare fram och backade in på stationen efter
omkring en timme. Där blev det rådslagning
om, hur vi skulle ordna för att kunna komma
vidare så snart som möjligt. Först undersöktes
möjligheterna att fa ut ett lok med ersättningsvagnar från Bukarest. Det skulle taga minst en
timme, innan de kunde vara där. Vi föreslogo
då att istället tränga ihop oss och låta de sjuka

fa en del av våra platser samt att ersätta skyddsoch resgodsvagnen med en vanlig G-vagn, som
fanns på stationen. Detta med G-vagnen stötte
på motstånd, emedan den icke hade trycklufdedning och tåget sålunda icke kunde kraftbromsas,
om den togs med som skyddsvagn. Vi föreslogo
emellertid, att hastigheten nedsattes på den återstående sträckan av 30 km till Bukarest, och att
stationsskrivare Tengbom och jag engagerades
som bromsare jämte den rumänske inspektionstjänstemannen och tågbefälhavaren. Såväl dessa
båda som stationsföreståndaren tvekade synbart,
innan de slutligen anförtrodde oss de viktiga
posterna och således antogo vårt förslag. Vi satte
igång med utväxlingen av de söndriga vagnarna
och inväxlingen av G-vagnen. Allt detta skedde
med handkraft till stor förtjusning för byborna,
som de flesta för första gången hade varit med
om att skjuta järnvägsvagnar. Om förseningen
voro de helt obekymrade. Deras enda åstundan
var, att komma till Sverige. Huru lång tid det
tog, sedan de väl voro på väg, var dem likgiltigt.
Resgodset, som utgjordes av bland annat omkring 300 oförpackade brödkakor, omlastades i
en handvändning tack vare, att vi hade gott om
arbetskraft. Tåget var åter klart efter omkring
en halv timme, men så fingo vi vänta på två
möteståg och avgingo med fyra timmars försening. Vid ankomsten till Magosiosia, stationen
närmast Bukarest, där vi skulle fa frukost, hade

Ceremoni vid gränsen där de svenska och ungerska nationalsångerna utväx/,ades.
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förseningen ökat till fyra och en halv timme. Vi
ankommo dit omkring kl. 11 f.m. i stället för
kl. 6.13.
Ingen drottning, sång ändå

Här mötte en representant för rumänska järnvägsstyrelsen, viken beklagade, att vår resa börjat
så olyckligt. Han ombesörjde att vi fingo skyddsvagnen utbytt mot en genomgångsbromsad
vagn - men ny sjukvagn kunde han tyvärr inte
åstadkomma. De sjuka måste därför ligga så gott
de kunde på korta soffor under den återstående
resan till Wien. De voro emellertid icke vana vid
större bekvämligheter och voro nöjda med sin
lott.
Frukostuppehållet, som var två timmar, minskades något. Tågledarna i vår väg hade fatt order
att låta oss passera utan att försenas av möten,
och jag hade själv telegraferat till järnvägsmyndigheterna i vår väg att vidta åtgärder så att förseningen icke ökade.
Vi kommo kort efter avgången upp i transsylvanska bergen, där temperaturen och därmed
tillvaron blev något drägligare. Vid Brasov skulle
vi få middag. Vi anlände dit kl. 18.40 i stället för
kl. 15.30. På vägen dit gjorde vi ett kort uppehåll vid Sinaia, där rumänska drottningen har ett
lustslott. Någon hade meddelat, att drottningen
förmodligen skulle infinna sig vid tåget, och vi
hade därför samlat sångkören för att med dennas hjälp höja stämningen. Drottningbesöket
torkade in men kören sjöng lika glatt för det.
Vid Brasov hade, som jag förut antytt, utspisningsanordningarna blivit helt annorlunda
än den livlige och gestikulerande källarmästaren haft planer på. Vi fingo helt oförberett sätta
igång med urstigning. Middagen hade serverats i
godsmagasinet och skulle avätas i två omgångar.
Uppehållet i Brasov skulle vara högst två timmar. Vid ett tillfälle skulle jag söka klargöra för
en järnvägstjänsteman, att vi önskade vattenpåfyllning i vagnarna, då just en rumänsk soldat
trädde fram och tilltalade oss på renaste svenska.
Jag blev i första ögonblicket så häpen, att jag icke
kom mig för att svara på hans fråga utan istället frågade honom, huru det kunde komma sig,
att han behärskade vårt språk. Han upplyste, att
han lärt det under en vistelse i Sverige sommaren
1928. Han låg icke i garnison i Brasov men hade
rest dit av intresse att fa träffa oss och i glädje över
att möjligen kunna hjälpa oss tillrätta.

Mätta och glada trots förseningen, som nu
minskats med en kvart, rullade vi utför transsylvanska bergen och ut på slätten, där den övermåttan goda värmen åter blev besvärande. Nästa
längre uppehåll skulle göras vid Cosamica, där
vi skulle erhålla aftonmål, den sista måltiden på
rumänskt område. Vi anlände dit kl. 1 på natten
istället för kl. 21. De flesta resenärerna hade då
gått till vila så gott någon vila kunde fas, och åt
den rumänska aftonmåltiden gjordes därför icke
stor heder. Rumänerna, som i all sin välvilja tåligt
väntat på stationen, menade emellertid, att maten kunde vara bra att ha längre fram och lastade
därför in det överblivna i skyddsvagnen. Där
funno vi sedan några hundra påsar med bröd,
ost, uppskuren skinka eller korv, äpplen, chokladkakor m.m. Vid avgången från Copsamica
hade förseningen minskats till 3 timmar 15 minuter.
Storartat omhändertagande

Vid Curtici, den rumänska gränsstationen mot
Ungern, skulle vi hålla en och en halv timme
för passkontroll. Vi lyckades emellertid av polischefen utverka, att viseringen påskyndades och
kunde därför minska uppehållet med omkring
en timma. Förseningen var nu två timmar.
Vid nästa station, Lököshaza, rullade vi in på
ungerskt område. Av samtalet med ungerska
Röda Korsets president på nedresan kunde vi
sluta oss till att Ungern ämnade göra något särskilt för oss, men det mottagande vi rönte, överträffade våra djärvaste aningar. Vi ankommo till
Lököshaza kl. 11 f.m. Det var strålande solsken.
Hela stationsområdet hade smyckats i rik flaggskrud av svenska, ungerska och Röda Korsets
flaggor. Vi mottogos av en ungersk präst, som
å ungerska Röda Korsets vägnar i hjärtligaste ordalag hälsade oss välkomna på ungerskt område.
Därefter fingo våra resenärer stiga av, 250 personer åt gången, för att slå sig ned vid festligt dukade frukostbord, prydda med blommor och flaggor och placerade under lummiga lindar framför
stationshuset. Ungrarna hade till och med varit
omtänksamma att ordna så att var och en fick
tvätta av sig resdammet innan man gick till
bords, en anordning som skattades mycket högt,
enär möjligheterna till en sådan lyx i tåget voro
mycket små. Frukosten, som bestods där, utgjordes av smör, bröd, uppskuret, två kokta ägg per
man och ett stort glas the. Det var sålunda bortåt
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Den utvandrade gruppen omfattade totalt 888 personer, varav dock tre tills vidare blev kvar i Rumänien.

2000 ägg, som de vänliga ungrarna kokat där på
morgonen. Serveringen såväl vid borden som till
de sjuka, som icke kunde lämna sin vagn, sköttes
helt och hållet av ett tjugotal unga flickor, som
sänts dit från Budapest - en välkommen anordning, som möjliggjorde, att även vi kunde fa slå
oss ned och njuta av härligheten i godan ro. En
kör av nationalklädda unga flickor trakterade
oss med sång, och gammalsvenskbykören ställde
även upp.
Kort före avgångstiden körde vårt lok fram och
höll mitt framför stationshuset, där det smyckades med blommor och grönt, med svenska och
ungerska vapen och flaggor och med Rödakorsflaggan. Det sattes därefter framför tåget och fick
i sådant skick fora oss till Budapest. En mängd
miniatyrflaggor delades ut till våra resenärer, och
tåget ångade iväg mot Budapest under flitiga
viftningar från såväl tåget som de kvarvarande.
Vi voro fortfarande i det närmaste två timmar
försenade, men föraren på det utsmyckade loket
skötte sig beundransvärt bra och förde in tåget
till plattformen i Budapest med endast en timmes försening, kl. 16.20.

I Budapest
Där väntade oss en verkligt festlig middag. Den
serverades i två omgångar i en stor väntsal, som
förvandlats till matsal och smyckats med blommor och flaggor. De ungerska flickorna, som
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mött i Lököshaza, hade följt med vårt tåg till
Budapest och skötte även här om våra resenärer.
Presidenten for ungerska Röda Korset mötte vid
stationen och hälsade oss i hjärtliga ordalag välkomna såsom ungerska Röda Korsets gäster. En
stor militärorkester spelade under middagen. Efter den goda måltiden erhöll var och en I cigarr
och 2 cigaretter, bundna till en lite packe med
band i de ungerska färgerna.
Gammalsvenskbybornas tacksamhet, som alltid tog sig uttryck på något sätt, kände här inga
gränser. De hade här blivit föremål for en så påtaglig hjärtlighet och blivit så väl undfägnade, att
de måste visa sin tacksamhet riktigt ordentligt.
Med strålande leenden tackade de därför i hand
alla, som buro Rödakorsbindlar, och till och med
vaktmästare och gendarmer fingo handtryckningar. Man kunde icke misstaga sig på deras
grundliga hänförelse över all godhet och välvilja,
som kom dem till del i så rika mått.
I Budapest liksom i Lököshaza och Hegyshalom, den österrikiska gränsstationen, blev det
litet trassel med betalningen för vårt tåg. Det berodde på att vederbörande stationsforeståndare
icke fatt besked om att avgifterna skulle enligt
svenska järnvägsstyrelsens önskan betalas genom
avräkning förvaltningarna emellan. Jag kunde
uppvisa styrelsernas skriftväx:ling i denna sak och
därmed ansågs tillräcklig borgen för betalningen
förefinnas.

Trassel i Wien
Vi reste vidare mot Wien med en timmas försening och ankommo också dit en timma försenade, det vill säga kl. 0,40 istället för kl. 23,40.
Tåget rullade in på yttersta spåret på en rangerings- och uppställningsbangård vid sidan av
Östbangården, vid vilken vi skulle stiga av.
Österrikarna ha ju klandrats mycket i pressen
för sin ringa hjälpsamhet mot oss. Jag vill icke
helt instämma i klandret, enär det upplystes, att
orsaken var brist på medel i Röda Korsets kassa.
Men en del kunde dock hava gjorts från såväl
Röda Korsets som järnvägens sida utan några
kostnader alls. Så till exempel kunde väl bangården varit upplyst och några få personer varit oss
till mötes vid tåget för att åtminstone visa oss vägen till överliggningsplatsen, men istället var det
alldeles folktomt, så att man inte ens kunde få
besked om, när och var avstigningen kunde ske.
Legationens tjänstemän voro nere vid stationen
men tycktes icke hava fått klart besked om, var
tåget skulle löpa in. Efter en halv timma stötte vi
emellertid på dem i mörkret bland spåren. Med
dem infann sig även en österrikisk läkare, som
skulle avsyna alla resenärerna, innan de fingo
stiga av. Detta tog en rundlig timma till ingen
nytta och förs därefter växlades tåget in i östbangårdens banhall, där avstigningen fick börja.

Om vårt tåg tagits direkt in i banhallen, hade
avstigningen kunnat ske vagn efter vagn, som
läkaren passerat genom tåget, och den då så behövliga vilan hade kunnat ernås av flertalet långt
tidigare än som skedde. Nu kommo vi i säng
först vid halvfemtiden på morgonen efter att ha
varit på resa under nära nog tre nätter i sittvagnar
med korta soffor.
I Wien inlogerades våra resenärer i österrikiska
forbundsbanornas emigranthallar - en utmärkt
förläggning, som förhyrts genom svenska legationens i Wien försorg. De fingo där var sin bäddad säng och utmärkt förplägnad.
Uppehållet i Wien skulle vara till nästa natt kl.
4.45. Det blev en välkommen om ock otillräcklig rastetid. För mig själv medförde uppehållet i
Wien icke mycket vila. Jag hade där att söka övervinna de största svårigheter, som någonsin under
resan yppade sig. Det gällde att få nya stoppade
vagnar i stället for de två rumänska, som D.R.B.
på inga villkor ville tillåta att ta emot. Ö.B.B.
hade, som vi avtalat vid vår nedresa, föreslagit
D.R.B. att övertaga vagnarna, om de desinfekterades i Wien. Men D.R.B. hade avslagit även
detta och istället sänt ned till Wien egna vagnar.
Dessa voro emellertid icke försedda med genomgång utan endast med ett långt fotsteg, på
vilket man skulle kunna taga sig förbi vagnarna,

Pickelhuvan sitter troligen på en polis och platsen är gränsövergången vid Lököshaza.

81

om man nödvändigt måste passera genom tåget
under gången. Det säger sig ju självt att vi icke
kunde använda dessa vagnar. Det skulle medföra
att sjuka, sjuksystrar, läkare och den jourhavande
skulle bliva nödsakade att över fotstegen taga sig
fram mellan vagnarna och det kunde naturligtvis - särskilt med hänsyn till kolonisternas ovana
vid järnvägsresor - icke tillåtas. Detta framhöll
jag med största skärpa men fick endast till svar,
att österrikiska parken av Westinghousebromsade vagnar var så knapp, att Ö.B.B. omöjligen
kunde frigöra några sådana för vår räkning. Jag
åberopade emellertid det löfte, jag fatt av vagnfördelningschefen på nedresan, att om saken icke
kunde ordnas på annat sätt, skulle Ö.B.B. låta
oss fa två av sina vagnar. Den trafikinspektör jag
talade med, gjorde stora ögon när jag nämnde
detta löfte, men sedan han per telefon skaffat
sig bekräftelse på det, måste han låta motståndet
vika. Hans assistent var svårare att avväpna. Han
vidhöll in i det sista, att det helt enkelt var en
omöjlighet att villfara min begäran, och då jag
tackade hans chef för dennes vänliga tillmötesgående inföll assistenten, att lösningen skulle bliva
oss till ringa glädje, enär sannolikt D.R.B. icke
heller skulle övertaga de österrikiska vagnarna.
Han gav mig därmed uppslaget att omedelbart
därefter telegrafera till D.R.B. en enträgen anhållan att låta vagnarna passera till Sassnitz eller ock
ställa liknande tyska vagnar till förfogande vid
gränsstationen Passau - en anhållan som resulterade i att det vid gränsen inte blev minsta tal
om vagnarna.

In i Tyskland
Uppbrottet från Wien skedde på utsatt tid nästa
morgon. Reveljen gick kl. 3 på morgonen och tåget avgick kl. 4.45 f.m. Vi hade alltså fatt vila två
halva nätter och kände oss kapabla att taga nya
tag. Vi voro även bättre till mods av att hava skakat av oss förseningen. Men den glädjen skulle
icke bliva långvarig. När vi åkt ett par timmar
blev det ett längre stopp. Lokpersonalen kunde
icke hålla fyren klar. Det ville bildas gubbar. Men
det var en ren tillfällighet, sade man, och skulle
snart vara reparerat. Det tog 20 minuter över
uppehållstiden och snart nog började vi förlora
tid under gången. I Amstetten blev det ny rakning i fyren. Så snart jag fick se det, begärde jag
lokbyte eller koppling. lntetdera kunde erhållas, enär de lok, som funnos till hands, icke hade
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tryckluftanordning. Det enda jag kunde utverka
var påskjutning på närmaste stationssträckan. Så
gick det vidare till Linz med mer än en timmas
försening och i Linz blev det nytt rakande i fyren.
Återigen överskreds uppehållstiden, påskjutning
utverkades och vi levde på hoppet att snart nå
Passau, där vi skulle överlämnas till D.R.B., som
hade bättre tillgång på tryckluftlok och därför
borde kunna draga oss fram med två lok, om så
skulle erfordras.
Vi anlände till Passau kl. 13 .15 istället för kl.
11.27. Österrikarna hade påstått att tåget var för
tungt för ett lok, ehuru vi hade endast 43 axlar,
varav 6 axlar under nästan tomma F-vagnar. Jag
frågade därför stationsinspektorn, huruvida det
skulle bliva koppling från Passau, men erhöll till
svar att det fanns ingen anledning till koppling.
Jag förklarade varför jag frågade och kunde för
säkerhets skulle inte underlåta att telegrafera till
vederbörande tyska myndigheter, att förseningen
skyllts på för tungt tåg, varför jag anhöll om erforderliga åtgärder för att förebygga ytterligare
försening.
I Passau väntade oss en synnerligen god middag. som serverades genom tyska Röda Korsets
försorg på en stor plattform framför tåget. Sympatiyttringarna och hjälpsamheten voro närmast
jämförliga med dem, vi erfarit på andra sidan
Österrike.
Tiden för matuppehållet gick åt och vi hade
fortfarande två timmar försening, när vi lämnade
Passau. Det tyska loket orkade emellertid ledigt
med tåget och körde in tid, så att vi anlände till
Hof, nästa måtidsstation, endast 1 timma 30 minuter sent.
Nytt missöde, men ...

I Hof erhöllo resenärerna varm korv, bröd och
the till aftonmål samt av privata givare choklad och frukt. Måltidsuppehållet där var något
knappt tilltaget, varför vi vid avgången fat förseningen ökad till l timma 40 minuter. Kort efter
avgången därifrån blev det plötsligt stopp och en
ny sönderryckning. Den gången blev det dock
icke värre än att en dragkrok brast och missödet
kunde repareras med en omkoppling. Förseningen minskades snart igen och var i Pasewalk
endast 1 timma 20 minuter. Där hade vi en halv
timmas uppehåll och fingo kaffe. Vid ankomsten
till Sassnitz Hafen hade förseningen nedbringats
till 1 timma 10 minuter. Uppehållet där skulle

Måltidsuppehåll i Pasewalk, tåget närmar sigforjan. Det nya hemlandet blev for många en besvikelse.

bliva 3 timmar 15 minuter men avkortades, så
att färjan kunde avgå i rätt tid kl. 14.45.
Färjan medförde inga vagnar. Våra resenärer
hade därför god plats ombord. På vagndäck hade
placerats långa bord, vid vilka kolonisterna fingo
slå sig ned och äta sitt middagsmål, som utdelats till dem i Sassnitz. Matkartongerna tömdes
ganska raskt och resenärerna samlades på övre
däck, där de hade fri utsikt. Sjön låg lugn och
ingen besvärades därför av sjösjuka. Spänningen
och längtan att fa se svenska landet höja sig över
horisonten blev med varje minut allt större, och
när slutligen förhoppningen därom gick i uppfyllelse, tårades många ögon.
För mottagningen i Trälleborg och resan därifrån till Jönköping torde jag icke behöva redogöra. De äro redan alltför väl kända.
Sammanfattning
I stället vill jag till slut nämna några allmänna
ord om resan. Den var ju i många stycken svår
och ansträngande, och särskilt vågar jag säga för
oss järnvägsmän, som ju närmast berördes av förseningarna och missödena. Resenärerna hade ju
ingen resvana och voro därför något tröga vid
av- och påstigning och även oförsiktiga, vilket
påkallade särskilt hög grad av vaksamhet från
vår sida vid alla uppehållsstationer. Särskilt var

så fallet, när någon vattenledningskran eller vattenkastare kom i sikte, ty där rusade de gärna
av för att fylla sina thekokare utan att akta på
faran av att bliva fangade av något lok eller tåg,
som var i rörelse på angränsande spår, ovetande
som de var om denna fara. Allt detta uppvägdes
emellertid av deras tålmodighet och goda lynne,
deras medgörlighet och villighet att hörsamma
våra tillsägelser, av deras intresse att vidmakthålla
trevnaden i tåget. För renhållningen fanns intet
att tillgå, och vi hade tänkt kunna klara oss fram
till Wien utan städning i tåget. Men det passade
icke riktigt bybornas renlighetsbegär. Redan första morgonen efter avfärden, när vi höllo på med
att växla om tåget efter den andra sönderryckningen, kunde vi se dem i färd med att binda
kvastar av vad slags kvistar de kunde fa tag i på
banvallen, och sedan sopades och till och med
skurades i vagnarna som om de hade varit i hemmen i Gammalsvenskby.
Vår resa underlättades avsevärt av det vänliga
bistånd, som vi erhöllo vid alla matstationer av
de främmande ländernas Rödakorsrepresentanter, av det tillmötesgående, som de utländska
myndigheterna överallt visade oss, och inte minst
genom det goda ledarskap, som vår alltid lugne
och godmodige transportschef, major Berggren,
lade i dagen även i de svåraste situationer.
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Loket Åmänningen framfar lokstallet i Kärrgruvan 1865. I bakgrunden det nyrenoverade godsmagasinet.
Pionjärsforetaget Kristinehamns mekaniska verkstad började som reparationsverkstad åt den lokala sjöbanan och
tillverkade sedan sammanlagt 78 lok från 1867 till 1902.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1859?
Av de tre stora järnvägsprojekten hade KöpingHults järnväg fortfarande inte nått någon av
sina planerade ändpunkter Köping vid Mälaren
eller Hult vid Vänern, som skulle ha skapat en
förbindelse för långdistanstrafik i kombination
med fartyg på Göra älv och sjöarna. Det var inte
längre lika aktuellt, då SJ under Nils Ericson
arbetade intensivt med Östra stambanan och
under 1859 öppnat ytterligare 70 km norr om
Ranten. Stambanan var då färdig för trafik från
Göteborg ända till Töreboda, och man hade påbörjat arbetet från Stockholm söderut mot Södertälje. I Töreboda fanns omlastningsmöjlighet
till Göra kanal och KHJ innebar då inga fördelar för den långväga trafiken. Adolf von Rosen
försökte erbjuda SJ att överta KHJ, som hade
huvudsakligen engelska aktieägare, men Ericson
hade avböjt. Arboga hade visserligen hamn i ån

som ledde ned till Mälaren, men den var trång
och mindre lämplig än Köping.
Arbetet med Södra stambanan fortsatte och
under 1859 kunde man förlänga den för trafik
öppnade delen 14 kilometer från Höör till Sösdala. Fortfarande hade inte Nils Ericson kunnat
få stöd från en enig riksdag, och 1858 hade en ny
järnvägskommitte tillsatts för att diskutera om
hur banan skulle fortsättas norrut, men han hade
kunglig fullmakt att själv bestämma. Frågan var
om man skulle gå genom Värnamo, som bondeståndet önskade, eller genom Alvesta-Nässjö
som andra stånd i riksdagen önskade.
Det tredje stora projektet var Gävle-Dala järnväg som 1859 var färdig och öppnades för trafik
från Gävle hamn till Falun, och den är värd en
egen artikel.
1859 var Södra stambanans sträckning norr om Finjasjön ännu inte avgjord Jämfor med dagens diskussion
om utbyggd stambana kontra höghastighetsbana utmed
Lagan.
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MaSJ rullande materiel bestod från början av två ånglok, döpta till LOKE och THOR Loken var tillverkade i
England av E B Wilson & Co, Railway Foundry, Leeds. Hyttlöst lok krävde pälsmössa.

Alla de tre stora banorna köpte ånglok byggda
i England, liksom den första normalspåriga industribanan Marma-Sandarne. Beyer Peacock
var den främsta leverantören och hade speciellt
rekommenderats av Ericsons rådgivare Teodor
Stieler, då de erbjöd lok med så god precision på
komponenterna att man kunde använda samma
reservdelar till många lok.
Trots att Motala Verkstad redan 1823 i sin bolagsordning nämnt att man skulle kunna bygga
ånglok fanns det 1859 bara en enda loktillverkare i Sverige, Theofron Munktell i Eskilstuna
som egentligen ville erbjuda lokomobiler och
ångtraktorer för lantbruket. Han hade anställt
den unge ingenjören Harald Asplund som ritare
när man skulle bygga loket Förstlingen, och Asplund hade visat sig så skicklig att han 1855 fick
konstruera loket Fryckstad för den smalspåriga
bruksbanan Fryksta-Klarälven. Under 1857-58
konstruerade han sex ånglok som Munktell
byggde åt bruksbanor vid Kristinehamn, Norberg, Åtvidaberg och Ludvika, och kunde också
bidra med rådgivning om hur man kunde förbereda gamla hästbanor för lokdrift. Det lyckades
så väl att Asplund 1859 blev chef för Kristine86

hamns mekaniska verkstad, ett dotterbolag till
Kristinehamns järnväg, som specialiserade sig på
arbeten för järnbruken, men han fortsatte ännu
några år att konstruera lok för Munktell.
Slutet av 1850-talet var en intensiv tid för järnbruken i Bergslagen, sedan G .F. Göransson vid
Högbo bruk lyckats fa den av Bessemer några år
tidigare patenterade metoden för färskning (avkolning) av tackjärn att fungera, genom bland
annat bättre hänsyn till inverkan av kiselhalten.
Utöver förbättring av alla tidigare hästbanor satsade man på persontrafik på Sjöändabanan, fler
ångbåtar på sjöarna och kanaler förbi vattenfall.
Dessutom såg man att sågverken skulle expandera då järnverken inte längre skulle behöva lika
mycket träkol som tidigare, vilket hade bestämt
GDJ:s dragning till i första hand norra stranden
av Runn. Arbete pågick också med järnvägar inåt
landet från Söderhamn och Hudiksvall, med
spårvidd fyra engelska fot = 1217 mm vilket kom
att kallas "snålsparrig" efter landshövding Sparre
som ansåg att man borde bygga smalare för att
kunna ha billigare lok och skarpare kurvor, men
ändå inte utesluta en framtida ombyggnad till
normalspår.

Ida Sixtensson

Pompejanska målningar från Stockholm C
- en glimt från Sveriges Järnvägsmuseums föremålssamling
Spända och ivriga bröt vi försiktigt upp de igenspikade trälådorna.
"Titta! Vilka färger! Motiven verkar vara städer
och landskap. Vad är det här egentligen?"
En efter en plockade vi upp dem, tavla efter
tavla. Snart stod jag och kollegan Katarina med
18 målningar framför oss. Alla färgsprakande,
vackra och intressanta, men okända och lite mystiska. Varifrån kom de? Var hade de suttit? Vem
hade målat och när?
I Sveriges Järnvägsmuseums lokaler i den gamla
fordonsverkstaden på Nynäs i Gävle startade för
några år sedan förberedelser för att skapa ett nytt
föremålsmagasin. Den före detta blästringshallen
rengjordes och målades. Spår i golvet göts igen
och pallställ sattes upp. En del av museets föremålsbestånd flyttades från trånga och svåråtkomliga magasin på museiområdet på Sörby Urfjäll
för att fa placering i de nya föremålsutrymmena
på Nynäs.
Under årens lopp har en mängd föremål tillförts Sveriges Järnvägsmuseum. Många intressanta ting har berikat och bidragit till den fascinerande samling som museet förfogar över idag.
Under perioder
med
knappa
personalresurser
förekom dock
att föremål togs
emot utan att
någon hann registrera, ordna
och placera dem.
En del blev till
och med stående i den fraktlåda de kommit

med. Resultatet har blivit att museet har en del
anonyma föremål i sina samlingar.
På Nynäs har ett stort arbete genomförts i syfte
att ordna dessa föremål, att registrera, fotografera
och placera dem. Det är också viktigt att forska
om föremålen för att förstå historien och sammanhanget bakom. Helt enkelt att lyfta fram det
som faktiskt gör ett museiföremål levande och
intressant: Var kommer föremålet från? Vad har
det använts till, av vem och när? Varför ser det
ut som det gör och vad har föremålet betytt och
inneburit? När kom det till museet och varför?
Många av föremålen i magasinet på Nynäs är
möbler; stolar, soffor, säten och bord från järnvägens alla hörn. Vid första anblicken föreföll
de trista och intetsägande, nästan skamsna där
de stod på varandra, anonyma och bortglömda.
Men ju mer information vi kunde nysta fram
desto mer spännande blev våra möbler. Här
fanns nötta expeditionsstolar, hårda tredjeklassbänkar, specialdesignade förstaklassfatöljer och
slitna lokförarpallar liksom tidstypiska restaurangvagnsstolar, höga telegrafistpallar, snillrika
rälsbusstolar och pråliga möbler från kungliga

Museets foremålsmagasin p å
Nynäs. Foto Ida
Sixtensson.
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väntsalar. En rik väv av mångfacetterad järnvägshistoria växte fram. Möblerna speglade sociala
skillnader, designhistoria, geografiska särdrag och
mycket annat från järnvägens spännande värld.
Tänk om de hade satt igång att tala! Vad har inte
dessa stolar fatt se och vilken mängd människor
har inte suttit på dem? Den 27 maj 2007 invigde
vi utställningen "Ta plats! Udda stolar berättar" på
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, där 27 av våra
intressanta stolar ställdes ut. Utställningen åkte senare på turne till Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm samt till Regionmuseet i Kristianstad.
En höstdag 2007 var det dags att öppna ett
antal trälådor som fanns förvarade i museets
lokaler på Nynäs. De visade sig innehålla 18
stycken färgstarka målningar, målade med olja
på duk, uppspänd på ram. Samtliga målningar
hade en klar orangeröd bakgrund med antika
element som dekorativa detaljer, liksom stilelement som andades 1920-tal. Några motiv föreställde blomsterstilleben men huvudmotiven
var svenska städer och landskap som skildrades
genom välbekanta byggnader, miljöer och symboler. Städerna Norrköping, Trelleborg, Göteborg, Karlskrona, Kalmar och Malmö fanns re-

presenterade liksom landskapen Ångermanland,
Lappland och Bohuslän. Det var tydligt att målningarna suttit tillsammans, men en numrering
på de 18 tavlornas baksidor med 20 som den
högsta siffran, avslöjade att två målningar saknades. Målningarna reste förstås frågor. Vad hade
de för historia?
Vi kunde snart ta reda på att målningarna
hade kommit till museet från Centralstationen
i Stockholm någon gång på slutet av 1980-talet,
och att de sedan dess inte hade blivit uppackade.
I skriften Stockholm Centralstation. Dess historiska
utveckling och ombyggnad under åren 1925-1927
fann vi att målningarna suttit på väggarna i järnvägsrestaurangen som kom till 1927, på den plats
där tredje klass väntsal tidigare varit, det vill säga
i stationshusets sydöstra hörn. I skriftens beskrivning av den nya järnvägsrestaurangen kan man
läsa: "Det förutvarande gråa kalkstensgolvet har
bibehållits, varemot rummet för övrigt helt och
hållet omdanats. Sålunda hava väggarna panelats
till viss höjd i mörkt gråbrun ek och väggfälten
därovanför beklätts med målade pannåer i tilllämpad pompejansk stil med klart rött som lokalfärg. Översta delen av väggarna samt taket äro

I utställningen "Ta p/,ats! Udda sto/,ar berättar" visades intressanta sto/,ar.från museets samlingar. Foto Jda, Sixtensson.
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Detaij .från en av målningarna, med Norrköpings industrilandskap som motiv. Foto Katarina Sandberg.

Utställningen "Smaksatta väggar" berättade om landets
järnvägsrestaurangväsende. Tio av de pompejanska
målningarna visades. Foto Peter Iller.

stötta i vitgrå kalkfärg." Med "tillämpad pompejansk stil" syftar man till ett måleri där man tagit inspiration bland annat från muralmålningar
i Pompeji. Upptäckterna av Pompeji var vid den
här tiden väl spridda och många dekorationsmålare tog intryck av färgerna och elementen från
Pompejis målningar. Dekorationsmåleri från
1920-talet med liknande "pompejanskt" utseende finns det fler exempel på i offentliga lokaler
i Stockholm.
Från museets fotoarkiv kunde vi nu ta fram
fotografier från tiden då målningarna satt på
sin ursprungliga plats. Vilken restaurangmiljö
de skapade! De läckra målningarna tillsammans
med vita dukar och silverbestick - här måste
måltiderna ha varit njutbara!
Vi bestämde oss snart för att dela med oss av
de spännande skatterna från museets gömmor.
De var ju intressanta representanter för det äldre
järnvägsrestaurangsväsendet, en viktig och intressant del av järnvägshistorien. I augusti 2008
öppnade vi utställningen "Smaksatta väggar.
Målningar från Stockholm C" där tio målningar
visades. Utställningen berättade om den svenska
järnvägsrestaurangens historia i allmänhet och
restaurangväsendet på Stockholms Central i synnerhet. Utställningen som invigdes av experten
på järnvägsrestauranger, Mårten Duner, visades
till och med maj 2009.
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Järnvägsrestaurangen på Stockholm C har
byggts om flera gånger under åren som gått
och restaurangen har haft åtskilliga inriktningar och inredningar. Till exempel invigdes fiskrestaurangen "Snäckan" vid 1950-talets slut,
och på 1980-talet öppnade "Orientexpressen"
där gästerna fick äta omgivna av en inredning
som liknade miljön från en lyxig järnvägsvagn.
Irländsk pub har också funnits som komplement
liksom lunchrestaurang med självservering. Inför
utställningen "Smaksatta väggar" tog vi kontakt
med några av dem som varit köksmästare på
järnvägsrestaurangen under årens lopp. De gav
oss intressanta historier om restaurangens olika
epoker men vi fick inga ledtrådar om våra målnmgar.
Först då en byggnadsantikvarie som arbetat
med renoveringen av Stockholm C kontaktade
oss fick vi reda på mer. Han visste att målningarna
som suttit på väggarna sedan 1927 blivit inbyggda bakom nya väggar i samband en renovering
av restaurangen 1961. Endast två målningar lät
man vara synliga. De hade motiv av Stockholm

slott och Domnarvets Järnverk. Dessa målningar saknas bland dem som finns hos museet idag
och förklarar de två luckorna i nummerserien.
Vid renoveringar på 1980-talet, förmodligen i
samband med tillkomsten av Orientexpressen,
togs samtliga målningar ned, och det var sannolikt vid det tillfället som målningarna sändes
till Sveriges Järnvägsmuseum. Var målningarna
med motiven Stockholm slott och Domnarvets
Järnverk tog vägen är fortfarande okänt.
Nu fick vi också reda på vem som målat tavlorna. I en artikel i St Eriks årsbok från 1973 berättas att målaren Oscar Brandtberg (1886- 1957)
utförde målningarna på 1920-talet. Brandtberg
var bildkonstnär och konsthantverkare från
Stockholm och utförde under sin levnadstid dekorationsmåleri i flera andra offentliga lokaler,
bland annat i kyrkor. Hans färgstarka pompejanska målningar bidrog till att göra restaurangbesöken på Stockholm Central till en trevlig
upplevelse under fyrtio års tid. På Sveriges Järnvägsmuseum är vi mycket glada för att ha dem i
våra samlingar.

De vackra målningarna skapade en trevlig miljö for restaurangbesökarna på Centralen i Stockholm. Bilden troligtvis
.från 1940-talet.
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Kjell Aghult

Järnvägsnärke 1962
Rapsodi över ett år för länge sedan
1. Organisation inför ändring

SJ regionala indelning hade två nivåer: Distrikten
fanns på sex orter och bar romerska siffror. Med
uppgift främst grundplanering och samordning:
bland annat låg en god del av ekonomitjänsten
här.
Operativ ledning låg på distriktens sektioner:
bana, maskin och trafik, med ett tjugotal huvudorter. Slutlig utförare var lokalenhetena:
banmästerier, lokstationer, stationer etc.
Örebro var hemvist för 3. ban- och trafiksektionerna, under I. distriktet i Stockholm.
3. maskinsektionen hade indragits redan 1933
(eldriften Krylbo-Mjölby). Loktjänsten sorterade nu under 31. ms i Västerås. Två av banavdelningens tre eltekniska grenar hade cheferna i Stockholm.
Örebrosektionerna var geografiskt små
(Krylbo-Mjölby och Svartåbanan). Hade
ändå varit oförändrade sedan 1907. Trafikalt
motiverat av följande:
• Krävande trafikledning på huvudstråket.
• Flera viktiga stationer, främst det komplexa Hallsberg. Krylbo hade också ännu stor
roll. Fagersta, Orebro och Mjölby var ej heller
obetydliga.
• Övergångsstationerna till enskilda banor.
Antalet hade dock krympt från tolv till fyra.
3. ts kontor hade ett dussintal anställda,
varav hälften i operativ ledning. Tågledarna
hade jour var fjärde natt, normalt i hemmet.
Därutöver fanns personal-, sälj-, ekonomioch servicetjänster. Chefens andreman svarade
för tidtabell, trafiksäkerhet och trafikledning.
Klassiskt namn: byråassistenten, även om andra tillkom i titeln vid löneplansrevisioner.
Upplägget hade drag ända från förra sekelskiftet. Det ansågs också översynsmoget redan
på 1930-talet. Kriget och privatbanornas förstatligande kom dock emellan. Kraft fanns enbart att utvidga organisationen, ej att omstöpa
den totalt.
Många tankar förverkligades 1959. TGOJ
provade ny huvudorganisation; inofficiellt en

"förövning" till 1962 års förslag för SJ. Detta
innebar:
• Maskin- och trafiksektionerna sammanslås till driftdistrikt.
• Bansidans aktiviteter samlas i bandistrikt.
Med samma huvudorter och linjenät som
driftdistrikten.
• En regional nivå skapas därmed. Med 1/3
färre huvudorter.
Modellen förutsatte ett "tvillingskap" mellan
drift- och bancheferna.
Givet var att Värmland och Närke skulle
sammanslås. Dock överväganden om huvudorten. Värmland hade störst industriell betydelse. Närke var viktigast operativt (Hallsberg).
Kristinehamn fick till sist vika för Örebro,
uddaförslaget Karlstad övergavs. 7. ban- och
driftdistriktskontoren i Örebro inrättades per
1964-07-01.
2. Laxå nedtonas

Förbigångskurvan mot Värmland (spår 20) driftsattes vid tågplaneskiftet 27 maj. Laxås övergångsroll övertogs i princip av Hallsberg. Uppgradering av signalsystemet Hallsberg-Laxå (för tätare tågföljd) dröjde dock av budgetskäl två år.
Expresstågsparet "Värmlänningen" omlades
kortare vägen via Laxå. Förut hade det körts
via Örebro, för att betjäna två marknader. Nu
beslöts att sära dessa: Örebro fick egna affärsresetåg på Stockholm.
3. Ervalla nedtonas

Ervalla station ligger ensligt. Dess huvudroll var
övergångstrafiken till NBJ. Tankar uppkom att
flytta uppgiften till Örebro - 16 km bort. Saken
inleddes 1960 med direkt NBJ-buss Nora-Örebro. 1962-05-27 blev denna Noras huvudförbindelse utåt. Ervallatågen anpassades till främst
lokalresor och kördes från 1961 bara vardagar.
Söndagstjänst i Ervalla fanns dock kvar till 1963,
för passning av vissa tåg/bussanslutningar. Natttjänsten hade slopats 1957, vid automatisk linjeblockering på dubbelspåret.
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- -:::::::=::~~~~~:: ferade
I Ervalla fotograLennart
Ameen 1959 en av
Fosfatbolgets syravagnar, inregistrerad på ]ohannisberg-Ljungaverks
järnväg, Q12b
502042, formodligen på väg till eller
.från NB]-nätet.

Från och med 1964-05-31 körde NBJ godståg till Örebro. Ervalla nedbemannades till två
tågklarerartjänster, för att till sist bli enmansstation.

4. Pålsboda nedtonas

gödands järnvägars replipunkt i denna trafik blev
nu enbart Kimstad/Norsholm.
Nattjänsten hade indragits 1961 (automatisk linjeblockering på stambanan). 1962-0527 upphörde även söndagstjänsten, vid smalspårets slutliga nedläggning.

Första steg taget 1957: omlastningen av vagnslaster till/från smalspåret nedlagd (i Örebro hade
den upphört redan 1952). Gamla Norra Öster-

Sista ordinarie tåget Örebro-Kimstad på fore detta
Norra Östergötlands järnvägar.
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5. Smalspårsfinal norr om Hjortkvarn
Sista tåg kördes lördagsk:vällen 26 maj - utan
större åthävor. Dagen därpå körde Lions' Club
ett sista ångpersontågspar Finspång-Pålsboda.
Spårrivning med start i Örebro påbörjades under sommaren.
Före detta NÖJ:s nordligaste del hade varit
mest lokalbana, på Örebro och Hallsberg (byte
i Pålsboda). Resande Örebro-Norrköping var
i snitt två-tre per tåg.
Vagnslasttrafiken norr om Hjortk:varn var
nästan försvunnen: enstaka vagnar med jordbruksmaskiner hade ibland gått Överum-Örebro S (till en återförsäljare i staden). Godståg
Örebro S-Hjortkvarn hade ändå körts varannan dag, ibland med enbart styckegodsvagnen
och därför enmansbetjänade, något som ännu
är ovanligt. Lokstallet vid Örebro S obemannat, tillsynen av lokomotorn sköttes av föraren. Sista kända ångtåg till Örebro S kördes i
februari 1958 - spårrensartåg från Finspång.
Ena godståget mötte en rälsbuss i Hidingsta:
platsvakten var tågklarerarutbildad. Ljussignaler
hade uppsatts, men i enklaste teknik: vid möten
intogs båda tågen med handsignalering. Platsvaktens huvudsyssla var poststationsskötseln.
"Korvtrafiken" från Lithells i Sköllersta hade
gått per rälsbuss bara en kort tid. Godsmängderna hade ökat och Svelast började hämta vid
fabriken: tågtransport från Hallsberg.
Till 1960 hade sträckan haft en av SJ sista
"biljettpojkar", med tjänst två vändor/dag från
Örebro S (tågbyte på mötesstation). Benäm-

ning biljettgranskare, kopia av dåtida spårvagns- och busskonduktörer. Carl-Olof övergick också till Örebro stadstrafik, som än i visst
omfång hade tvåmansvagnar.
Ersättningstrafiken delats upp mellan SJ Buss
och Östernärkes Omnibustrafik AB som varit
tågens konkurrent, från Sköllersta och Pålsboda.
ÖÖT uppgick på 1970-talet i Länstrafiken.
6. Fjärrblockering på TGOJ
Linjen (Frövi)-(Arboga)-(Köping) inkopplades
14 juli, Arboga överhoppades för två år. Vanneboda och Ålsäng blev rena tågmötesplatser, Jädersbruk hade lagts ned året före.
Bemanning behölls i Fellingsbro, med goda
trafiktal: folkhögskolans elever gav resebehov.
Tre reguljära godskunder fanns, främst Oppboga kartongbruk (Oppboga var obemannat
och underordnat Fellingsbro). Därtill Lantmännen och Bröderna Envalls (större verkstadsföretag). De servades av TGOJ säljare.
Dessa brukade samråda med SJ-kollegerna.
7. Extra tågplaneskifte
Sådant anbefalldes - ovanligt nog - per 1 november. Olönsam trafik skulle på nytt genomgås. Ett
objekt var småplatsernas kostsamma godstrafik.
Vissa sträckor fick nu lokalgodståg i bara ena riktningen, till exempel delen Latorpsbruk-Svartå
(Latorpsbruk - med Garphytte bruk - krävde
vagnutbyte två gånger/dag). Godståget returnerade som persontåg, varvid två andra sådana kunde
indras. Så kallad dubbeldragning förekom mest av
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Annu i början av
1962 var Örebro
södra station
utgångspunkt
for tre bibanor
till stambanan
Kry/bo-Mjölby
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torvlasterna från lngvaldstorp och Mullhyttemo
- högst 28 km. Andra platser nedom Latorpsbruk
hade mest sporadiska trälaster - från hyggen i
bland annat skogstrakten Kilsbergen.
Bättre principlöst blev småplatsfrågan 1964.
Styckegodset överfördes till SJ-koncernens lastbilar (i Närke Svelast). Vagnslast övertogs av
lokalkörningar från större stationer - med växlingslag och lokomotor. Dessa system var mer
flexibla. De allra svagaste platserna övergavs.
8. Hallsbergsrangerbangård

Bangården var i en lång moderniseringsfas (19561965). "Teknifierades" av bland annat rationaliseringsskäl. Förut hade nästan allt arbete utförts
manuellt och ett rangerlag omfattat nära 50 man.
Flertalet växlar ställverksinkopplades: ett sådant för varje bangårdsdel. De enkla rangerbromsarna (typ Bussing) ersattes av modernare
(typ Thyssen). Fjärrskrift infördes för bland
annat tågens vagnslistor. De gav fylligare info
än tidigare telefonsummeringar. Rangerarbetet kunde därmed förplaneras bättre.
Även arbetsvolymen skulle ökas och spårsystemet hade utbyggts. Växling skulle överflyttas
från bland annat Örebro, Laxå och Krylbo.

Bangården hade till 1959 varit ständigt öppen. Då påbörjades viss nedtoning vid veckosluten.
9. Resterande ångdrift

• Laxå-Röfors, dieseldrift 1963.
• Kumla- Yxhult, dieseldrift 1964.
• Hallsberg: B-lok på reservfyr. Dieseldrift
1970.
• Åmmeberg-Zinkgruvan: lok 2 Ammeberg
(Nohab 1892) dieselreserv. Använt sista gång
1960. Daglig drift sköttes med en Deutz-lokomotor av 1939.
10. Askersundstrafiken

Rörelsen hade övertagits av SJ 1961-01-01 , med
formellt departementsbeslut två dagar innan.
Sista trafiktåg hade gått 1955-01-15, leden
var sedan" privatbana på landsväg" (fyra bussar, ett lastbils- och ett traktortåg). Operatör
var Skyllbergs Omnibus AB, dotterbolag till
bruket. I samverkan med SJ hade bussarna
gått fram till Hallsberg. De även fått överta
några förbindelser från tåg (1957). Styckegodskörningen blev överförd till Svelast redan 1947.

Konjunkturen
var jämforelsevis
svag 1962 och
godstransporternas
volym var oforändrad mot året
innan. Hallsbergs
rangerbangård
tidigt 1960-tal.
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Departementet hade länge ej besvarat nedläggningsinlagan av 1953-09-09, med stöd i
kungörelsen 1938:152 (Statlig tillsyn av enskild järnväg). Övergångsvis hade vägtransport av vagnslast medgetts - persontrafiken
hade gått så från 1931, styckegodset se ovan.
Askersund var landets första stad som miste
persontågen.
Den relativt lilla rörelsen hade vållat bryderi,
främst eftersom Askersunds stad begärt ett SJ
industrispår. Detta gick dock ej gå att förränta
på rådande godsvolymer (jfr bilparken ovan).
Huvudkund var Askersundsverken AB, tillverkare av oljefat, stadens enda tyngre industriföretag.
Skyllbergs bruk hade också tröttnat på trafikrörelsen. Mycket av dess egen frakt hade
övergått till landsväg. Man såg sig som landets
enda industriföretag med offentlig transportplikt (koncessionen). Påstöt till departementet
hade också gjorts 1959.
Askersund hade länge varit ASLJ enda bemannade station (även busstation). Den infogades i SJ Buss som expeditionell järnvägsstation - kvarvarande två man anställdes dock i
Svelast. Vagnslasttrafiken upphörde, Askersundsverken fick övergå till bil.
ASLJ siste te - major Sten Sandgren - hade
nått pensionsåldern. Han hade innehaft tjänsten i 21 år. Formellt bestod banans administration av bara honom: det mesta kontorsarbetet hade varit inordnat i Skyllbergs bruks.
Övrig järnvägspersonal sägs ha omplacerats
inom bruket - som alltid har undvikit uppsägningar.
Tågdriften hade efter kriget delvis skötts
med lokomotor, en av landets minst kända.
Byggd 1931 som godsmotorvagn (Slipmaterial, Västervik). 1945 så ombyggd till lokomotor, på brukets verkstad: ny motor och
mittplacerad förarhytt, färg mönjeröd. Dess
beteckning hade därvid ändrats från M 1 till
M2!
Ytterst fa foton av lokomotorn är kända.
Främst en amatörfärg.film från banans rivning. Efter denna skrotades fordonet, liksom
ångloken och de äldre godsvagnarna. De nyare
såldes till NKIJ och DONJ.
Askersund hade före länstrafiktiden sju busslinjeföretag. Unikt med hänsyn till stadens litenhet.

11. Första steg mot resecentrum

Örebro hade länge haft dåliga busstationsförhållanden - påtalat redan före kriget. Sex linjeföretag terminerade på fyra platser. NBJ Buss
till exempel nära Järntorget - 5-10 minuters
gångväg från Centralen. Stationen delad med
Södra Hjälmarstrandens Trafik AB. Detta hade
godssamtrafik med SJ, men mängderna var små.
SHT uppgick med tiden i Länstrafiken.
1962 hade dock en gemensam station påbörjats - mittemot Centralen. Den driftsattes
i augusti 1963. På tomten hade tidigare en privat busstation legat.
12. Nytt godsmagasin i Örebro

Frågan hade dryftats länge, men vilade tillfälligt.
Godsmagasinet vid Örebro C låg på dagens resecentrums bussytor. Golv- och gatuutrymmen
hade blivit för små och hanteringen orationell.
Därtill kom den planerade knutpunktstrafiken ( 1964). Örebro skulle styckegods betjäna
hela Närke, med Svelasts hjälp. Även Hallsbergs omlastningsuppgift skulle tas över.
Olöst var dock ännu var nybygget skulle
ligga. Länge antogs ett läge nära Örebro S.
Rudbecksgatans vägport (norra stationsänden)
byggdes därför med tre spårplatser 1958, den
tredje för växlingssätt till/från Centralen.
Lösningen blev motsatt: norra delen av Centralen, lokstationen revs. Den hade för övrigt
underställts Hallsberg redan 1956. Tjänsten
överfördes också successivt dit.
Nybygget försenade nästan tre år Örebros
planerade roll: nya terminalen driftsattes
1967. Övergångsvis hade omlastningsuppdraget kvarstått i Hallsberg.
13. "CV" (Huvudverkstaden)

Personalstyrkan var under minskning, från som
högst cirka 1 500 personer (hanterat med anställningsstopp). Arbetsdryga objekt hade bortfallit
- ånglok och träpersonvagnar. Sista ångloksrevisionerna hade gjordes 1956 (bland annat Prins
August).

Viss ersättning hade dock dieselfordonen
givit - främst Y6-parken. Ny motorvagnshall
driftsatt 19 57.
14. SJ Buss

Örebro linjegrupp hade bildats 1938, genom
köp av privatföretag. Mest för att inkapsla den
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känsliga Svartåbanan. Därtill kom förstatligandena av NÖJ och Askersundstrafiken. Rörelsen
drevs också mest som komplement till tågen:
allt var småskaligt med bussarna stationerade på
sju orter. Verkstaden var tre före detta stallrum
i Örebro lokstall. Knappt tjugo vagnar fanns
- även SJ-internt för litet. Gruppens hemvist
måste dock följa tågdriftens regionindelning.
Lösningen kom långt senare, i länstrafikregi.
TGOJ och NBJ Buss hade tyngdpunkterna
i grannlandskapen.
15. Övrigt

• Bommarna i Fjugesta och Kumla automatiserades 1962. I Fjugesta indrogs kvälls- och
söndagstjänsten och i Kumla nattjänsten.
• Fjb-planeringen för Frövi-Krylbo hade
startats 1961. Ett tacksamt investeringsobjekt: småstationerna sysslade mest med tågklarering, varannan station med nattjänst.
Personalbesparingen beräknades till 30 man,
ej heller helt oönskad, eftersom vissa stationer "på skogen" hade varit impopulära placeringsorter.
Givetvis måste då även postbetjäningen ändras. Under planeringstiden hann saken dock
sammanslås med postnummerreformen.

Slopandet av den lokala persontrafiken
väckte ingen känd debatt. Volymerna var små
i glesbygd. Bandelen låg också fel med hänsyn
till några vanliga resmål - främst Lindesberg.
Ersättningstrafiken var i praktiken redan löst,
med tvärgående busslinjer. Liknande var Karbennings kontakt med Norberg.
• Skyllbergs bruk hade traditionellt skänkt
julgran till Örebro C- om minst två våningars
höjd. SJ hade köpt belysning och skött uppsättning, nedtagning etc. Trädet sändes som
tjänstevagnslast från Lerbäck station. Traditionen ansågs dock med tiden för dyr och "Skyllbergsgranen" restes sista gången 1961.
• Kontorshuset vid Örebro C har tre våningar. Den översta var till 1961 tjänstebostad,
åt chefen för 3. ts. Vid ett chefsskifte uthyrdes
den dock ej mera -ytan var för stor och SJ ville
krympa rollen som hyresvärd. Våningen blev
kontor 1964.
• SJK Örebroavdelning hade bildats hösten
1959. Mötesort var ofta Karlskoga eftersom
många medlemmar bodde där. 1961 antogs
också namnet Bergslagsavdelningen. Denna
skulle långt senare uppdelas en Närke- och en
Värmlandsavdelning.
• Närke är geografiskt litet. Men Örebro/
Hallsberg var länge
SJ :s personal tätaste område utanför
storstäderna.

Kontorshuset uppfordes 18 79 och
inreddes for tjänstemannabostäder men
bottenvåningen togs
successivt i anspråk for
expeditionsändamål.
Stinsexpeditionen
fanns här i två omgångar, andra gången
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - från 1930.

96

Erik Sundström

Gävle-Dala järnvägar fyller 150 år
Sedan Gustav Vasas tid hade vi en mängd
järnbruk och hyttor i Bergslagen, och de hade
ett gemensamt problem - transporterna. Det
enda sätt man kunde transportera tunga varor
som järn eller malm var med häst och släde på
vintern eller med båt på sommaren. Om man
måste byta mellan släde och båt fick järnet ligga
och vänta ett halvår, och för många bruk innebar det att leveranstiden kunde bli flera år, och
under tiden fick man låna pengar från hamnstädernas grosshandlare. En stor förbättring
var när vi omkring 1820 fick Göta kanal och
ångbåtar, och snabbväxande hamnstäder som
Karlstad, Kristinehamn, Köping, Västerås och
Gävle. En kunglig strömrensningskommitte
bildades för att se till att erfarenheterna från
kanalbyggena skulle kunna utnyttjas för industrin, inte bara kanaler och slussar, utan också
hästdragna järnvägar.
Nästa stora steg var när man på 1850-talet
kunde bygga ånglok som kunde dra tåg längre
sträckor. Då startade i Sverige samtidigt tre stora
projekt, med olika målsättning och ledda av olika personligheter. Köping-Hults järnväg under
ledning av Adolf von Rosen såg järnvägarna som
en del i ett större transportsystem där även sjöfart
spelade en stor roll, med syftet att knyta samman
befintliga städer och industrier. Han ville därför
börja med att knyta samman de stora sjöarna Vänern, Hjälmaren och Mälaren och deras hamnstäder. Han hade nära samarbete med bergsrådet
Troilius, som ansåg att tungt gods alltid skulle gå
med båt där så var möjligt.
Statens järnvägar började byggas under ledning av Nils Ericson som syftade till att knyta
samman Stockholm, Göteborg och Malmö på
billigt och effektivt sätt utan hänsyn till övriga
städer och hamnar, som förväntades på egen
bekostnad kunna bygga anslutningsbanor fram
till statsbanorna. Han planerade stambanor som
knöts samman vid stationer som ofta låg ensligt
som Hallsberg, Nässjö och Laxå, och de byggdes
från 1856. I hans planer ingick sedan en norra
stambana från Stockholm förbi Sala, fortsatt
med en gren söderut mot Frövi och en gren mot
Norrland förbi Horndal.

Gamla planer
Gävle-Dala järnväg byggdes på initiativ av ett
flertal bruksägare och exportföretag i Gästrikland
och Dalarne i syfte att underlätta deras transporter till hamnen i Gävle. Arbetet leddes av Claes
Adelsköld som senare blev en av våra förnämsta
järnvägsbyggare och kom att planera eller leda
arbetet med många av anslutningsbanorna.
Den viktigaste bruksägaren var Thore Petre
i Hofors som ägde de närliggande bruken Hofors, Robertsholm och Montros med gruvor i
Storberget och Nyäng. Han hade redan 1841
försökt väcka intresse för en smalspårig sjöbaneled Hofors-Torsåker och Forsbacka-Gävle
med sjötrafik mellan Torsåker och Forsbacka.
Osäkra konjunkturer och börskrasch i London
fördröjde projektet, men 1850 började man planera det större projektet Gävle-Falun och sökte
lånegaranti och tullfrihet vilket avstyrktes av
statsutskottet. Sedan även Västerås planerat en
järnväg till Falun återkom Gävleintressenterna
1853 med en ny ansökan, där man speciellt betonade virkestransporter från Korsnäs. I riksdagen röstade bönder och borgare för Gävle. Adel
och präster lämnade beslutet till regeringen, som
1854 gav koncession för Falun-Gävle, och aktieteckning skedde 18 5 5. Bolagets direktör var
grosshandlare Pehr Muren.
Vid den tiden hade man fortfarande en mängd
små hyttor och smedjor intill Bergslagens vattenfall, men man hade moderniserat på många håll
genom att förvärma inblåst luft i värmeväxlare
som oftast bara kallades "apparater", och genom
övertäckta härdar i smedjorna, typ Lancashire
eller Franche-Comte, och därigenom minskat
träkolsbehovet. De flesta järnbruken hade då
överskott av skog och ville investera i ångdrivna
sågverk, om man bara kunde fa enkla transporter. Vid norra stranden av sjön Runn planerades
en lång rad sågverk och järnvägen fick där sin
stora godsstation vid Korsnäs med lokstall och
hamnspår. Däremot drogs den utan någon hänsyn till järnbruken och brukssamhällena som
ofta kom att ligga några kilometer från banan.
Hamnspår fanns även vid Jädran, Kungsgården
och Källviken.
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Banbygge och trafikstart
Då banans huvudsyfte var godstransport lades
stationen i Gävle inte i anslutning till bebyggelsen
utan på Alderholmen i anslutning till hamnen.
Alderholmen hade på 1600-talet överlåtits av
staten till Gävle stad för att användas för skeppsvarv, repslageri, järnvåg och hamn. På den 1853
av Rosenbaum ritade kartan över Gävle finns ett
"föreslaget" streckat stationsområde med detaljerade anslutningsspår till hamnmagasinen och
järnvågen, där man kunde fa sitt producerade
järn vägt, kvalitetsgranskat, värderat med tanke
på skatt och belåning samt lagrat i väntan på
sjötransport. Nästa karta, gjord av Ljunggren
1859. har järnvägsstationen korrekt inritad men
betydligt färre spår till järnvågen, varför man nog
kan anta att dessa delvis var interna spår för hästdragna vagnar och äldre än G D J.
Banbygget startade 18 5 5 med Claes Adelsköld
som arbetsledare, och i januari 1856 reste man
till England och beställde tre nya godstågslok
från Sharp Stewart & Co samt köpte ett begagnat
persontågslok som snabbt kunde sättas in som
arbetslok. När det anlände var det lastat stående
nedåt i fartygets lastrum, och fartyget låg så djupt
att det inte kunde gå in till kajen, så att man fick
ute på redden lasta över det till två pråmar.
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Trafiken startade stegvis allteftersom spåret
blev klart. Redan 1856 gick arbetståg efter tidtabell från Gävle till Jädran, där enligt tidningsnotiser passagerare och gods "må medfölja'' trots
att man ännu inte fatt trafiktillstånd. Trafik till
Kungsgården öppnades 1857, och till Robertsholm 1858, vilket celebrerades med besök av
kronprinsen. Sista sträckan till Falun öppnades
1859, och enligt den första tidtabellen gick två
tåg per dag från Gävle till Korsnäs, och två tåg
per vecka till Falun.
Ett pinsamt missöde inträffade 1861 då en
strömmingskagge gick förlorad från en riksdagsmans bagage, och trafikchefen Ernst von Vegesack blev utpekad som ansvarig. Han tog så illa
Adelskölds strävan efter symmetri kännetecknade de ursprungliga stationshusen på GDJ Här Jädran.

Jädrans station blev inte långlivad utan flyttades redan efter fyra år och döptes om till Sandviken. Aven stationshuset
förnyades. Växeltornet, som var Sveriges första i sitt slag, tillkom 1894. Loket är nr 36.

vid sig att han lämnade landet och slutligen blev
brigadgeneral i USA.
Lågkonjunktur och brukskoncentration

De första årens trafik var mindre än man hade
väntat, då järnindustrin fick en lågkonjunktur när
avslutningen på Krimkriget gjorde att England
och Tyskland inte behövde importera sä mycket.
Vissa bruksägare hade svårt att betala tecknade
aktier eller övervägde att gå över helt till sågverk.
Då inträffade en vändpunkt i ekonomin. Bessemer hade i England 1856 visat att man kunde
göra stål till låg kostnad genom att blåsa luft genom det smälta tackjärnet och fatt patent på det
i flera länder, varav köpmannen Pontus Kleman
hade köpt de svenska och norska rättigheterna
och utan större framgång provat metoden vid
Dormsjö i södra Dalarne. En orsak var att Bessemer inte hade förstått hur metoden skulle anpassas till olika kiselhalt i tackjärnet. Den unge
G .F. Göransson, delägare i Högbo bruk, besökte
Kleman i London för att meddela att han ville
komplettera hyttan i Edsken med en ångmaskin
och låna pengar för detta, samt ersätta en del av
smidet i Högbo med sågverk. Kleman erbjöd
honom att överta patenträttigheterna billigt,
och Göransson lyckades 1858 med hjälp från
Järnkontoret fa metoden att fungera tillförlitligt
vid Edsken. Metoden gav speciellt bra stål från
svenskt träkolstackjärn och kom under 1860-talet att användas vid en mängd svenska järnverk,

som då kunde ersätta gamla stångjärnssmedjor
med högproduktiva valsverk. Man bildade 1862
ett stort bolag där Högbo, Horndal, Dormsjö
och Garpenbergs bruk ingick liksom Nyköpings
verkstad och byggde ett stort gemensamt bessemerverk en kilometer väster om Jädrans station.
Stationen flyttades 1863 till verkets infart och
bytte namn till Sandviken efter en banvaktstuga
som bolaget tog över för att använda som kontor.
Bolaget kallades i dagligt tal Storsjöbolaget men
gick 1866 i konkurs, varvid Göransson övertog
bessemerverket, byggde ut det, flyttade Högbo
bruk dit och kallade det Sandvikens Jernverk.
Samtra.fik

Redan 1859 skrev Nils Ericson i Jernvägsundersökningskommittens rapport att norra stambanan borde dras över Uppsala och Sala till Brovallen åtta kilometer från Avesta, och därifrån
antingen närmaste vägen till GDJ eller till Hedemora, och att det från Brovallen skulle byggas en
"föreningsbana'' till Frövi.
Stålindustrin hade lysande tider i början av
1870-talet när svenskt bessemerstål betalades bra
och kontinentens industri var upptagen med det
tysk-franska kriget. Bergslagsbanan byggdes från
Falun mot Göteborg, flera banor anlades kring
Nora och Grängesberg, och SJ beslöt att Norra
stambanan skulle byggas i en krök så att förgreningen skulle ske i Krylbo i stället för Brovallen.
Det kallades "Jans krök" efter en riksdagsman i
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Forsbacka station som till sommaren 1894 hette Margretehill Litet godsmagasin med kärrbrygga i nivå med godsvagnsgolvet. Fotografen tycks stå på ett vagntak medan loket nog är framkört enkom for fototillfallet.

Hedemora. Sedan fortsatte man norrut till Storvik där man 1875 anslöt till GDJ. Redan 1874
byggdes Krylbo-Norbergs järnväg på initiativ av
familjen Petre i Hofors, som från Storsjöbolagets
konkurs övertagit Garpenberg, Dormsjö och
stora gruvandelar i Norberg. KNJ kom därefter
att trafikeras med GDJ-lok ända till 1890-talet,
och koncessionerade planer fanns att förlänga
banan till Schisshyttan nära Ludvika.
Från Uppsala byggdes av de uppländska bruken
en järnväg, som på GDJ:s begäran skulle ha anslutit vid Margretehill strax norr om Forsbacka for att
ge GDJ ensamrätt till hamnen i Gävle. Bolagets
namn var Uppsala-Margretehills järnväg. Ägaren
till sågverket i Skutskär lyckades dock genom att
teckna en stor post aktier ändra planerna så att banan 1874 drogs längs kusten in till Gävle, men där
fick man inte gå in till GDJ-stationen utan måste
bygga en egen Gävle södra, med egna hamnspår
på åns södra sida. Först 1877 byggde GDJ en ny
station Gävle central närmare staden, med spårforbindelse och gångbana till Gävle södra. Lokstallet
låg kvar vid hamnstationen Gävle norra och man
byggde ett spår över hamnplanen for att loken lätt
skulle kunna gå till Gävle C.
"Stora bruksdöden"

Forskare och uppfinnare sökte på 1870-talet metoder att genom stora tillsatser av mangan göra
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bra tackjärn och stål med stenkol som var mycket
billigare än träkol, och tyska intressenter byggde
1875 ett stort stålverk i Morgongåva, som blev
helt misslyckat. Vid 1870-talets slut inträffade
därefter "stora bruksdöden" sedan GilchristThomas visat att man kunde göra lika bra stål
från billigt engelskt stenkolsbaserat tackjärn om
man ersatte det eldfasta teglet i bessemerkonvertern med dolomitsten. Man kunde då också sälja
slaggen som gödningsmedel till jordbruket. Metoden gjorde även att man utan problem kunde
använda billig apatitmalm från Grängesberg i
vanliga träkolsmasugnar. Många järnbruksforetag lades ned eller gick i konkurs från 1878, till
och med Petres stora Hofors-Garpenberg som
sedan krävde stor insats av Stockholms Enskilda Bank for rekonstruktion. Stora Kopparberg
ändrade sina planer från två stora bessemerverk i Svartnäs och Lindesnäs till ett thomasverk i Domnarvet och köpte stora gruvandelar i
Grängesberg. Sandviken överlevde då man redan
specialiserat sig på vissa användningar som järnvägshjul och sågblad. Andra företag som Korsnäs
gick helt över till träindustri, och GDJ transporterade alltmer virke men också träkol till de bruk
som behöll bessemermetoden och till träkolshyttor. Omkring 1890 ökade trafiken med träkol
som med båt sändes till Gävle från sågverk vid
kusten, och man fick köpa 75 nya träkolsvagnar

GDJforsta länkaxelvagn, BCF
1449 anskaffad
1899 och .främst
avsedd for inkoppling i godståg
- både andra- och
tredjeklassresenärer
kunde medfoija
dessa om de inte
var for många.
Märk sidodörrarna.

utöver de tidigare 50. Domnarvet började 1899
använda en blandning av träkol och koks i sina
masugnar, från 1914 enbart koks.
GDJ hade redan från början valt att bygga
egna vagnar efter egen teknisk standard, speciellt för godstågens bromsning, där man valde det
engelska systemet med fällbromsar. Varje vagn
hade en lång tung hävstång på en sida, upphängd
när vagnen skulle rulla obromsad och nedhakad
av någon vid sidan av spåret innan tåget nådde
en utförslutning. Det märktes också på banans
lutningsförhållanden, då den drogs så att man i
stort sett bara hade två mycket långa lutningar,
från Granstanda till Storvik vid färd mot Gävle

och från Ryggen till Hosjö vid färd mot Falun. SJ
och de flesta andra banor hade valt det kontinentala systemet med bemannad skruvbroms på var
femte vagn, vilket krävde mer personal men tillät
många små lutningar. När samtrafiken med BJ
och UGJ kom igång på 1870-talet krävde GDJ
att även deras vagnar skulle ha fällbroms för att
fa gå in på GDJ. På 1890-talet hade samtrafiken
med SJ och andra banor blivit så stor att GDJ
måste acceptera övergång till skruvbroms, framför allt sedan Korsnäsbolaget 1892-1893 byggt
sågverk och cellulosafabrik i Bomhus vid en bibana från UGJ. Återigen prövade man en egen
ide, parbromsade vagnar där en skruvbromsad

Falun norra öppnades 1894 som Östan.fors. På bangården står minst fyra olika slags godsvagnar. Tjänstemännen står
uppställda .framfar GDJ G 79.från samma tid, avsedd som boskapstransportvagn vilket.framgår av ventilationsgallren.
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vagn hade en utskjutande krok som kunde manövrera en fällbroms på vagnen intill, men det
övergavs efter några år.
Expansion

Gävle var när GDJ byggdes den viktigaste exporthamnen för Sveriges järnbruk, vilket man förstår
när man än i dag ser alla de gamla hamnmagasinen, och banans största intressenter var järnbruksägare och järnexportörer. Bland de konkurrerande hamnstäderna satsade Kristinehamn och
Köping redan på 1850-talet på egna järnvägar in
mot Bergslagen, och därefter Västerås på 1870talet. Under de första femtio åren såg GDJ som
sin viktigaste uppgift att behålla trafiken från
järnbruk och sågverk över Gävle hamn, och en
av de främsta talesmännen var grosshandlaren
Sten Nordström. Minsta antydan till att någon
ville ta del av områdets trafik ledde till att G D J
försökte möta eller hindra konkurrenten. Speciellt gällde det Västerås som tidigt tog hand om
trafik från Norberg och Ludvikatrakten.
Det gällde även turisterna, som på 1890-talet blev en ny viktig kundgrupp för järnvägarna.
Det gavs ut en mängd resehandböcker, Svenska
Turistföreningen bildades och speciellt i Dalarne
byggdes fler järnvägar, järnvägshotell och ångbåtshamnar. Bättre personvagnar anskaffades, först
boggivagnar och sedan långa tvåaxliga. G D J var
angelägna att trafiken från Dalarne så mycket som
möjligt skulle ledas över Gävle eller åtminstone
Storvik, så att när Siljansbanan öppnades 1884
från Borlänge till Insjöns hamn med tanke på båtförbindelser från Mora över Siljan och trafik mot
Krylbo och Stockholm, lät GDJ som ett dotterbolag bygga sträckan Falun-Rättvik-Mora Noret
1889-1891. Samtidigt nådde Mora-Vänerns
järnväg till Mora, och när bägge banorna skulle
invigas kungligt fick kungen åka båt över älven
mellan Mora och Mora Noret, men redan 1892
hade GDJ förlängts till Orsa och byggt en bro
till Mora. När sedan Dala-Hälsinglands järnväg
1900 nådde fram till Orsa engagerade sig GDJ i
Orsa-Härjeådalens järnväg för att visa att Gävles
intresseområde fortsatte norr om Dalarne, men
OHJ:s finanser var från början svaga och man
nådde inte förrän 1908-09 fram till Sveg.
Rätta vägen för turister

Wilhelmina Skogh som sedan 1880-talet ägde
järnvägshotellen i Storvik och Bollnäs satsade på
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GDJ och hotellarrendatorn och -ägaren Wilhelmina
Skogh gjorde aktiv reklam for sina verksamheter. Hela
järnvägsnätet är som synes inte utritat, bara GDJ-linjerna med deras for turister viktigaste anknytningar.
Om Wilhelmina Skogh se for övrigt Spår 1996

ett nytt turisthotell i Rättvik och författade en
flerspråkig turistbroschyr för Dalarne som bekostades av GDJ, där man på kartorna inte angav
någon annan väg dit än med GDJ från Storvik.
Med på kartan var Falun-Rättvik-Mora-Vika
och Falun-Borlänge-Insjön, men andra banor
som skulle kunna leda turister till Dalarne, exempelvis banorna Mellerud- Kil- Borlänge, KrylboBorlänge, Stockholm-Tillberga-Ludvika, Hallsberg-Frövi-Ludvika och Kristinehamn-Vika
fanns inte med, inte heller Uppsala-Gävle.
När UGJ på 1880-talet ville förlängas norrut
till Ockelbo insisterade GDJ på att Ockelbobanan skulle vara ett separat bolag vars tåg skulle
utgå från UGJ-stationen Gävle S.
Inga favörer till konkurrenter

Mot slutet av 1890-talet planerade Västeråsintressen banan Sala-Gysinge-Gävle och det krävde
motåtgärder ansåg GDJ, så 1897 begärde man och
fick koncession för en bana Forsbacka- Alderhulten. Egentligen ett löjligt projekt då det inte fanns

några trafikanter längs sträckan, men härigenom
kunde man tvinga Salabanan till en överenskommelse och kompromiss. Salabanan accepterade att
sluta vid Hagaström, bygga lokstall där och låta
GDJ dra deras tåg in till Gävle. I gengäld skulle
GDJ bygga dubbelspår från Hagaström till Gävle
så att det inte skulle ge några förseningar. Dessutom lovade Salabanan att inte bygga station eller
sidospår vid den nya massafabriken i Mackmyra,
eftersom GDJ redan hade spår dit från lastplatsen Håde. Här protesterade dock fabriksägarna,
så att Salabanan när man redan hade banvallen
klar uppe på åsen mellan Valbo och Överhärde
fick bygga helt nytt nedanför åsen med station och
bro för sidospåret över Gavleån.
När SWB 1902 började bygga från Ludvika
mot Björbo och Vansbro startade GDJ dotterbolaget Falun-Westerdalarne som enligt koncession och efter kommunernas rekommendation
skulle gå norr om älven efter Dala-Floda, medan
SWB skulle gå söder om. FWJ nådde Björbo
1905 varefter GDJ ansåg att två banor till Vansbro
var onödigt, och lät SWB bygga den norra sträckningen. Beträffande sträckan närmast väster om
Falun sökte man medgivande från BJ att bygga
ett parallellspår på banvallen Falun-Hinsnoret, i
utbyte mot att BJ skulle fa göra samma sak längs
GDJ från Falun till Hosjö, eftersom BJ undersökte möjligheterna att genom en förlängning
till Kilafors möta en diskuterad Ostkustbana. BJ-

förlängningen blev inte utförd och FWJ byggde
parallellspår bara till Hinsens lastplats.
MVJ byggde 1892 bibanan Brintbodarne- Malung och förlängde den 1903 till Limedsforsen
med tanke på de många sågverken längs älven,
och GDJ svarade då genom att låta ett närstående bolag bygga Mora-Älvdalen 1900. Sedan
planerade både MVJ och GDJ att fortsätta mot
Särna, men det dröjde ända till 1928 innan Särna fick järnvägsförbindelse.

Rysk-engelsk trafik uteblev
Sedan SJ 1900 öppnat banan Krylbo-Örebro
förmodade man vid GDJ att en del av sjötrafiken mellan England och Ryssland skulle gå med
järnväg genom Sverige, och för att kunna dra
denna trafik från Göteborg till Gävle både över
BJ via Falun och över SJ via Krylbo förberedde
GDJ dubbelspårsbygge från Gävle till Falun
genom markköp och breddning av landfästena
till alla broar. Det blev ingen trafikökning då
transittrafiken snarare gick över Stockholm och
bara sträckan Gävle-Hagaström fick dubbelspår,
motiverat av att Sala-Gysinge-Gävle järnväg anknöt till GDJ på den senare orten. Godstågen
blev tyngre, och för att de gamla treaxliga loken
skulle klara de långa stigningarna skaffade G DJ
1903, liksom SJ gjort 1900 på Malmbanan, två
påskjutningslok nr 46-47 litt. I som placerades i
Storvik övre och Hosjö.

GDJfick alltfler konkurrenter, men re/,ationen till Bergs/,agsbanan präg/,ades framforallt av ömsesidig nytta och de
båda bo/,agen fasionerades så småningom i praktiken. Stationen i Falun måste byggas ut rejält när BJ anslöt. Den
ursprungliga banhallen fick en ersättare 1875. En ny stor bangårdsutbyggrzad gjordes 35 år senare.
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Gävle hade 1901 en stor industriutställning
där stora delar av området mellan staden och
GDJ-linjen vid Nynäs användes för utställningstält och nöjeslokaler. Ett spår in på mrådet
byggdes av GDJ, och efter avslutningen övertog
GDJ stora delar av området, dels för att flytta
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GDJ expanderade inåt Dalarna genom bland annat
järnvägarna Falun-Rättvik-Mora {1889-96) och
Mora-Älvdalen (1900), här representerade av stationerna Grycksbo respektiva Oxberg. D e nya banorna
gick i princip genom allt mer glesbefolkade trakter
och blev allt mindre lönsamma ju längre västerut och
norrut de kom.
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Det engelska systemet medfal/bromsar möjliggjordes av att den ursprungliga GDJ-linjen bara hade två längre sammanhängande lutningar, .från Granstanda respektive Ryggen. För att betvinga backarna kunde de tyngre godstågen
kräva påskjutning. Lutningarna finns kvar och har föranlett sentida tunnelplaner. I bakgrunden skymtar en träkolsbrygga.

verkstad och lokstall till Nynäs, dels för att tillhandahålla tomter för järnvägsanställda som ville
bygga egna villor.

från gamla GDJ-vagnar. Bakgrunden var troligen säkerheten vid bygget, men det kan också ha
funnits en tanke på export.

Tidigt elprojekt

Bromsar och vagnar av egen fason

Strax efter 1900 skedde åter en stor förändring
inom industrin, då kraftledningar och motorer för trefas växelström gjorde att man kunde
bygga mycket större fabriker drivna med elkraft
från vattenfall där deras mindre föregångare hade
legat. Även elektriska järnvägar blev möjliga, och
GDJ startade 1903 förhandlingar med Stora
Kopparberg, som byggde kraftverk vid Amsberg,
och med stora kontinentala loktillverkare om att
göra prov med elektrifiering av Västerdalsbanan
Falun-Björbo, men myndigheterna sade att prov
borde i stället göras av SJ, som 1905 gjorde så
från Stockholm till Ulriksdal och Värtan. Proven
tog lång tid, men 1910 beslöts att staten skulle
bygga kraftverk vid Trollhättan, Älvkarleby och
Porjus och sedan som första sträcka elektrifiera
Malmbanan 1914. Samtidigt gjorde GDJ i samarbete med Vagn- och Maskinfabriken i Falun
ett märkligt experiment då man lät bygga arbetslok och grusvagnar för bygget av Västerdalsbanan med centralkoppel av amerikansk modell,
men de blev snabbt ombyggda med buffertar

GDJ köpte de första loken och vagnarna från
engelska tillverkare, men byggde från 1860-talet
vagnar på egen verkstad efter engelska förebilder
med fällbroms då som sagt banans lutningar hade
anpassats därefter. Speciellt hade man många
stolpvagnar för virke, de första med träramverk
som dock ersattes med åtminstone långbalkar av
järnprofil. Man hade också många träkolsvagnar för kol som kom med båt till Gävle hamn.
GDJ fortsatte att bygga egna godsvagnar ännu
några år efter 1900 med små, nästan provokativa
avvikelser från SJ standard, till exempel stag av
rundjärn i stället för plattjärn eller en decimeter
smalare stolpvagnar. GDJ var en viktig pionjär
för långa tvåaxliga personvagnar med länkaxlar
som man byggde före SJ redan 1897. GDJ köpte 1903 sina första snälltågslok nr 48-50 litt. K
med invändiga kompoundcylindrar, stora hjul
för sth 90 km/h men bara tvåaxlig tender.
Gävle fick 1905 en ny och större hamn vid Fredriksskans och dit byggdes en tre kilometer lång
bana från Gävle norra, som den gamla hamn105
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GD]'s persontrafik i Gävle var sedan två decennier överflyttad till Centralstationen när kartan Gävle norra ritades,
men spårsystemet hade som synes byggts ut. De många vagnvändskivorna ger ett ålderdomligt intryck.
Gävle stad ägde banvallen och GDJ själva spåret på hamnbanan till Fredriksskans, ett ovanligt arrangemang. Som
synes heter ångbåten Louise och är kranen tillverkad av Graham Brothers.

/
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Fram.for Kungsgårdens station står det åttakoppl,ade lok
nr 53 som var GDJ-s forsta med överhettning.
När Norra stambanan nådde GDJ.flyttades den väsentliga verksamheten till den nya statsbanestationen även
om den gam/,a trafikp/,atsen bevarades. Föreningsstationen
krävde ett stort, for att inte säga magnifikt stationshus.
Påståendet att stamp/,attformen var Europas liingsta är
formodligen inte sant men lå,ng var den. GDJ tillhörde
de banor som staten krävde på höjda anslutningsavgifter.

Storvik.

stationen nu hette. Fortsatt ökande trafik bland
annat med koks till Domnarvet gjorde att GDJ
1908-09 skaffade fyraxliga godstågslok med 14
tons axeltryck och utvändiga cylindrar
GDJ hade vid denna tid ett anseende som Sveriges mest lönsamma företag med mycket högt
börsvärde för aktierna, även om det var något
missvisande då man trots alla förbättringar inte

Stationen.
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Det räckte med en
kort plattform på
Storvik övre sedan
det stora resandeutbytet hade flyttat
till SJ-stationen.

hade ökat det formella aktiekapitalet. De på egen
verkstad byggda vagnarna bokfördes exempelvis
inte som investeringar utan som underhåll av
gamla trävagnar från 1850-talet.

Driftplatser mellan Gävle och Falun
Två obemannade hållplatser öppnades för lokaltrafik från villastäder i Tolvfors (3 km) och Lexe (4
km), den senare först på 1940-talet.
Första stationen utanför Gävle är Hagaström
(6 km) som öppnades 1900 för Salabanans anslutning. Redan tidigare fanns här lastplats med
sidospår till tegelbruk. SGGJ hade där eget lokstall, då GDJ krävde att fa använda egna lok sista
sträckan.
Bäck station ( 11 km) låg där vägen från Högbo
korsade järnvägen och hade ursprungligen tra-

fik från Högbo bruk, men sedan detta flyttat till
Sandviken 1866 försköts stationen till Va/bo (9
km) och låg då närmare bland annat Åbyfors
spikfabrik. Sedan Salabanan öppnats ändrades
namnet till Va/bo norra. Gamla stationshuset i
Bäck låg kvar som banvaktsstuga och från 1890
som hållplats.
Håde lastplats (13 km) hade bispår till Mackmyra bruk, senare även sulfitfabrik, där man
hade eget lok.
Margretehill station ( 16 km) fick bispår till Forsbacka bruk och kallades sedan Forsbacka station.
Bruket hade lok och även en egen personvagn.
Jädran station (22 km) hade hamnspår för trafik från Årsunda, och förlades 1863 en kilometer
västerut för bättre anslutning till det nyanlagda
järnverket dit Högbo bruk flyttade och byggde

Granstanda var i
forsta hand en teknisk station med
ringa lokal godsoch persontrafik
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Born station var
ändpunkten for
ett kombinerat sjöoch småbanesystem
av traditionell typ,
om vilket man kan
läsa mer om i Spår

1989.

ett bessemerverk som skulle vara gemensamt
med andra bruk i närheten. Den fick då nytt
namn Sandviken (23 km) efter en tidigare banvaktstuga som till en början användes som det
nya brukets kontor, och bruket byggde internt
ett järnvägsnät med 560 mm spårvidd där drivkraften var hästar, senare batterilok.
Kungsgården station (32 km) anlades intill
Kungsgårdens valsverk som tillhörde Hofors
bruk, men senare ersattes av sågverk. Här låg
också gästgiveri och avtagsvägar mot Järbo,
Svärdsjö och Torsåker.

Storvik station (38 km) byggdes 1874 för
anslutning av SJ som öppnades 1875. Wilhelmina Wahlgren, senare Skogh, byggde då
sitt första järnvägshotell här. Stationen sköttes
av SJ som i Storvik hade lokstall och många
personalbostäder. SJ :s fortsättning norrut hade
ursprungligen planerats smalspårig som statsbanorna i norra Norge, men öppnades 1876
som normalspårig.
Storvik övre (40 km) var den punkt där fällbromsarna lossades när godstågen hade rullat
ned från Granstanda, och från 1901 hade man

Håll- och lastplatsen Hosjö var
väl också .främst
betingad av en anslutande småbana.
Ett tåg draget av
två lok anländer.
Grindar stänger
mot vägen.
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I Korsnäs hade
GDJ ett vitalt
utbyte med sjön
Runn, på vilken
virkespråmar
bogserades och ur
vilken flottat virke
lyftes upp. Bildens
träkofsvagnar kan
här ha använts far
flis effer spån. Lägg
märke tiff skivsignalen och den fiffa
järnvägsparken.

där lokstall för påskjutningslok för tåg på väg
uppför. Bispår fanns till tegelbruket.
Granstanda (48 km) lastplats var ursprungligen station avsedd för tillslag av fällbromsar, men
hade sedan trafik till en skidbacke.
Hofors station (5 5 km) låg vid den mellersta
av de tre anläggningar Hofors, Robertsholm
och Montrose som ingick i Hofors bruk, och
hette ursprungligen Robertsholm. Här firades
18 5 8 invigning av banan från Gävle med besök
av kronprins Carl. Intill stationen byggdes ett
sågverk, och bruket fick själv bygga sidobana
ned till Hofors . Brukets ägare Thore Petre hade
varit en initiativtagare till GDJ, eftersom man
bara hade landsväg söderut till Torsåker där
kyrka och gästgiveri fanns. Bruket hämtade
malm och kalk med pråmar som gick över Lillgösken och Nyängs kanal med smalspårsbanor
från Storstreck, Storberget och Penninge. Under 1870-talets högkonjunktur planerade man
att från Robertsholm anlägga en sju kilometers
smalspårsbana till Hubo där det skulle byggas
en stor träkolningsanläggning, men det blev
bara schaktning och en del banvall innan thomasprocessen minskade träkolsbehovet och
drev bruket i konkurs 1879. Tillgången till
skog, förstklassig malm på nära håll och bra
järnvägsförbindelse gjorde att det inte behövde
läggas ned utan rekonstruerades för att senare
ingå i SKF-koncernen. Ett problem var att
brukskontor och bostäder för de flesta anställda
låg tre kilometer från stationen, så 1901 köpte
en brukstjänsteman två begagnade ångspårvag110

nar från Stockholm för att starta lokaltrafik på
sidobanan, men fick ett påpekande från myndigheterna att det spåret inte var godkänt för
allmän trafik. Han försökte då säga att personer
åkte gratis på egen risk och att biljetten gällde
den medförda matlådan, men det accepterades
inte. Bruket fick överta spårvagnarna, sålde den
ena till Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg för
eventuell ombyggnad, och fick tillbaka den med
ångpannan och maskinen borttagna, varefter de
bara kunde användas för till exempel banarbete
och inspektion.
Källviken station (59 km) var avsedd för sjötrafik från Korså bruk, och fick 1861 en väg från
Edskens hytta. Stationen bytte namn till Korsån
när bruket på 1870-talet byggde banorna Vintjärn-Åg-Hinsen och Hinsen-Hyn och hade
flyttat en del smide från Svartnäs till Korsån,
medan Edskens hytta sålts av Högbo bruk till
Klosters bruk.
Born station (63 km) öppnades 1873 då Klosters bruk byggde en hästbana från Glaså vid sjön
Kalven för transport av järn från deras anläggningar i Långshyttan, Stjärnsund, Silvhytteå,
Edsken och Ängelsfors, och malm från Örlaxbo.
Från 1879 gick banan med ånglok, men lades
ned 1894 då Byvalla-Långshyttans järnväg öppnades, och då blev Bom bara lastplats.
Långsjön (65 km) lastplats var närmast avsedd
för ved och träkol. Ryggen (74 km) station var
dessutom avsedd för tillslag av fällbromsar i tåg
på väg västerut, och nedklassades till håll- och
lastplats när man helt gick över till skruvbroms ..

Hosjö (85 km) hållplats var också anslutning
för en smalspårsbana från Backa såg och tegelbruk.
Korsnäs station (87 km) betjänade cirka åtta
nyanlagda ångsågar som låg längs norra stranden
av Runn, och var länge den viktigaste stationen
för banans godstrafik. Här låg det första stora
lokstallet. Det första årets tidtabell visade som
sagt två godståg tur och retur Gävle-Korsnäs
varje dag och bara två persontåg Gävle-Falun
och åter varje vecka. Runnsågen (88 km) var en
hållplats för besökare till några av sågverken.
Falun station (92 km) var första tiden en säckstation, men ändrades sedan BJ anslutit och
GDJ förlängts mot Rättvik och Björbo, och fick
lokstall.
Karta och profiler.från Hagbergs 50-årshistorik. De
största backarna på linjen Gävle-Falun .framträder
markant. Linjerna Falun-Björbo och Mora-Älvdalen
är snällare.

Driftplatser mellan Falun, Mora och Älvdalen
Falun norra (1 km) med bispår till tegelbruk,
hette ursprungligen Östanfors.
Bergsgården (9 km).
Grycksbo (13 km) vid pappersbruk.
Lustebo håll- och lastplats (17 km).
Sågmyra (26 km) med bispår till yllefabrik.
Slättberg (34 km) med bispår till sågverk och
tjärfabrik.
Västgärde (43 km).
Utby håll- och lastplats (47 km).
Rättvik (50 km) med lokstall, anslutning från
SDJ och sidospår till ångsåg och kalkbrott.
Persborg håll- och lastplats (52 km) vid pensionat och hotell.
Akernäs lastplats (5 5 km) med omlastning från
smalspårsbana från Nittsjö tegelbruk och Kullsbergs kalkbruk.
Vikarbyn (57 km) med sågverk.
Stumsnäs (64 km).
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Garsås (72 km) .
Fu (80 km) med fabriker för tjära, dalahästar
och korgar.
Färnäs (86 km) med bispår till sågverk och
kolgård.
Mora Noret (88 km), lokstall, bispår till sågverk
och andra industrier, och anslutning till Orsa.
Mora (90 km) med anslutning från MVJ, från

Slalio17 oc!J f:urisfl/ole/1 i lfätlvil(

K. Holmström Import
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1917 SJ. Bandelen Mora Noret-Mora trafikerades 1896-1900 av både GDJ och MVJ. Den ursprungliga bron över älven ersattes på 1920-talet
med en modern svängbro, och banan ändrades
då så att förbindelsen mot Orsa gick direkt och
inte från Mora Noret.
Morkarlby (92 km).
Eldris (99 km).

Sågmyra station låg vid en flottled och hade
foljdaktligen ett sjöspår.
Träkol var ett viktigt godsslagpå hela GDJ-nätet
men inte minst på de västra banorna. Fu station.
Rättvik var åtminstone i början GD]'s viktigaste
turiststation med anknytning till den livliga
ångbåtstrafiken på Siljan.
Den ursprungliga järnvägsbron över Österdalälven
i Mora hade klajfmekanism, vilket inte var
så vanligt bland svenska rörliga broar.
Läs vidare om linjeomläggningar vid
Mora i SJ minnesskrift 1931.

Gopshus (112 km).
Oxberg (117 km) med tjärfabrik och porfy-rverk, därefter en bro som idag är gemensam med
landsvägen.
Blyberg (121 km).
Gåsvarv (126 km).
Alvdalen (131 km) med lokstall, stenbrott och
porfyrverk. Stationshuset här är liksom andra
väster om Mora byggda i en gammaldags stil
med timmerväggar, stora taköverhäng, träskulpterade örnar på taknocken och ornamenterade
skorstenar. De var ritade av den kände arkitekten Ferdinand Boberg med viss inspiration från
Anders Zorn.
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Mora fick 1891 sina forsta två järnvägar, konkrrentbanorna Gävle-Dala och Mora- Vänern. De hade emellertid
varsin station så friktionerna kunde reduceras och de trafikerade varandras stationer på ett forbindelsespår.
Till Orsa nådde GDJ 1892 via den formellt självständiga Falun-Rättvik-Mora järnväg. Om Orsa och dess ovanligt omfattande järnvägssatsningar kan man läsa i Spår 2006
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Linjen Falun-Björbo, fore detta Falun-Västerdalarnes järnväg, JJ,r här representeras av Repbäckens station.

Längs den 1918 till SJ sålda bandelen Mora
Noret-Orsa fanns hållplatserna Vattnäs (5 km)
och Holen (10 km) samt Orsa station (13 km)
som tillhörde GDJ men även användes av DHdJ
och OHJ.

Driftplatser mellan Falun och Björbo
Tisken (2 km) mötes- och lastplats tillhörig BJ,
med bispår till gruvan, syrafabriken och VMF.
Källviken (5 km), lastplats tillhörig BJ med bispår till tegelbruk. Här grenar FWJ av sig från
BJ.
Olsbacka (11 km).
Aspeboda (14 km) med den form på stationshus som FWJ hade, röda med vita knutar och
glesa vita täcklister på övervåningen.
Bomsarvet (20 km) med sidospår till Forshuvudforsens kraftverk och bro med tre spann
över Dalälven.
Kvarnsveden (25 km) med smalspår till
Kvarnsvedens pappersbruk och Tägtens timmerupptagningsverk.
Repbäcken (28 km), föreningsstation med Siljansbanan.
Bäsna (36 km), hållplats.
Arvslindan (40 km).

Brötjärna (48 km), hållplats.
Mockfjärd (52 km).
Lillstupet (56 km) hållplats vid Mockfjärds
kraftstation tillhörde kraftbolaget.
Osängsholm (60 km).
Dala-Floda (63 km).
Björbo (69 km) tillhörde SWB.

Koncernbildning med BJ
GDJ expansionsplaner var slut efter 1905, och
satsningar bortom Björbo och Orsa visade dåliga
framtidsutsikter. Aktiemajoriteten köptes 1908
av Bergslagsbanan, som därefter tillsammans
med Västeråsbanan SWB bildade Trafikförvaltningen Göteborg-Stockholm-Gävle, för samarbete i fråga om genomgående tåg, marknadsföring, materielinköp och vinstfördelning. Tio år
senare lämnade SWB samarbetet och inriktade
sig på malmexport från Ludvikatrakten till Tyskland via hamnarna i Värtan och Nynäshamn.
I stället bildade BJ och GDJ tillsammans med
Södra Dalarnes järnväg Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle för att styra trafiken till
Gävle och Göteborg, och GDG kom att fungera
i trettio år till förstatligandet. I samband med att
SJ förstatligade MVJ och OHJ som delar i ln115

Det blev alltså ingen GD]-elektrifiering i
böryan av 1900-talet utan man fick vänta i
drygt 4 0 år. Här Hagaströms station med de
for GDG-nätet typiska, kristidsbetingade ledningsstolparna av armerad betong.

behövdes ännu fler nya vagnar då trafiken ökat genom krigets problem för
sjöfarten och genom stora transporter av
brännved, samtidigt som lastbilarna hade
svårigheter med gengasdrift. Svenska tillverkare hade då begränsad kapacitet, så
GDG köpte 1943-44 liknande vagnar
från tyska tillverkare, och de fick svetsade
underreden med 10,8 m längd.
"Kineser" och tyskvagnar

landsbanans södra del sålde GDJ bandelen Mora
Noret-Orsa till SJ 1918.
En av tankarna med trafikförvaltningarna var
att kunna köpa och använda större grupper av
vagnar, speciellt för transporter som sträckte
sig över fler av de deltagande banorna. För den
ökande trafiken med koks till Domnarvet anskaffades 1911 etthundra extra stora treaxliga
lådvagnar som registrerades vid GDJ, varav 25
med skruvbroms. För att kunna användas vid
befintliga anordningar i Gävle Fredriksskans utfördes de ursprungligen med gavlar något lägre
än de 1,2 m höga sidorna. Liknande vagnar registrerades vid BJ 1914-15. Därefter köpte 1913
GDJ hundra långa stolpvagnar litt. NN4 med
löstagbara träkolskrov.
Bland det sista som TGSG gjorde var att 1916
beställa 400 stolpvagnar litt. N3a från Wegmann
i Tyskland, motsvarande SJ litt. N3 men på modernare tyskt underrede. Genom kriget missade
man leverans av de 59 sista som skulle ha blivit
SWB-märkta, varför GDJ och BJ 1919 avstod
43 vagnar till SWB som numrerade om dem.
Under 1930-talet köpte GDG-banorna vagnar av SJ standardtyper litt. G och 0, med 11
m nitat underrede, men då myndigheterna bara
krävde tryckluftbroms på en viss andel av totala
vagnparken och man redan hade många äldre
utrustade vagnar räckte det med broms på hälften av de nya standardvagnarna. På 1940-talet
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Ett annat märkligt inköp var då man
1939 fick veta att hos två belgiska verkstäder stod några hundra boggivagnar av
amerikansk gondolatyp, alltså med fasta plåtväggar, tillverkade 1936-37 för en kinesisk järnväg
men inte levererade. Både SJ och GDG köpte
sådana som vid GDG blev litt. 16, vid SJ Ibr.
De blev direkt ombyggda med buffertar i stället
för centralkoppel, och åtminstone vissa anlände
med den kinesiska olivgröna färgen, men då de
var ganska rostiga blev de snarast ommålade
med svensk rödbrun färg. Efter krigsslutet köpte
GDG 1948 fler sådana vagnar, som troligen varit
halvfärdiga vid det första köpet.
Kort före förstatligandet köpte GDG stolpvagnar litt. O(u) av en typ som hade utveckats av
ASJ Falun där långbalkar och stag var sammansvetsade av pressade plåtdelar.
Sedan lastbilarna blivit fler och större minskade trafiken på vissa banor, speciellt i Skåne
och Danmark där man haft mycket bettrafik,
och GDG passade 1938-39 på att köpa åtskilliga godsvagnar från uthyrningsbolag som Vectura, Vagnuthyrningsbolaget och Alb. Svendsen.
Under kriget hyrde man sedan vagnar från banor
som genom minskande malmtrafik hade överskott, till exempel TGOJ och NBJ. Samtidigt
krävde tyska järnvägarna att Sverige måste tillhandahålla godsvagnar för att få importera kol,
så både GDG och SJ sände dit lådvagnar med
en svensk flagga målad på långsidans högra del.
Vissa av dessa kom inte tillbaka förrän flera år
efter krigsslutet.

Eldrift och expresståg

GDG-banorna elektrifierades under kriget, med
början Göteborg-Daglösen 1939-1941 samt
därefter Gävle-Falun 1943 och Daglösen-Falun
1944-1946. Svårighet att under kriget fa grova
järnbalkar gjorde att Gävle-Falun fick betongstolpar för kontaktledningen. Elektriska motorvagnar i lokaltrafik infördes vid BJ 1939 och vid
GDJ 1944, och 1947 kom det första elektriska
expresståget "GDG-expressen" som trafikerade
hela sträckan Göteborg-Gävle ett år innan SJ
kom med "Göteborgaren", men GDG hade enklare motorupphängning och fick bara köra 115
km/h medan SJ körde 135.
Långt efter att SJ slutat transportera kalk i lös
vikt i kalkvagnar med träväggar och plåtluckor
behölls sådana vid GDJ för trafik från Rättvik till
Domnarvet, som pågick till 1950 då de ersattes
med moderna bottentömmare.
Staten tar över

De enskilda järnvägarna hade till stor del börjat
förstatligas på 1930-talet då flera hade problem
med lågkonjunkturer eller samtrafiksreglerna.
Det var normalt inga svårigheter då de flesta hade
kommuner som största intressenter. Riksdagen
beslöt 1939 att alla enskilda järnvägar skulle för-

stadigas utom de som ägdes av en industri och
huvudsakligen transporterade dess produkter.
För GDG-banorna dröjde till 1948 eftersom BJ
var börsnoterat, och de första åren räknades de
som statliga bolag innan de 1950 uppgick i SJ.
Kvar av GDJ var då pensionsfonden, som bestod, ägde fastigheter och bland annat bekostade
offentlig konst i Gävle.
Efter förstatligandet lades Falun-Rättvik ned
1965, men viss godstrafik återtogs för en tid Falun-Grycksbo. Mora-Älvdalen nedlades 1961
men viss timmertrafik behölls. Falun-Repbäcken blev nedlagd 1960 med viss godstrafik kvar
Kvarnsveden-Repbäcken till 1974.
Referenser

B. Hagberg, Gefle-Dala järnvägar 1858-1908,
1908
Svenska]ärnvägsforeningen 1876-1926, 3, 1926
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Valbo associerar dagens Gävlebor i forsta hand med ett externt köpcentrum, men det fanns en tid när järnvägsstationen var ortens stolthet och viktigaste byggrzad
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En banvaktsdotter niinns Il

I Spår 2008 berättade Ingrid Nilsson om sin uppväxt i
en norrländsk banvaktsstuga. Det blev tyvärr fel bilder
som illustrerade hennes lilla artikel. Här kommer i stället tre av hennes egna. Det är hon själv som står ftamfor
stugan någon gång på mitten av 1920-talet. Far cyklar
dressin. Sommaren 1938 ställde banarbetarna upp sig
for fotografering.
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Rune Pettersson

Från spett och spade
till datoriserade niaskiner
Min far fick anställning som extravakt vid SJ i
Kristinehamn omkring 1913 och hade några år
dessförinnan arbetat som banarbetare sommartid och med skogsarbete vintertid. År 1916 fick
han sin banvaktssträcka och -stugan 333 cirka en
kilometer väster om Björneborgs station. Även
farfar arbetade som banarbetare sommartid.
Som jag kommer ihåg från tiden 1930-1944
omfattade banvaktssträckan Björneborgs bangård och cirka två kilometer linje mot Kristinehamn. Far hade dessutom hand om ett skarvjärnsupplag. På den tiden sändes slitna skarvjärn
till Björneborgs järnverk för reparation i smedjan. Skarvjärnen hettades upp och smiddes om
mer eller mindre för hand. De kröktes ner på
mitten av alla hjulslag då de satt i spåret, och vid
omsmidningen gavs de en viss överhöjning på
mitten. Efter reparationen sändes järnen åter till
bangården där min far lossade och sorterade dem
i olika upplag allt efter överhöjningen på en, två
eller tre millimeter. Efter rekvisition lastades järnen åter på vagn och sändes till olika platser.
Allt arbete var manuellt och naturligtvis påfrestande. Då jag var liten fick jag ofta vara med
min far på hans arbete. Det var spännande att
höra honom läsa på rekvisitionen vart skarvjärnen skulle sändas. Jag började stava till många
nya ortsnamn, och då far skrev en fraktsedel på
stationen med "Tjänstegods" tyckte jag att han
nästan ägde järnvägen. Fick jag sedan sätta på
adresslapparna på vagnen var dagen räddad.
Min fars banvaktstjänst

På den tiden skulle spår och växlar inspekteras
varje morgon, så far - liksom alla banvakter i hela
Sverige - trampade sin hjuling över sin sträcka.
Banmästaren eller banförmannen inspekterade
också linjen praktiskt taget varje dag från hjuling, motordressin eller lok, och en gång per år
skulle fotinspektion utföras. För att banmästaren
skulle kunna kontrollera att banvakten inspekterat sin sträcka fanns plåtbrickor med ett eller två
hål eller med siffrorna ett eller två målade. Vid
banvaktstugan stod en påle med en hållare där

brickorna med ett hål eller en etta skulle hänga
alla dagar med udda datum, och en liknande
påle fanns i gränsen mot nästa banvaktsträcka
där brickan med två hål skulle hänga dessa dagar.
Brickorna skiftades varje dag. Brickor utan hål
eller siffror användes för sista dagen i månader
med 31 dagar. Var tredje söndag inspekterade
far sin egen plus de två närmsta banvakternas
sträckor, varför sträckan blev 10-11 km lång
att trampa med hjulingen. Dessutom reste baningenjören i motordressin regelbundet över sin
sektion minst ett par gånger i månaden och då
oftast med banmästaren i följe.
Far berättade att han under sina första år vid
järnvägen tidvis fick vara nattbanvakt hos någon
annan vakt. Man arbetade från 19 till 05 varannan vecka och som dagbanvakt andra veckan.
Nattbanvakten skulle gå eller åka över sin sträcka
och vid c;träckgränsen visa ankommande tåg "allt
väl" genom en handsignal med vitt sken. Banvakten .ek inte lämna sin sträcka utom då han
hade någon typ av ledighet.
Spåret misshandlades svårt av de gamla ångloken med sin relativt höga hastighet på det förhållandevis dåliga spårmaterialet. Snälltågen kördes
med 90 och person- och godstågen med 60-80
km/h. Spåret bestod av grusballast, träsliprar och
tio meter långa skenor med en vikt av 41 eller
43 kg/ m som normal standard i huvudspåret.
Skenorna var hopfogade med korta skarvjärn
med fyra rälsskarvbultar med eller utan fjäderringar och fastspikade i träsliprarna med eller
utan underläggsplattor. Innan underläggsplattor
blev vanliga klotsades rälerna i kurvorna. Ekklotsar höggs in i sliprarna och slogs fast under rälshuvudet som stöd. Ett ständigt underhållsarbete
var nödvändigt, och praktiskt taget allt arbete
utfördes manuellt sommar som vinter.

Slipers byte
Under våren och försommaren då tjälen gått ur
marken utfördes slipersbytet, eftersom ballasten
fortfarande var fuktig och lättgrävd. Med spade
grävdes en ränna lika bred som slipern, men nå119

Björneborgs järnverk var ortens
industri och väl
huvudanledningen
till att en station
hade forlagts på
platsen. Foto forfottaren om inget
annat anges.

got djupare utmed den sliper som skulle bytas.
Spikarna drogs ur och den gamla slipern slogs i
sidled ut i rännan, för att sedan med en timmersax dras ut på banketten och klyvas med en yxa
för att torka. Den gamla slipersbädden korpades
upp och justerades till innan den nya slipern
drogs in på sin plats. Med spade stoppades sedan
gruset hårt under slipern, som sedan naglades
fast med sex spikar. Slipersbytet var fram till början av 1930 banvaktens arbete, men med tiden
sändes ofta ett lag banarbetare om fyra-fem man
ut som medhjälpare vid bytet. Banvakten fick då
agera lagbas och bevakningsman och skulle också
utföra spikningen inom sin egen sträcka som en
säkerhetsåtgärd. Spikningen var i och för sig en
konst. Det gällde att spikarna slogs rakt ned i slipern, och då spikhuvudet satt nära rälen måste
man träffa rätt och att inte slå spikarna snett. Ett
dagligt beting var att en man skulle byta cirka
tjugo sliprar. Med sex spikar i varje sliper blev det
mellan 5-600 spikar att slå i, varför banvaktens
arbetsdag ofta blev lång. Själva stoppningen av
sliprarna var ett slitsamt och monotont arbete,
och en del hårda ord växlades då och då mellan banvakten och banarbetarna om kvaliteten
på arbetet.
Sedan sliprarna bytts lastades de på trallor eller vagnar och användes som bränsle i värmepannor, eller under kriget 1940--45 till ånglok
- tillgången på stenkol var begränsad. Banvakten fick sedan ägna sig åt sitt normala arbete och
under en stor del av sommaren pågick "knyck120

lyften" . Ojämnheter i spåret efter vinterns påfrestningar och vårens slipersbyte måste justeras.
Med ett spett och ett underlägg under ena rälen
lyftes spåret upp på den ena sidan. Spettet hölls
på plats med ett mothåll under den andra rälen. Var banvakten ensam måste han gå en liten
bit bort och kika utmed rälen, så att spåret inte
hade lyfts för mycket. Här fick min bror och jag
ofta vara med i arbetet då vi blivit så pass gamla
att vi kunde hänga på spettet. Far kunde då se
direkt hur mycket som behövde lyftas, och sedan stoppade han under sliprarna medan vi fick
hålla spettet stilla. Efter en dags arbete skulle
gruset putsas till och ballasten jämnas av. Vid
detta arbete rensades också ballasten från ogräs.
Det roligaste var att få dra "ritsen". I grusballasten cirka 10 cm utanför slipersändarna skulle
en ränna dras upp för att markera att tillräckligt med ballast fanns och hur långt knycklyften
var färdig. På en tvärställd planka med ett cirka
2,5 m långt skaft fanns ett uttag för rälen i den
ena änden och en spetsig ribba i den andra. Med
detta primitiva redskap drogs ritsen som kvitto
på dagens arbete.
Omspikning
Ett annat ständigt återkommande arbete var den
så kallade omspikningen. Då träsliprarna legat
några år i spåret och speciellt om det var fuktig
och regnig väderlek blev träet mjukt, och påfrestningarna från tågen gjorde att spikarna inte
orkade hålla rälerna på plats. Spårvidden blev för

stor och ett "utslag" uppstod. Banvakten fick dra
ur spikarna och spikhålen pliggades igen med
fyrkantiga träpinnar. Rälen klämdes tillbaka på
sin rätta plats och spårvidden kontrollerades med
ett spårmått, innan spikarna åter slogs i sliprarna.
Omspikningen blev mindre omfattande sedan
underläggsplattor av stål började användas, men
försvann inte helt beroende av sliprarnas beskaffenhet ifråga om ålder och förslitning.
På de avsnitt av spåret där klotsar fanns måste
dessa ses över och ibland bytas eller huggas in på
nytt i sliperns andra sida. Om klotsfästet i slipern var bra kunde man nöja sig med att "lusa''
i slipern bakom klotsen. Man slog in en träkil i
mellanrummet mellan klotsänden och slipern.
Vartannat eller vart tredje år skulle skarvjärnen
lossas och eventuellt bytas om de var nedstukade
på mitten. Också bultarna behövde bytas ibland
liksom fjäderringarna. Då skarvjärnen var borta
smordes rälslivet med fett eller tjockflytande olja,
så att rälerna kunde röra sig i skarven såväl vid
utvidgning sommartid som sammandragning
vintertid.

Kilning
Mycken tid krävdes av banvakten under vinterhalvåret med den ständigt återkommande
kilningen. Dålig ballast, dränering och frostisolering gjorde att tjälen gick djupt ner och att
spåret frös upp och det bildades "tjälknölar", ej
att förväxla med det goda älgköttet. På ett kort
avsnitt av spåret - kanske ofta bara ett par tre
sliprar - kunde en knöl (uppfrysning) bildas på
grund av att en sten eller lera fanns under spåret
och knölen kunde till och med bildas på bara
ena sidan av spåret. Storleken - upp till 10-12
cm - varierade med tjäldjupet, och om ingen snö
fanns som isolerade mot kylan kunde en knöl bildas mycket snabbt, kanske över en natt. Tågens
hastighet fick begränsas till 40-60 och i extrema
fall 20 km/h. Kilningen utfördes ofta mellan
tågen på korta tider och två eller tre banvakter
hjälpte varandra. Allt förbereddes mycket noggrant med verktyg och kilningsmaterial. Detta
bestod av träplattor, på senare tid hårda träfiberplattor, med förborrade hål för rälsspikarna, cirka
20 x 40 cm stora och av varierande tjocklek. Vid
arbetet drogs spikarna ur sliprarna och rälerna
frilades utmed en viss sträcka på ömse sidor om
knölen. Rälerna lyftes upp med spett eller kofot
och kilplattorna stacks in mellan sliper och räl, så

att en långsträckt upphöjning bildades i spåret i
stället för den tvära knölen. Spikhålen pliggades
och spikarna slogs åter i sliprarna. Vid stora kilningar fick man byta ut de vanliga spikarna mot
längre rälsspikar för att ta tillräcklig hållfasthet
och säkerhet. En kilning kunde få göras om ifall
knölen fortsatte att växa.

Uppfrysning
De kalla vintrarna i början av 1940-talet gjorde
att spåret frös upp på helt oväntade ställen, och
banvakterna fick kila hela dagarna för att tågen
skulle kunna gå någorlunda stadigt och säkert.
Hastighetsnedsättningar var legio och lokförarna
knöt många gånger näven åt de stackars banvakterna, som arbetade i sitt anletes svett. En banvakt i närheten av Strömtorp hade bett överbanmästaren om att ta någon gubbe till hjälp. Öbm
tyckte att banvakten fick kila de värsta knölarna
och fick då till svar att "det är värst överallt".
Nästa morgon anmälde sig två man hos banvakten för att hjälpa till.
Under våren var förhållandet det motsatta.
Då tjälen gick ur jorden måste kilningarna tas
bort, kanske i omgångar, och banvakten fick vara
mycket observant vid häftigt töväder eftersom
tjälen kunde släppa mycket hastigt, och i stället
för en knöl kunde två mindre knölar uppstå på
ömse sidor om den ursprungliga. Efter några år
med sin sträcka visste banvakten ganska väl var
de olika kilställena fanns. På speciellt besvärliga
platser grävdes det tjälaktiva materialet bort under spåret och ersattes ofta med kolaska, eller så
utfördes en bättre djupdränering. Så kallat höglyft utfördes på avsnitt med dålig ballast. Spåret
lyftes 20-30 cm och ny ballast påfördes.
Sedan slipersbyte och knycklyft utförts under
våren och försommaren kom ett lag gubbar om
sex-sju man och baxade spåret. Under vintern
och vårens arbeten kunde spåret förskjutas i sidled, och en lagbas som hade lite sinne för hur
kurvorna skulle se ut gick cirka tjugo meter efter
laget och kunde ropa: "Skarven till höger, nästa
kvart till vänster, mitten till höger, nästa skarv
vänster." Rälslängden var tio meter och gubbarna
satte i sina spett och baxade spåret tills lagbasen
skrek stopp. Ofta fick man gå tillbaka och göra
mindre finjusteringar för att lagbasen skulle bli
nöjd. Även baxningen kunde förändra spåret i
höjdled, varför banvakterna fick gå efter med en
ny justering.
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"Liten men säker"

Far kände - som alla banvakter - stort ansvar för
sin sträcka. Man hörde ofta att "statens kaka är liten men säker" och man skulle ju så småningom
fa pension. Lönen var kanske inte så stor i förhållande till yrkesgrupper inom industrin och på
andra platser, men å andra sidan hade far ett fast
arbete och behövde inte gå arbetslös som många
gjorde på 20-30-talen eller jobba för AK, dåtidens AMS-arbete.
Många arbetslösa gick och tiggde eller försökte försörja sig genom att sälja ståltrådsarbeten,
björkvispar, knappar etc. En man försökte sälja
små strutar med krossat tegel som vägglusmedel.
Far frågade hur det hjälpte. Mannen förklarade,
att om man tog vägglusen och stoppade ett tegelkorn i munnen på den så skulle den dö. Far
menade att hade man lusen i handen kunde man
lika gärna klämma ihjäl den direkt. Djurplågeri
tyckte mannen, som fick tio öre och en smörgås
för sin uppfinningsrikedom.
En del arbetslösa gick på spåret vilket var
förbjudet och far körde dem av spåret åt skogen. En man kom regelbundet gående på spåret
ungefär varannan månad och varje gång kördes
han av banan. En gång då det regnade och var
kallt fick han trampa fars hjuling ett par kilometer hem till banvaktsstugan, och far stod
då med på hjulingen och fick skjuts. Mannen
fick sedan äta middag med oss och kom sedan

mycket oftare och frågade om inte banvakten
behövde en "trampare".
Stugan
Far skötte sin banvaktsstuga med tillhörande
stor tomt med fruktträd och bärbuskar, några
bikupor, ett uthus med ladugård för ett par kor,
svinhus och ett eget byggt hönshus, där några
höns värpte ägg. Han var intresserad av trädgårdsskötsel och under vintern självförsörjande
med potatis och grönsaker från en härlig gammal
jordkällare, byggd av slaggsten från järnbruket.
Foder till korna skaffades från banvallarna inom
sträckan och genom att arrendera någon mindre
slåtteräng. Arbetet att slå gräset på kvällarna med
lie och köra hem höet på tralla eller med en lånad
häst och vagn var slitsamt och 1928 såldes korna.
Höns och bikupor ökade i antal så att mera ägg
och honung kunde säljas.
Banvaktsstugan av 1878 års modell med ett
rum och kök, vedspis med kåpa, diskbänk av
zinkplåt, ett litet porslinsskåp och en vedlår och
i rummet en rund, vitglaserad kakelugn byggdes om sommaren 1931. Familjen bodde provisoriskt i uthuset medan ombyggnaden pågick.
Taket lyftes och ett rum och vind inreddes en
trappa upp. En spispanna installerades bredvid
spisen i köket för värmeledningen. Köket utrustades med en marmordiskbänk med vask och en
vattenledning drogs in från brunnen på gården.

Far med hjulingframfor banvaktsstuga 333, efter ombyggnaden 1931 då huset bland annat påbyggdes med en våning.
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En handpump ersatte den gamla vattenhinken.
Ett par köksskåp, nya kopplade fönster, nya korkmattor och i köket ådrade och fernissade dörrar
förhöjde glansen. Ladugården byggdes samtidigt
om till tvättstuga, med en stor vattengryta och en
gjuten bassäng, där sedan veckobadet förrättades
av hela familjen. Jag trivdes under tiden byggnationen pågick och varje dag hände saker. Det var
snickare, rörmokare, elektriker, murare och målare som arbetade snabbt för att familjen skulle
fa flytta in i stugan igen före hösten. Gubbarna
kanske inte riktigt tyckte om att jag klättrade på
stegarna eller provade deras verktyg. De varnaturligtvis rädda att jag skulle göra mig illa, och ett
ärr på vänster tumme påminner mig än idag om
snickarens vassa yxa.
Spåret som gångväg

Hela familjen levde med järnvägen i högsta grad.
Banvaktsstugan var en tjänstebostad och banvakten fick inte bo någon annanstans. Till vår stuga
fanns ingen egentlig väg utan enda förbindelsen
var spåret mot bangården och därifrån vägen
mot samhället med affären och skolan. Hörde
man ett tåg då man gick på spåret var det bara
att hoppa ned på banketten och låta det passera.
Redan som liten hade man fatt inpräntat att vara
försiktig. Man lärde sig snart tågtiderna liksom
tågnumren, att 51 och 52 var snälltåg, 1411 och
1412 med flera persontåg och 7601 och 7602
godståg. Vintertid dämpades ljudet av snön och
man fick vara extra försiktig. Att hoppa åt sidan
i djup snö var inte så trevligt, och vid nysnö fick
man stå i ett snömoln då tåget gick förbi i full
fart.
Ett starkt minne från denna tid har jag av baningenjören Hans Maria Laurell. Han kanske avgjorde mitt framtida yrkesval. Jag var åtta-nio år,
kom från skolan och gick som vanligt på spåret
hem till stugan. Jag fick höra motordressinen,
hoppade och snubblade nedför banvallen. Dressinen stannade, baningenjören ropade och frågade vem jag var och uppmanade mig att komma
upp till honom. På darrande ben kravlade jag
mig upp och talade om att jag var banvaktens
pojke och bodde i stugan en bit bort. Han öppnade då dörren och jag fick klättra upp och sitta
bredvid honom i framsätet till den stora, blåglänsande dressinen, som liknade en bil. Han stannade vid stugan och släppte av mig med förmaning att vara försiktig på spåret. Jag dansade som

på moln. Det förunnades mig så småningom att
själv fa sitta som baningenjör i framsätet på en
liknande dressin.
Järnvägen styrde vardagslivet

Vår stuga låg bra till i förhållande till andra banvaktsstugor, som kunde ligga långt ut på linjen i
skogen. Enda förbindelsen till närmsta samhälle
var alltså spåret med banvaktens hjuling och familjemedlemmarna var hänvisade till varandra.
Det kunde säkert bli långa kvällar utan dagens
el, radio eller TV Spisen och fotogenlampan var
de enda värme- och ljuskällorna.
Dock hade man en lyx som många utomstående var avundsjuka på. Man hade telefon. Det var
en genemsam telefonlinje för alla apparater med
två trådar utmed banan. Varje banvakt hade sin
signal. Med veven ringde man olika långa signaler. Vår signal var en kort och en lång, en annan
banvakt hade två långa och en tredje hade två
korta och två långa etc. Varje morgon före klockan sju och varje middagsrast mellan klockan 13
och 14 ringde underrättelsestationen en allmän
signal som bestod av korta och långa signaler
upprepade åtta-tio gånger. Banvakternas namn
ropades upp och varje vakt skulle svara. Extratåg
anmäldes eller att större förseningar var att vänta,
vilket var viktigt för banvakten att känna till eftersom han skulle ut på spåret till sitt arbete med
sin hjuling. Telefonen användes ofta för samtal
mellan banvaktsfruarna och nyheter och skvaller
förmedlades snabbt. Många tjuvlyssnade på alla
samtal så fort en signal hördes, och ibland kunde
man höra köksklockan slå hos någon annan än
till den man ringde till.
Umgänget var järnvägsinriktat. Anställda var
eller blev ofta hänvisade till andra järnvägare då
de kom eller flyttade till en ny ort. Arbetarna på
till exempel Björneborgs järnverk var ofta bosatta
på orten i hela sitt liv och bildade ett starkt kollektiv där de levde tätt inpå varandra både i arbetet och hemma i bruksgårdarna, med upp till åtta
lägenheter om ett rum och kök i varje hus. Vår
banvaktstuga låg cirka en kilometer från stationen och på den tiden helt avskild från samhället
av stora slagghögar på två sidor och storskogen åt
de andra hållen.
Fars arbete var hårt mot skor och kläder. Det
fanns inte några överdragskläder som arbetsgivaren höll med. Banvakten skulle enligt reglementet ändå vara proper och snygg och under alla
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Björneb,orgs järnvägsstation.

Stationen med hus av ovedersäglig Edelsvärdfason var det lilla samhällets naturliga sociala träffpunkt. Svjvm.

omständigheter alltid ha uniformsmössan på sig.
Vid morgoninspektionen på hjulingen var uniformen ett måste. Far hade en nyare uniform för
söndagsinspektionen, med uniformskappa och
pälsmössa för vinterbruk, och den gamla finuniformen användes till vardags.
På den tiden pågick arbetet till klockan 13 på
lördagarna. Under eftermiddagen fanns alltid
sysslor som skulle utföras, och ibland måste man
resa till Kristinehamn för att köpa exempelvis
kläder eller skor, och någon gång besökte far
systembolaget och hade med sig motboken och
sin speciella väska för dessa ärenden. Var tredje
söndag var far i tjänst och inspekterade spåret
över tre banvaktssträckor med sin hjuling. Övriga söndagar var en promenad till stationen om
vädret var vackert liksom tradition. Vid stationen
samlades ofta mycket folk och där träffades gubbarna från bruket och tittade på tågen. På några
bänkar i skuggan av några kastanjeträd samlades
många och historier och nyheter utväxlades.
Vem som reste bort och vilka som steg av tågen
kommenterades, liksom nya stinsens konstiga
uniformsmössa och att det hade varit slagsmål
på dansbanan under lördagskvällen.

Skola och yrkesval
Min mor dog då jag var sju år och jag ville inte
börja skolan. Vi bodde inte långt från samhäl124

let, men då vi inte hade närmare kontakt med
folk som arbetade i järnverket kände jag inte så
många barn och jag hade blivit lite för mig själv.
Jag minns fortfarande med bävan min första
skoldag, då min 15-åriga syster följde mig och
de övriga barnen hade sina mammor med. Samhället var litet och alla visste om vår situation.
Allt gick dock bra och jag hade min storebror
som stöd och sällskap ute på skolgården. Barn
anpassar sig snabbt och det dröjde inte många
dagar förrän jag hade glömt min rädsla.
Efter några år började jag tillsammans med
ett par andra pojkar i Kristinehamns högre allmänna läroverk och tog realexamen i början av
juni 1942, vid sjutton års ålder. Betyget var inget
att skryta med eftersom mina intressen under
skoltiden var allt annat än att läsa läxor. Det var
betydligt roligare att under vår- och försommarkvällar gå i skogen eller ro på sjön för att leta
efter fagelbon och ägg. Synderna är väl preskriberade för länge sedan men ägglådan finns kvar
som mmne.
Efter examen var jag skoltrött och ville arbeta
och tjäna pengar. Min håg stod till skogen eller att bli snickare och byggmästare. Jag såg att
mina kamrater från Björneborg hade börjat arbeta och tjäna pengar, men att börja på bruket
med ett sotigt och smutsigt arbete lockade mig
inte. Jag sökte arbete hos en byggmästare men

fick inget, och far frågade efter några dagar om
jag inte kunde tänka mig att börja vid järnvägen.
Han ringde till överbanmästaren i Kristinehamn
och jag skulle få börja hugga buskar på banvallarna. Lönen skulle bli 50 öre i timmen men far
tyckte att jag kanske kunde göra lite mer nytta
för mig, så en höjning med 100 procent gjorde
att jag började dagen därpå.
Den dagen var den 17 juni 1942 och blev den
första på min långa järnvägsmannabana med
följande anställningar, befordringar och placenngar:
1942-06-17 banarbetare, Kristinehamns banmästareavdelning
1944-01-01 banvaktsaspirant, dito
1945-04-01 e.o. banvakt, dito
1948-04-01 ordinarie banvakt, Kils banmästareavdelnmg
1950-06-01 banförman, Skara banmästareavdelning
1952-01-08 studier tekniska gymnasiet i Göteborg
1955-06-10 e.o. tjänsteman, Gävle baningenjörsexpedition
1956-07-01 e.o. ritare, dito
1956-12-01 ingenjör, dito
1959-04-01 husbyggnadsingenjör, Växjö bansektion
1960-02-01 husbyggnadsingenjör, Umeå baningenjörsexpedition
1964-04-01 gruppchef för planering, Umeå bandistrikt
1965-01-01 driftsingenjör, Borås bandistrikt
1973-07-01 gruppchef för projektering och nybyggnad, Örebro bandistrikt
1981-10-01 bansektionschef, Gävle banregion
1988-07-01 teknikchef, dito
1991-01-01 pension, konsultarbete
1995-11-17 sista arbetsdagen

I likhet med brukets "verkstadsskola'' för bruksgrabbarna hade jag haft min skola hos far och hans
arbetskamrater. Jag visste hur kilning, knycklyft,
sliperslaftning utfördes, vad Säo, särtryck och
tidtabell innehöll och att dessa föreskrifter skulle
följas. Fram till hösten var jag med på diverse olika arbeten, från att hugga bort buskar och rensa
ogräs till att vara hjälpreda åt en annan banvakt
vid knycklyft, skarvjärnsbyte och trumrensning,
och jag blev som andra timanställda uppsagd i
november då spåret frös till och inga större arbeten kunde utföras där. Snön kom lämpligt och
på stationen behövdes snöskottare, så jag växlade
bara över till detta arbete. Mycket snö blev det

denna vinter. Varje morgon skulle växlar och
plattformar sopas rena och snön i övrigt på bangården kördes bort med häst och släde.

Tysktågen
Redan innan jag började som banarbetare hade
jag praktiserat hos far med banarbetet och trampat hans hjuling på bland annat nattliga inspektioner. Sedan Tyskland anfallit Sovjet den 22 juni
1941 började godståg med tyska soldater och
krigsmateriel passera genom Sverige från Norge
till Finland. Svenska riksdagen tvingades den 26
juni under stor vånda och med risk för invasion
av Tyskland medge dessa transporter genom
Sverige av armedivisionen "Engelbrecht". Stora
delar av detta manskap och krigsmaterial fördes
över Charlottenberg-Laxå och vidare norrut genom Sverige, och förbi banvaktsstugan i Björneborg passerade det ena tysktåget efter det
andra sommaren och hösten 1941. Tågtrafiken
var under krigsåren mycket intensiv, och då vår
stuga låg alldeles före infartssignalen (semaforen) till stationen fick många tåg stanna innan
de blev insläppta. Tysktågen bestod oftast av en
personvagn för befälen samt täckta och öppna
godsvagnar för folk respektive materiel. Tyskarna
var glada och sjöng ofta där de stod i vagnsdörrarna och tittade ut. I vår trädgård fanns gott
om fruktträd och min styvmor gav tyskarna av
frukten tills den dag min far fick reda på det. Då
det blev tvärstopp i givandet - inte för värdet av
frukten utan för att far mycket väl förstod vad
transporterna innebar. Ingen tysk vågade hoppa
av ett tåg och ta ett äpple trots att fallfrukt ibland
rullade ut i spåret.
Tysktågen drog med sig extra arbete för banvakterna, som beordrades att utföra inspektioner
nattetid på grund av rädsla för sabotage i spåret.
Jag var då sexton år, tyckte det hela var spännande och begrep väl inte riktigt allvaret. Nyheterna
kom inte så snabbt som idag och tidningar och
radio förmedlade inte annat än att "vår beredskap är god", berättade om tyskarnas framfart
på västfronten samt kanske att flera varor skulle
ransoneras från och med nästa dag.
Sabotagevakt
De nattliga inspektionerna beordrades ofta på
kvällen av banmästaren. Vad en banvakt skulle
göra om han träffade på några sabotörer på natten tror jag inte att det fanns någon instruktion
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för. Jag fick då och då följa far på hjulingen och
ofta trampa vilket var ganska tungt i uppförsbackarna, men med mina unga ben tyckte far det
var bättre att jag följde med än rände ute på byn.
Inspektionen skulle utföras så nära före tysktågen
som möjligt. Vår synförmåga på natten var inte
den bästa. En mörklagd oljeeldad handsignal en smal rektangulär öppning med en liten skärm
på översidan - var all belysning som vi hade på
hjulingen. Även lokens belysning var avskärmad.
Sverige var helt mörklagt och allt ljus skulle vara
avskärmat framförallt uppåt för att försvåra eventuellt överraskande fientliga flyganfall.
Våra nattliga färder gick över tre banvaktssträckor eller tio-elva kilometer. Banvakterna
turades om och inspekterade varandras sträckor
var tredje vecka om order kom att inspektion
skulle utföras. Några sabotage mot tysktågen utfördes i Sverige och det mest omtalade var väl
sprängningen av ett ammunitionståg på stationen i Krylbo den 19 juli 1941. En annan inte så
känd "olyckshändelse" med ett ammunitionståg
inträffade i Långviksmon, en station på linjen
Mellansel-Vännäs.
Sjuk- och invalidtransporter

Mycket har talats och skrivits om dessa transporter från Norge till Finland och detta nämns
fortfarande ibland som Sveriges stora svek mot
våra nordiska grannar, men det var förmodligen
detta medgivande som räddade Sverige från invasion av tyskarna och vi gjorde trots allt ganska
stora insatser för våra grannländer. Vad många
däremot inte har klart för sig var de många sjuktransporttågen som gick i motsatt riktning med
sårade tyska soldater. Dessa tåg började rulla mot
Norge under hösten 1941 och pågick i varje fall
fram till den 5 augusti 1943, då den svenska
regeringen efter krav från de allierade stoppade
all transiteringstrafik genom Sverige. Jag hade
börjat som banarbetare i juni 1942 och fick som
vanligt då och då trampa fars hjuling under hans
nattliga inspektioner. Sent på hösten 1942 gick
färden mot Strömtorp i en tjock ogenomtränglig
dimma en absolut vindstilla natt. De ordinarie
tågen var försenade hade vi fått reda på före färden. Att ett ambulanståg var på väg var också
klart men när? Dessa tåg fick ibland förtur och
gick då det passade. Kommunikationsradio
fanns inte på denna tid och vi åkte i stort sett
i blindo. Vi stannade och lyssnade oupphörligt
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och många gånger med ett öra mot rälsen. Vi
hade just börjat åka vidare efter ett av många
stopp, då vi skymtar ett svagt ljussken bara några
tiotal meter framför oss. Far hoppar åt ena sidan
och jag rycker hjulingen med mig ner i diket åt
den andra, men inget tåg dundrar förbi. Vi går
sakta fram mot det orörliga ljusskenet. Det är ett
tåg som står stilla. Lokföraren talar om att det är
strömavbrott och att det är ett ambulanståg. Far
och föraren känner varandra och vi får komma
upp i förarhytten och få en kopp varmt surrogatkaffe och sitta och prata en stund tills strömmen
återkommer och tåget kan rulla vidare. Vi står på
banvallen då tåget nästan ljudlöst sakta passerar
oss i dimman och det är fullkomligt mörkt. Från
vagnarna hör vi en del stönanden och skrik från
de sårade. Vi trampade vidare på vår inspektion,
och med fars hand på min axel kändes allt plötsligt mycket tryggare.
Första utbildningen

En dag i mars 1943 kom överbanmästaren och
frågade, om jag ville utbilda mig till kurvmätare.
Jag visste inte mycket om vad det innebar, men
tackade naturligtvis ja till detta erbjudande.
Jag skulle inställa mig om ett par dagar på baningenjörsexpeditionen i Kristinehamn och åkte
för första gången på en röd tjänstebiljett. Kurvmätning utfördes enligt Nalenz evolventmetod,
vad det kunde betyda, och en kurs skulle hållas
i Stockholm under april månad, men deltagarna
borde känna till metoden och även kunna avvägningens grunder varför jag sändes till Arvika för
att lära mig något av den förre mätningsmannen.
Jag kände mig lite stolt över att bli uttagen till
kursen men samtidigt lite ensam och orolig, att
för första gången bo ensam på ett pensionat i Arvika och sedan på hotell i Stockholm. Stockholm
var inte helt obekant för mig då jag hade haft en
farbror, som var bangårdsmästare i Tomteboda,
och familjen hade hälsat på släkten då och då.
På kursen blev jag bekant med många grabbar
som jag sedermera under årens lopp stött på och
även arbetat tillsammans med. Efter hemkomsten fick jag börja mäta och avväga olika kurvor
och rita upp och föreslå justeringar av spåret.
Vid större ändringar skulle baningenjören själv
godkänna förslaget, eftersom det kunde kosta en
hel del om spåret behövde baxas några decimeter.
Efter godkännande skulle den nya spårmitten
sättas ut på var tionde meter i spåret med en spik

i en påle. Arbetet var omväxlande och jag fick
arbeta över hela sjätte bansektionen från Laxå till
Charlottenberg och norska gränsen.
Vid ett tillfälle gjorde jag mätningar nära norska
gränsen och det var spännande. På svenska sidan
låg mycket militär på bevakning. Vi blev kontrollerade ett flertal gånger och gick ända fram
till gränsen, där tyska soldater patrullerade på
andra sidan. En viss tågtrafik pågick och i Charlottenberg kunde hända, att norska flyktingar
upptäcktes i tågen på de mest oväntade gömställen. Några smugglades in stående i vattentanken
eller gömda under kolet i lokets tender.

var fel hade gubbarna börjat stoppa grus under
sliprarna och en stor knöl uppstod i spåret. Stort
rabalder, sliprarna fick grävas ut och hela spåret
sänkas. Delar av arbetslaget var från Degerfors
och Kristinehamn och vi reste med tåg, men den
kvällen vågade jag inte återvända med samma tåg.
Morgonen därpå fick jag av lagbasen som hette
Haster en avhyvling så saliven kändes som ett vårregn i mitt ansikte och senare på dagen en av banmästare Nyberg, som i barska ordalag förklarade
att detta var det första och sista felet som tolererades. Det var bra för mig, för att i fortsättningen
blev noggrannhet i arbetet ett rättesnöre.

Första tabben

Banvaktsaspirant

Ett av mina arbeten, som jag särskilt kommer ihåg
som ny mätningsman, var en avvägning och utsättning av spåret för ett höglyft mellan stationerna Hasselfors och Svartå. Jag började avvägningen
på Hasselfors bangård och efter godkänd ny profil
satte jag ut nya spårhöjden, med en försiktig utspetsning av lyftet upp till 15-20 cm. Nya höjden
sattes ut med en spik i en påle på sidan av spåret.
Ett arbetslag om 10-15 man började lyftet, och
efter fjärde eller femte pålen började spåret peka
mot himmelen eftersom jag avläst 10 cm fel vid
utsättningen. Innan lagbasen upptäckte att något

Jag blev antagen som banvaktsaspirant den 1 januari 1944 efter läkarundersökning och färgprov
och ett "psykologiskt prov". I en liten låda med
tittglugg och ett par tangenter för kör och stopp
visades en film som om man körde ett lok. Olika
hinder eller körsignaler uppenbarade sig som
man skulle reagera på med kör- eller stoppknapparna. Ett skriftligt prov ingick även med några
frågor och olika kombinationer.
Som aspirant fick jag SJ-emblemet i uniformsmössan. Den 1 april 1945 befordrades jag till extra ordinarie banvakt, med några tior i löneför-

Höglyft, fast en annan plats och tidpunkt än den här beskrivna, nämligen på linjen Brunsberg-Edane 1948.

127

höjning men framför allt tolv fribiljetter per år.
Jag hade varierande sysslor: expeditionsarbete,
som motordressinförare och vid ett tillfälle tillsammans med en annan banvakt som växlare i
Strömtorps grusgrop, där ett tågsätt om tjugo
vagnar varje dag skulle lastas och sändas iväg till
olika platser där spårarbeten pågick. Ett arbetslag
om tio man lastade gruset tidigt på morgonen.
Vagnarna skulle sedan växlas upp till bangården
och sättas samman och tåget iordningställas och
bromsprovas. På kvällen kom tomvagnarna åter
och skulle växlas ner till gropen för att stå färdiga för lastning nästa morgon. Här fick jag gå
igenom ekluten. En man i laget hade insjuknat
och banmästaren tyckte jag skulle fa prova på att
lasta grus istället för den sjuke. Betinget var två
lastade vagnar eller 16 kubikmeter per man och
dag. Gruset lastades i stora skottkärror med järnhjul och kördes ut på vagnarna över en kraftig
planka, upplagd på en bock mellan schakt och
vagn. De vana gubbarna lastade skottkärran så
att största tyngden låg över hjulet och att det bara
var att styra kärran med skalmarna över plankan.
De började fyra på morgonen och var färdiga
med sitt beting vid tiotiden. Min första dag låg
då de övriga gick hem några kärror grus på min
första vagn. De flesta hade jag kört av plankan
och tippat ned, och flera gånger hade även jag
gjort besök på marken tillsammans med kärran.
Då gubbarna gick förbi fick jag många goda råd
hur jag skulle hinna bli färdig till klockan tolv.
Arbetet resulterade i en utskällning av banmästaren dagen därpå.
Efter någon vecka hade jag lärt mig tekniken
att lasta kärran och springa över landgången utan
att tippa och hängde snart med de andra i laget.
Gubbarna var kollektivavtalsanställda och hade en
timlön på 1.24. Ackordet för lastningen var 1.08
per kubikmeter varför de tjänade grova pengar på
sitt slit. Jag som e.o. banvakt hade fast månadslön, fick inte arbeta på ackord och tyckte det var
orättvist, men då jag påtalade det för banmästare
Nyberg ansåg han att det inte skadade att jag fick
känna på hur tungt arbetet kunde vara. Efter någon månad behövdes jag för andra arbetsuppgifter
och jag slutade nästan med saknad i gropen trots
slit men med en god kamratanda.

"Trallkusk''
En annan gång blev jag beordrad att vara "trallkusk" för att köra motordressin och skjutsa ar128

betslag och material med mera på dressinen
med dess släptralla, ett ansvarsfullt arbete som
utfördes under B-fordonsfärd enligt Säo. Man
anmälde sin färd till en underrättelsestation och
fick reda på tågläget, extratåg etc. Färden kunde
påbörjas men man avgjorde själv hur långt och
länge man kunde köra för att hinna dra undan
fordonet på exempelvis en vägövergång eller hinna in på en bangård. Då ett tåg passerat kunde
man fortsätta färden till nästa möte. Hade man
tillgång till telefon ringde man ånyo till stationen
och anmälde en ny färd. Ingen anmälan behövdes då färden avslutats.
Det var många gånger ett vågspel med livet eller åtminstone dressinen som insats. De gamla
tvåcylindriga Bergmotorerna var allt annat än
pålitliga och många gånger svårstartade. Med ett
rep runt svänghjulet skulle motorn ryckas igång,
och det kändes i händer och armar om man glömt
ställa ner tändningen och motorn gjorde bakslag.
Motorerna kördes på oljeblandad bensin och
tändstiften blev ofta igensotade och kletiga om
inte motorn startade på de första försöken. En
sup ren bensin i cylindrarnas pyskranar kunde
hjälpa. Dressinerna var helt öppna med endast
Jag och min motordressin utanför (gamla) Brunsbergstunneln på linjen mot Edane.

ett vindskydd framtill gjort av presenningstyg
med ett par celluloidrutor. På sittplatsen kunde
fem-sex man fa plats och på släptrallan sju- åtta
man med sina unikaboxar. Vid dåligt väder drog
man en presenningsbit över sig för att fa lite
skydd mot kyla och regn.

Nära döden
På sommaren 1947, närmare bestämt den 4 juni,
var jag ute för ett mycket allvarligt tillbud som
mycket lätt kunnat avslutat min karriär. Jag var
på väg från Svartå mot Degerfors station på en
motordressin med en man som passagerare. Motorn krånglade och gick inte bra, varför färden
tog längre tid än jag beräknat. Försignalen stod
fortfarande på stopp för infart i Degerfors, och
jag fortsatte att köra genom en kurva och ut på
ett rakspår genom en bergskärning när semaforen ställdes för infart. Jag hade en bit fram till
växeln då jag upptäckte tåget komma fram ur
kurvan ett par hundra meter bakom mig med
full fart. Jag ropade åt min passagerare att hoppa
av i farten . Han klarade hoppet bra utan skador,
och jag såg att lokföraren hade märkt dressinen
och bromsade för fullt. Jag bedömde att jag höll
avståndet till tåget, men helt plötsligt var loket
bara något tjugotal meter bakom mig. Jag hörde
genom motorljudet från dressinen dess skorrande och tjutande bromsar då jag hoppade rakt
in i bergväggen. Jag svimmade men vaknade till
ganska snabbt där jag låg i det smala diket med
näsan nere i lite kallt vatten som rann ut från
bergsidan. Sönderslagen med blod från några sår
i huvudet och flera onda punkter på kropp, ben
och armar kravlade jag mig upp och kom fram
till loket och såg förödelsen. Dressinen stack
fram under loket helt sönderkrossad. Just då fattade jag nog inte att även jag hade kunnat ligga
där bland spillrorna. Banmästaren kom till platsen och var också ganska uppskärrad och grälade
på mig, men ordnade att jag kom till en läkare
som plåstrade om de värsta såren. Ett svullet knä
en tid efteråt var i stort sett de enda sviterna efter
det otäcka hoppet.
Jag fick skriva rapport om händelsen och distriktssekreteraren skrev i sin dom att han "sökte
rättvist döma mig att mista lönen i tre dagar för
att jag åsidosatt säkerheten". Jag skulle naturligtvis vara tacksam att jag inte blev värre skadad,
men tyckte trots allt att det var orättvist. Jag
hade ju så bråttom att hinna med allt arbete som

skulle utföras. Som liten tröst slapp jag betala
motordressinen.
Efter en månad fick jag en reaktion och något
som liknade en chock. Jag gick på plattformen
på en station och ett tåg kom in på spåret bakom
mig. Det började bromsa med samma skorrande
och tjutande bromsljud, som jag hörde då jag
blev påkörd. Jag sjönk ihop där jag var och satt
länge innan jag kunde resa mig och gå därifrån.

Värnplikt och vikariat
Den 9 april 1946 tog armen emot mig som rekryt
vid ingenjörstrupperna på Frösundavik i Stockholm, och exakt ett år efteråt var jag åter i tjänst
på en banmästaravdelning. Under första tiden i
det militära läste jag den teoretiska banförmanskursen. Tentamen hölls på Kungl. Järnvägsstyrelsen och gick bra. Jag hade som e.o. banvakt 75
kr i månaden från järnvägen och 1 kr/dag från
kronan, så pengarna räckte väl till fika och bio på
markan. Jag hade dessutom mina tolv fribiljetter
för resor, så allt var frid och fröjd.
Efter hemkomsten från militärtjänsten pendlade jag mellan olika banmästaravdelningar och
fick tjänstgöra som banförman vid sjukdom, semestrar eller vakanser av annan orsak. Ofta kom
beordringarna till olika platser med kort varsel,
men då min utrustning bestod av en tältsäng,
madrass och sängutrustning i en vattentät säck,
en väska med kläder, en elektrisk kokare för
kaffe, gröt, soppa, stekta ägg etc. så jag kunde
inställa mig på en ny plats mycket snabbt. Första nätterna på en plats kunde man fa kinesa på
expeditionen eller i ett manskapsrum innan ett
bättre logi hann ordnas.
Till västgötasmalspåret
Våren 1950 hade jag gjort min praktiska banförmansutbildning och sökte banförmansbefattning
i Skara på banmästareavdelning nummer 255,
omfattande smalspårslinjerna Skara-Forshem
och Skara-Lidköping, som var delar av de tidigare västgötabanorna. Den 1 juni 1950 fick jag
sy i två smala guldgaloner i min uniformsmössa,
som var det synbara i uniformen på att man var
banförman. Att komma från normalspår till
smalspår blev en ny upplevelse och dessutom till
en bana som hade förstatligats den 1 juli 1948.
Spårmaterialen var av en dimension som jag inte
arbetat med tidigare, och jag tyckte nog att 23,8
kg-räler och 1,6 m långa sliprar mest liknade
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Banmästare Anton Hall här i Skara 1950, var glad
över att fl hjälp med SJ-pappren.

decauvillematerial. SJ :s rutiner och säkerhetsordning hade inte slagit igenom, och i mångt och
mycket gick det i bolagstidens gamla hjulspår.
En del personal hade förvisso flyttat från SJ till
olika befattningar på såväl ban- som trafiksidan
och försökte följa SJ :s normer och bestämmelser,
men mycket av det gamla fanns kvar. Att införa
SJ :s bestämmelser och säkerhetsordning tog sin
tid.
Då jag en kort tid efteråt skulle begära en linje
för A-arbete mellan två stationer (bandisposition) skulle en blankett skrivas och utväxlas per
telefon mellan stationerna, stoppsignaler sättas
upp och knalldosor placeras på rälerna, allt för
att säkerställa att inget tåg eller andra fordon
kom in på sträckan. Stationspersonalen kände
inte till blanketten S 10 och de hade aldrig behövt använda den. Tåganmälningarna mellan
stationerna kunde låta "Nu går tåget" eller "Hä
köm ett töj".
Avdelningsgränsens stora betydelse

Banmästaren som jag skulle tjänstgöra hos var en
trevlig gammal man som hette Anton Hall. Han
skulle gå i pension under hösten och hans första
ord till mig var: "Fan så bra att du kommer, så jag
slipper dessa förbannade papper." Han hade ju
kort tid kvar då förstatligandet skedde och ville
väl inte sätta sig in i alla nymodigheter.
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Första inspektionsturen gick från Skara till
Forshem på banmästarens gamla motordressin,
en helt öppen tralla med en tvärställd sittbänk
och framtill på golvet en liten stående, encylindrig
Laxåmotor. Med två fotpedaler sköttes koppling
och broms medan gasen drogs till fullvarv direkt
vid starten och inte behövde användas mer. Utan
något skydd framtill kunde färden bli något kylslagen, men banmästaren förklarade att han vintertid hade en farskinnspåse som han stoppade
fötterna i. En betydligt trevligare farkost fanns
också som normalt användes vid de dagliga enmansinspektionerna, en vanlig tramphjuling
med en liten motor placerad på styrstången som
drev framhjulet med en kedja.
På min första tur till Lidköping gjorde jag en
rejäl kullerbytta. Hjulingens fram- och bakhjul
var avsedda för västgötabanornas kraftigaste räls
med en huvudbredd på cirka 40 mm. Vår avdelningsgräns mot Lidköping låg strax utanför första växeln och man hade bytt växeln och någon
skena framför växeln till 43 kg-material, varför
rälshuvudet var cirka 15 mm bredare. Jag observerade inte detta utan åkte med god fart in på
den nya rälen, med påföljd att hjulflänsen gick
upp på rälshuvudet och jag spårade ur. Dressinen
och jag hamnade en bit från spåret men oskadda
båda. Jag glömde sedan aldrig var vår avdelningsgräns fanns.
Många EJ-rutiner kvar

Alla gamla smalspåriga västgötabanorna från Göteborg i söder till Gårdsjö i norr, Hjo/Tidaholm
och Skövde i öster och Håkantorp i väster styrdes
från baningenjören i Lidköping. 36:e bansektionen var indelad i åtta avdelningar, där varje banmästare hade sin egen konstruerade och självbyggda motordressin, från som jag minns banmästare
Halls minsta till den största och snabbaste hos
banmästare Krona i Nossebro, ett fartvidunder
med Indian- eller HO-motor, som säkert kunde
göra 100 km/h. Orsaken till blandningen var att
banmästarna hade några kronor per månad för
att hålla sig med egna farkost, medan en banvakt
hade 2 kr/månad för sin hjuling.
Det dagliga arbetet styrdes av banmästaren som
basade över sju-åtta ordinarie banvakter med
deras sträckor och tio-femton kollektivavtalsanställda banarbetare. De var i huvudsak småbönder
eller torpare som drygade ut inkomsterna under
sommartid med arbete i spåret. De hade ofta egna

Att vara banbefal
innebar mycket
pappersarbete. Här
ser vi banmästare
Nyberg på sin expedition i Degerfors 1944.

verktyg såsom spadar, korpar och spett. Det kunde medföra problem om man en dag var tvungen
att kasta om uppgiften och det saknades verktyg
för det nya arbetet. Gubbarna hade någon krona
extra i månaden för verktygsslitaget.
På banmästaravdelningen 25 5 i Skara saknades
ordentliga förråds- och manskapslokaler. Hösten
1950 pensionerades banmästare Hall och en ny
banmästare Karl-Erik Jonsson kom från Lerum.
Han hade liksom jag arbetat på normalspår och
såg ganska snart att vi behövde bättre lokaler och
verktyg för att utföra arbetena. Vi fick tillstånd
och pengar för att själva med eget folk bygga nya
lokaler och även en ny motortralla för transporter, varför arbetet sedan kunde skötas mera rationellt.
Nästan alla banvakter bodde i stugor placerade
nära en vägkorsning, som ofta var försedd med
grindar eller bommar. Förutsättningen för att en
banvakt skulle fa en stuga med sträcka var nästan
att frun eller någon annan familjemedlem skötte
bommarna vardag som söndag. Lönen var inte
särskilt hög men det var ett ansvarsfullt arbete
som måste utföras för alla tåg och under alla förhållanden. Det var väl inte ett så fysiskt ansträngande arbete och ansågs ofta som ett skräpjobb,
som vem som helst kunde utföra. Jag upptäckte
ganska snart att en vägvaktssyssla, som skulle utföras som skiftarbete av två man - far och son
- bara utfördes av fadern. Han var i tjänst från 05
till 23 varje dag. Det visade sig att sonen var sjuk
och fadern tyckte att han kunde arbeta dubbelt,
för att få bättre lön.

Mycket papperspyssel

En banförmans arbete bestod delvis av expeditionsarbete, som ofta utfördes på kvällstid.
Dagsverks- och arbetsjournaler skulle föras efter
dagens slut, rekvisitioner skrivas på material och
verktyg och hushållsbiljetter för anställda utfärdas. Varje anställd hade ett antal biljetter för sig
själv och ett antal för sitt hushåll. De skulle föras mycket noggrant i olika listor, och efter användandet återlämnas och prickas av. Listor och
biljetter skulle vid årets slut sändas väl förpackade till baningenjörsexpeditionen för ytterligare
kontroll. Arbetet ute på arbetsplatserna gick ut
på att ordna fram material och verktyg och vid
större arbeten såsom rälsbyten och höglyft sköta
personaltransporter och bandispositionstider
och ordna bevakning. Vid ett rälsbyte behövdes
tolv-femton man för att hinna med arbetet mellan tågen. Mycket spilltid mellan olika disptider
uppstod ibland och det gällde att försöka utnyttja dem för något konstruktivt arbete. Banvakten
Träff i Skäggetorp fick ofta agera lagbas med viss
pondus och röststyrka.
På sommaren 1951 blev jag utlånad till biöx i
Lidköping för att avväga och tvärsektionera för
spårbreddningen Håkan torp-Lidköping. Ett
monotont arbete att avväga en tvärsektion på
var tjugonde meter i regn och blåst på västgötaslätterna. Annan personal satt inne på kontoret
och ritade tvärsektioner och profiler och gjorde
förslag till nya profiler och massberäkningar. Jag
frågade baningenjör Högberg om inte jag kunde
fa rita upp mina egna avvägningar, men fick till
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svar att det fordrades andra kvalifikationer för sådant arbete och att jag som banförman knappast
hade sådana kunskaper. Det retade mig att höra,
och samma kväll skrev jag efter prospekt från
Hermods Korrespondensinstitut i Malmö och
beställde snart en "Kurs för ritare och konstruktörer inom byggnadsbranschen". Det var 130
brev i olika ämnen och jag lade upp ett schema
för att vara färdig med kursen till midsommaren
1952, ett tufft program, som jag genomförde.
Våren 1952 sökte jag ritartjänster på biöx i
Ystad och Kristianstad med betygsutdrag på de
delar av kursen jag redan läst. Efter en tid frågade
jag biö om jag fått "ABI", och fick samma svar
att en banförman inte hade sådana kunskaper
att det dög till en ritarbefattning. Det var andra
gången jag fick höra att jag inte kunde något.

Åter till skolbänken
Några dagar efteråt reste jag till Göteborg och
tog reda på olika studiemöjligheter på Göteborgs
tekniska institut och Tekniska gymnasiet. GTI
kostade pengar i terminsavgifter men tvåårigt.
TGG var gratis och treårigt och med bättre anställningsvillkor inom SJ efter examen, fick jag
reda på av rektor Sjöstrand. Förutsättningen var
dock att jag måste tentera i huvudämnena då
mitt realbetyg var tio år gammalt. Jag reste hem
och köpte sista årets realskoleböcker, tog semester
och tjänstledigt från midsommar till tentamen i
mitten av augusti och pluggade på heltid. Tentamen var både skriftlig och muntlig och pågick i

tre dagar. Jag talade med rektorn och förklarade
att jag behövde ett snabbt besked om jag fick börja. Han tittade i sina papper och gav klartecken.
Fyra dagar senare var jag åter på Vasagatan 1 i
Göteborg och började min utbildning.
De första dagarna var naturligtvis omvälvande
och att sitta inne hela dagarna var jobbigt. Jag var
ju van att vara ute och beordra folk vad de skulle
göra i arbetet och här fick jag uppgifter och hemläxor. Det kändes som att vara instängd och återförpassad tio år i livet, och jag var nästan beredd
att hoppa av. Alltnog, dagarna gick och jag fick
några trevliga kamrater som jag läste tillsammans
med. Jag var äldst i klassen - 27 år då jag började
- men hade en praktisk erfarenhet som många
av de yngre saknade. Jag diskuterade ibland med
lärarna om vissa uppgifter var realistiska eller helt
teoretiska, eftersom jag med min erfarenhet till
exempel såg att en 4 m lång planka upplagd på
två stöd inte skulle kunna bära 2000 kg.
Jag hade min fästmö Anna-Greta i Skara, och
varannan eller var tredje helg reste jag hem eller kom hon till Göteborg. Hon hyrde ett rum
hos en nyfiken kvinna med "hög moral" och det
ställde till vissa problem. På den tiden fick man
inte bo tillsammans innan man var gift och jag
kunde inte gärna ha mitt gamla rum kvar. Då
vi var säkra på att vi förr eller senare skulle bli
ett par, bestämde vi oss för att gifta oss lördagen den 22 november 1952. Jag bad rektorn om
ledigt följande måndag och tisdag, men då han
fick höra orsaken tyckte han att två dagar var väl

Det traditionella
banarbetet krävde
mycket folk. ett
arbetslag på linjen
Nässundet-Sjöändan 1948.
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i minsta laget för en sådan händelse och att en
vecka var mera passande.
Ansvar för Gävlesektionens byggnader

Terminen slutade före jul och jag hade i god tid
lämnat in min tjänstledighetsansökan för vårterminen, men då jag kom hem till jul låg ett avslag
på min ansökan från baningenjör Högberg. Jag
tvingades begära avsked, och då var det inga svårigheter från biös sida. Jag återanställdes efter avlagd ingenjörsexamen vid SJ på 35:e bansektionen i Gävle den 10 juni 1955, som husbyggnadsingenjör med baningenjören Olle Strid som chef
och underingenjören Svante Castell som min
handledare. Då hade ännu inte medicinalstyrelsens chef Bror Rexed sagt "du" och titulationen
var mycket strikt. Första dagen jag anmälde mig
för biö Strid fick Svante i uppdrag att informera
mig om sektionen och mina arbetsuppgifter. Jag
blev mycket imponerad av att han så fort vi blev
ensamma på hans rum föreslog att vi skulle lägga
bort titlarna. Jag tror inte att yngre personer idag
förstår vad titlar betydde och att det bara var nära
vänner som lade bort titlarna i varje fall på arbetet. Där började vår vänskap och vi träffas ännu
ofta i goda vänners lag.
Min fru arbetade fortfarande i Skara och att
hitta en lägenhet i Gävle visade sig vara mycket
svårt. Vi var helt inställda på att fa bo åtskilda
en lång tid framåt. SJ hade på den tiden många
tjänstebostäder, men många stod i kö och bostadsbristen i övrigt var också svår. Genom långa
byteskedjor, som praktiserades och uppmuntrades av SJ, blev en HSB-lägenhet om två rum
och kök ledig i slutet av en kedja. Någon flyttade
från Kiruna till Nässjö, en annan från Nässjö till
Göteborg etc. En man på distriktsexpeditionen
flyttade till Kiruna och jag fick köpa lägenheten
för 2300 kronor, en stor summa som jag fick låna
av SJ och amortera av genom löneavdrag varje
månad. Svante var en av borgenärerna. Glädjen
stod högt i tak, då jag kunde skriva och berätta
för min fru att hon kunde säga upp sitt jobb och
komma. Allt gick snabbt så vi kunde Bytta redan
under juli månad 19 5 5 till vårt första riktiga hem
på Sjätte Tvärgatan 36 A på Brynäs i Gävle.
Det nya arbetet inne på en baningenjörsexpedition var i mångt och mycket annorlunda än
arbetet i spåret och på banmästarexpeditionerna
där jag haft mitt arbete före teknisttiden. Jag var
ju inte främmande för miljön som sådan, men

att plötsligt befinna sig på sektionsplanet kändes
ganska bra. Organisationen bestod på den tiden
inom banavdelningen av Kungl. Järnvägsstyrelsen, distrikt, sektioner och banmästaravdelningar.
Då fanns sex distrikt med ett antal bansektioner
och varje sektion bestod av olika antal banmästaravdelningar med varierande poängtal. Dessa
tal stod för storleken på avdelningen såsom längd
huvudspår, antal växlar och hus etc. Efter dessa
poängtal varierade chefens befattning lönemässigt och hur många medhjälpare han hade till sitt
förfogande. Även dessa hade olika lönegrader.
Bansektionerna var numrerade och Gävle hade
nr 35. Nummer 36 fanns i Lidköping, men hur
många som levde samtidigt vet jag ej. Viss omorganisation har väl alltid förekommit och 1954
flyttades distriktsexpeditionen från Östersund
till Gävle medan bansektionerna i Storuman och
Arvidsjaur drogs in och fördelades mellan närliggande sektioner och distrikt. Orsaken till flyttningen från Östersund till Gävle var förmodligen att man borde vara närmare tyngdpunkten
för trafiken. 35:e bansektionen omfattade nu
Storvreta-Gävle-Hudiksvall-Årskogen, GävleKungsgården, Hagaström-Sala samt Hudiksvall-Delsbo och Söderhamn-Marmaverken.
Broinspektioner och mygg

Arbetet var mycket omväxlande med resor för
tillsyn av reparationer av husbyggnader och bostadsinspektion. Efter en tid frågade Svante Castell om jag inte samtidigt med en del resor med
motordressin kunde utföra broinspektion och
besiktning av broar då jag ändå befann mig på
linjen. Biö Strid gav omedelbart sin välsignelse
till arrangemanget. Vi gjorde sällskap ett par resor och Svante berättade vad som var viktigt att
undersöka och vara observant på. Mitt intresse
för broar var därmed väckt, och mycket vatten
har runnit under alla de broar jag arbetat med
under årens lopp i olika sammanhang.
Vid ett tillfälle gjorde jag inspektion av broarna över Dalälven i Gysinge på den numera nedlagda banan mellan Hagaström (Gävle) och Sala
och blev tvingad att avbryta arbetet på grund
av mygg. Man talar även idag om myggplågan
i Tärnsjö, Gysinge och Färnebo i tidningar och
visar i TV hur bedrövligt det är med myggorna.
I alla tider har myggorna varit till besvär i dessa
trakter - kanske har det förvärrats med åren.
Baningenjör Bror Strid i Gävle kom hem från
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en resa till Gysinge och var påtagligt myggbiten
i ansiktet och på händerna. Han berättade att
under en kort promenad utmed spåret hade han
blivit anfallen av stora svärmar myggor och "om
de hade varit som vanliga myggor, som satte sig
först och sedan började suga blod. Nej, de här
kom som B 18 (dåtidens moderna störtbombare
i svenska flygvapnet) med gadden utfälld och
stack direkt".
Det blev ganska många nätter på hotell och
pensionat runt sektionen under åren. Restiderna
var långa med tåg och om man åkte bil var till
exempel E4, dåtidens Riks-13, fortfarande i stort
sett en krokig grusväg med under vintertid dålig
snöröjning och på våren full med tjälskott. Då
betalade inte arbetsgivaren hotellrummen utan
traktamente utgick med ett visst belopp för natt
och dagtraktamente efter hur många timmar
man var borta utanför tjänstgöringsorten. Ett
billigt rum gjorde att man kunde spara någon
krona på traktamentet, varför man sökte sig till
de mindre pensionaten eller resanderum med på
en del platser mycket spartansk inredning och en
toalett ute i korridoren för alla rummen. Att man
ofta hörde samtal och kanske andra ljud genom
väggarna ingick i priset, liksom ett krafsande och
tassande av råttor i väggar och över golvet.
Till spårsidan

Efter ett par år flyttades jag över till spårsidan och
efterträdde den legendariske basen Sixten Jonasson som flyttat till Ånge och blivit chef för dubbelspårsbyggnaden mellan Ånge och Ramsjö.
Efter något år fick jag påbörja projekteringen för
den nya rangerbangården på Näringen i Gävle.
Området var då i stort sett obebyggt och stora
delar var i huvudsak gammal igenvuxen åkermark och impediment. Den geotekniska undersökningen visade besvärliga grundförhållanden
med lera och i norra delen grus- och sandlager
blandat med lera och silt. Stora delar av bangården byggdes på områden som sedermera klassats
som skyddsområde för kommunens vattenförsörjning. En uppfyllning med grus påbörjades
under min sista tid i Gävle och gruset transporterades från Nynäsområdet där kommunen
byggde infiltrationsbassänger, även detta för sin
vattenförsörjning.
Första tiden i Gävle tyckte min fru och jag att
vi numera var lite norrlänningar. Arbetet pågick
även lördagar till klockan 13 och då jag kom hem
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bjöds jag ofta på forell till middag. Vi tyckte att
det kändes lite norrländskt men en lördag tog det
slut. På fisktorget - då beläget mitt emot Gävle
C där numera busstationen ligger - fanns denna
lördag ingen forell. Varför? Fiskhandlaren hade
svarat att de inte fatt någon fisk från Danmark
denna lördag. Det var alltså odlad forell vi hade
ätit men den smakade likväl gott. Det fanns annan fisk på torget varje lördag då fiskarna från
Bönan eller Harskär kom in i Gavleån, lade till i
Lillån, langade upp fisklådorna från sina svarta,
tjärade båtar och med nytvättade blåställ sålde
strömming och nyrökt böckling som doftade
härligt och fortfarande var lite varm.
En annan händelse som påverkade våra liv
betydligt mer än odlad forell var att vi fick vårt
första barn som föddes på våren 1957. Som alla
nyblivna föräldrar var vi väldigt försiktiga och
rädda om vår lilla Maria. Hon vägdes och mättes och vi läste i en bok hur mycket mat hon
behövde, hur länge hon borde sova etc. Oavsett
detta växte hon och blev vuxen som alla barn.
Nytt husansvar, men nu i Växjö

För att avancera och få bättre betalt sökte jag en
tjänst som chef för husbyggnadsgruppen i Växjö
i lönegrad 21 och flyttade den 1 april 1959.
26:e bansektionen var i huvudsak smalspår
med spårvidd 891 mm, men bandelen VäxjöTingsryd hade spårvidden 1067 mm och på
Växjö bangård fanns genomgående normalspår
med 1435 mm från Alvesta till Kalmar. På bangården fanns alltså tre spårvidder som korsade
varandra och även en speciell växel där alla spårvidderna var inblandade. Då biö Jönsson visste
att jag var intresserad av och hade arbetat en hel
del med spår och växlar, dröjde det inte många
dagar förrän han frågade om vi inte kunde ta en
promenad över bangården, där han stolt förevisade den förnämliga konstruktionen som han
själv ritat och byggt, sedan Kungl. Järnvägsstyrelsen förklarat det vara omöjligt att utföra en
dylik växel.
Jag inbjöds snart att resa med honom i inspektionsdressinen - en ombyggd bil av okänt fabrikat utan ratt - på olika avsnitt av sektionen. Då
bokskogen just börjat grönska företogs en resa till
Oskarshamn och senare på sommaren gjordes en
tur över Öland från Ottenby till Böda. Biö Jönsson hade tjänstgjort i Växjö mycket länge och
hade ett fenomenalt minne om vad som hänt

under de senaste tjugo-trettio åren. Han kunde
berätta om varje station och banvaktsstuga att
då och då hade man gjort den reparationen eller
ombyggnaden, eller när man tapetserade ett rum
och målade om köket åt stinsen i Åseda. Han
var som ett levande lexikon och berättade många
trevliga historier.
Kalmarsundsfårjan

I Kalmar fanns en liten järnvägsfärja för godsvagnar till Färjestaden på Öland. Färjan tog två
normalspårsvagnar uppkörda på överföringsvagnar eller fyra smalspårsvagnar. Vindfånget blev
ganska stort och det gungade betänkligt vid en
blåsig överfart. Färjan var öppen i båda ändar så
vågorna kunde spola fritt igenom över däcket. Jag
minns en speciell resa med två godsvagnar, den
ena tungt lastad och den andra tom varför färjan
lutade framåt och fören låg lågt. Vågorna spolade
friskt över däcket och fören grävde sig djupt ner.
Kaptenen backade en bit i lä och vände färjan
så vågorna gick under aktern. Resan tog ganska
lång tid och jag hann bli rejält sjösjuk. Det fick
bli sista resan med tjänstefärjan.
Vi hade tur även denna gång med flyttningen
och jag bodde bara en månad ensam i Växjö

innan vi hittade en lägenhet och familjen åter
var samlad. En lycklig tid med promenader på
fritiden och bad i Helgasjön. Min fru älskade att
tillsammans med vår flicka gå på torget bland
blommor och alla de små gummorna, som kom
in från landet och sålde sina ägg och grönsaker.
Många hade bara en unikabox med äpple, ägg
eller päron, och då de sålt dessa handlade de
väl själva vad de skulle ha i staden varefter det
var dags att ta bussen hem. Jag kommer särskilt
ihåg en liten tant, som sålde Viktoriaplommon
på hösten. Varje plommon hade hon ömsint
plockat ner från trädet på morgonen och virat
in i silkepapper och det var en fröjd för både
öga och gom att äta dem. På torget fanns också
en man som fiskade i Helgasjön. På onsdagen
kunde man beställa en lagom stor gädda eller gös
till lördagen och i en våt jutesäck sprattlade fiskar
omkring då man kom. Det var verkligen färsk
fisk som serverades till middagen.

"Lapphelvetet"
Rykten florerade om att sektionen skulle läggas
ned i och med att Biö Jönsson gick i pension
under sommaren 1960 och jag sökte nya tjänster och befordran. Min nästa tjänst blev på 21 :a

När Lennart Petersson fotograferade tågfarjan Ane låg havet relativt stilla. Foto .från boken Lennarts järnvägs-

bilder, 1999.
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bansektionen i Umeå, som chef för husbyggnadsgruppen i lönegrad 23. Den 1 februari 1960
möttes jag på plattformen i tjugo graders kyla av
biö Bengt Lodfeldt med orden: "Du är välkommen till lapphelvetet, och dom där förbannade
husen ger jag faen i." En härlig tid började med
ett självständigt arbete och mycket trevliga arbetskamrater men hektisk i förhållande till Växjö. Jag hade sett och träffat Lodfeldt för många år
sedan i Kristinehamn då jag började i realskolan
1937. Han gick i gymnasiet och vi smågrabbar
och ett par gymnasieklasser hade gymnastik tillsammans. Han hette då Andersson och var son
till en ritare, som tjänstgjorde på sjunde biöx i
Kristinehamn. Denne ritare blev sedermera "Slipers-Anders" med alla inom banavdelningen,
sedan han flyttat till Järnvägsstyrelsen och fatt
hand om impregnering och leveranser av sliprar
över hela Sverige. En annan bekant var underingenjören Curt Wärre, som jag tidigare träffat
på biöx i Lidköping under min tid i Skara. Min
närmaste arbetskamrat blev Bernt Bäckman och
från resorna tillsammans har jag många minnen,
såsom första gången jag åt pitepalt i Lycksele. Där
låg två lite gråaktiga paltar simmande i smält smör
på tallriken och då jag skulle sätta gaffeln i den ena
studsade den iväg som en tennisboll över bordet
och försvann över bordskanten. Det var trångt
och mycket folk så jag hittade inte min palt bland
alla stolsben och fötter.
Återigen hade vi turen på vår sida med flyttning och bostad och vi kunde flytta in i en nybyggd lägenhet på Bölevägen på Teg, en stadsdel
söder om Umeälven. Som närmsta grannar fick
vi just Maj och Bengt Lodfeldt med deras flicka
Eva. Vi fick vår andra flicka i Umeå och flickorna
lekte ofta tillsammans. Då Eva och Maria var lika
gamla och började skolan frågade fröken en dag
om barnen hade några syskon. Eva påstod bestämt att hon hade en lillasyster. Fröken visste att
så var inte fallet och då förklarade Maria att det
var hennes mamma som fatt Anna, men att Eva
också fick kalla henne för lillasyster.
Första våren och sommaren var en ganska
jobbig tid med de ljusa kvällarna od1 nätterna. Det var svårt att lägga sig och so 'a. Även
i arbetet, då jag till exempel var ute på resor
med banmästare eller andra, missade jag ofta
klockan eftersom solen fortfarande stod högt
på himlen, och jag blev ibland försynt påmind
om att det kanske var dags att sluta för dagen.
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Det visade sig också att vintermörkret inte
var mycket bättre, då det var nermörkt redan
klockan två på eftermiddagen. Många kvällar
fördrevs med pappersarbete på hotellrummen
i Långsele, Skellefteå, Storuman eller Hoting.
Ofta företogs hemresorna efter arbetstidens slut
med kanske 15-20 mil bilresa i mörker, snöyra
och kyla, varför dagarna kunde bli långa och påfrestande. Jag rapporterade till biö någon gång i
veckan hur arbetena framskred och vad som var
på gång. På min lott låg cirka fyra hundra lägenheter, stationshus, lokstallar, driftcentraler,
förråd med mera, och 21 :a bansektionen omfattade cirka hundra mil huvudspår från Långsele till Bastuträsk, Forsmo-Hoting-Storuman.
Hällnäs-Lycksele-Storuman samt linjerna från
stambanan till Örnsköldsvik, Umeå/Holmsund
och Skellefteå/Skelleftehamn. Mycket arbete
utfördes med AMS-medel som kunde tilldelas
en dag och arbetsförmedlingen ringde nästa dag
och frågade vart de skulle sända de friställda
hantverkarna.
Hela havet stormade

Under 1963 började rykten om en ny omorganisation. För mig personligen upplevde jag ingen
oro för framtiden och på grund av mycket arbete
tänkte jag inte så mycket på detta. Min filosofi
var att det alltid fanns något arbete även för mig
i nästa organisation. Den kommande omorganisationen var väl den mest omvälvande hittills
i SJ :s historia och även den största fram till bildandet av Banverket 19 8 8. År 1964 slogs hela
den befintliga organisationen sönder och man
bildade elva ban- och trafikdistrikt. Redan nu var
frågan om det blev för många och små distrikt,
och förslag fanns att bilda åtta distrikt av varje
slag. Alla befattningar skulle sökas i vanlig ordning och den 1 oktober 1964 startade ban- och
trafikdistrikten i Umeå med flyttning till ett nytt
gemensamt hus, där de skulle dela på vissa lokaler och tjänster såsom vaktmästare, lunchrum,
förråd etc. Jag hade sökt och fatt befattningen
som chef för planeringsgruppen (Capl) och med
den befattningen följde det tvivelaktiga nöjet att
vara "flyttkarl" vid överföringen till de nya lokalerna. Jag skulle stå för möbleringen, se till att
alla hade stol och bord med mera. I och med omorganisationen blev en del möbler övertaliga från
biöx i Boden och Kiruna och sändes till Umeå.
Det var naturligtvis inte de bästa som kom i en

jämfort med distriktets avlägsna lappmarksstationer låg Vännäs hyfsat till.från stationeringsorten Umeå.
Foto 1976Anders Lundquist.

godsvagn. Alla ville ha nya möbler och en del
hårda ord växlades om huruvida en stol eller ett
bord kunde anses brukbara eller inte.
Som bandistriktschefkom Sten Smith och som
trafikdistriktschef Runo Renntun till Umeå. I de
gemensamma utrymmena i källarplanet installerades en ny kopieringsmaskin, en Xeros-Rank.
Maskinen låstes till en början in i ett litet utrymme och nyckeln förvarades på diariet. Bredvid
maskinen låg en anteckningsbok där antal kopior och vem som hade kopierat skulle föras in,
då man ansåg att kopiorna var dyrbara och att
ingen skulle kunna kopiera något privat.
Tiden som capl blev inte särskilt lång och jag
kan nog säga, att jag inte trivdes och aldrig kom
in i rollen. Efterdyningar av omorganisationen
pågick och en del befattningar var ännu inte
tillsatta. Jag sökte en befattning som chef för
spårgruppen i Borås, ett par lönegrader högre än
befattningen i Umeå, men jag var helt säker på
att jag inte skulle komma ifråga. Dåtidens ansökningar sattes upp på en lista efter lönegrader
och befordringsdatum och jag hade fatt reda på
att jag låg på fjärde plats. Den 15 december 1964
fick jag oväntat besked om att de tre andra före
mig av olika anledningar försvunnit från listan
och att jag hade fatt befordran till Borås.

Flyttproblem
Vi hade alltid hört och läst att det regnade så
mycket i Borås. Det var ju därför man byggt upp
textilindustrin på fuktiga platser. En förstående
fru ställde upp på flyttningen och något nytt. Vi
hoppades naturligtvis att flyttningen skulle gå
lika smärtfritt med bostad och annat som våra
tidigare flyttningar gjort, men det visade sig bli
mycket svårare på grund av stor bostadsbrist i
Borås. Att ta tillbaka min ansökan kom dock
aldrig på tal.
Den 10 januari 1965 hälsades jag välkommen
till Borås av bdc Rune Lundberg och min närmsta chef biö Valfrid Jonasson. Lundberg hade
rykte om sig att vara en mycket fordrande chef
med kort stubin, men jag fann snart att det också
fanns ett gott hjärta. Vi hade så småningom ett
mycket gott samarbete bland annat vid bygget av
den nya rangerbangården i Jönköping.
Bostadsfrågan i Borås visade sig alltså vara ett
stort problem. Jag fick hyra ett rum och reste
så ofta som möjligt hem till Umeå där familjen
bodde kvar. Textilindustrin gick på högvarv och
enda möjligheten som det såg ut var att ställa sig i
tomtkön och bygga något eget, men även denna
kö var lång. Första månaden var en ständig jakt
i annonser, hos mäklare, byggmästare och alla
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andra som kunde tänkas ha ett tips om en lägenhet i eller omkring Borås. En dag träffade jag
en teknistkamrat från Göteborg på gatan. Det
visade sig att han arbetade hos en byggfirma som
startade och byggde bostadsrätter, och jag hade
turen att fa teckna mig for en lägenhet och betalade insatsen, omkring sex tusen kronor. Inflyttning skulle ske den 1 augusti och allt såg mycket
ljusare ut till den dagen då företaget gick i konkurs och jag såg min lägenhet och insats gå upp i
rök. Efter många turer och ett intensivt arbete av
mig själv och två andra personer kunde jag med
familjen flytta in i en ny lägenhet den 1 november 1965. Under tiden kom också våra vänner
Svante och Maj Castell från Gävle till Borås, så vi
träffades på nytt efter några år och allt var på nytt
trivsamt. Vår äldsta flicka hade bott hos mig från
skolstarten i augusti, så hon inte skulle behöva
flytta mitt under terminen och vår yngsta flicka
var bara fem år, så hon hade ännu inte börjat
skolan.
Jag träffade en annan man i Borås som jag
hade hört många historier om. Hans namn
var Karl-Gustaf David Hallberg, en glad gamäng och spelevink. Karl-Gustaf och jag hade
liknande befattningar, jag på bansektionen och
Karl-Gustaf på allmänna sektionen, så vi hade
138

ganska mycket med varandra att göra. Vi hade ju
liknande bakgrund med arbete ute i spåret och
kände en viss gemenskap. Hans sinne for spratt
och ett glas i goda vänners lag var hans kännetecken. Han hade sitt tjänsterum intill ytterdörren på vår expedition, som var inredd i Borås övre
gamla stationshus. Vid ett tillfälle fungerade inte
dörrstängaren, med följd att det hördes en kraftig smäll när dörren slog igen. Bandistriktschefen
som också hade sitt rum i närheten blev irriterad av detta smällande och undrade vem som
sprang ut och in genom dörren under tjänstetid.
Karl-Gustaf såg sin chans att retas, klättrade ut
genom sitt fönster, öppnade och stängde dörren
med en smäll och hoppade in genom fönstret.
Ögonblicket efteråt rusade de ut och skulle se
efter vem som gick ut eller in men det var tomt.
K-G upprepade proceduren ett par gånger. Bdc
förstod väl vem som orsakade dörröppningarna
och K-G fick order om att dörrstängaren omedelbart skulle repareras.

Nya godsbangården i Jönköping
SJ:s personbangård i Jönköping var lokaliserad
vid Vätterstranden och godshanteringen till
hamnbangården vid Munksjön. Hamnen hade
spårforbindelse från Vaggerydsspåret, som ut-

gick från centralstationen med gatukorsningar
försedda med bommar.
Sedan många år hade staden framfört önskemål att frigöra Vätterstranden från en del järnvägsspår och ta bort spåren mellan centralen och
hamnen. Olika förslag hade framförts men aldrig realiserats. År 1964 tillsatte SJ en arbetsgrupp
med uppgift att ånyo utreda frågan om SJ :s anläggningar. På basis av utredningen och förhandlingarna med Jönköpings stad träffades i slutet av
1966 ett avtal om flyttning av godshanteringen
till gamla flygfältet söder om Rocksjön. Utflyttningen, som även omfattade ASG:s verksamhet,
skulle vara klar vid årsskiftet 1971 /72. I avtalet
reglerades alla med flyttningen sammanhängande frågor jämte fördelningen av arbetsinsatser
och kostnader. Staden tillförsäkrades mark i anslutning till Jönköping C för busstrafiken och för
bättre trafikleder, SJ fick i sin tur mark för de nya
anläggningarna på gamla flygfältet. Av SJ-beslut
1969 att införa containerhantering av styckegodset följde att separata godsterminaler byggdes för
SJ och ASG. Vid sidan av mitt ordinarie arbete
och ibland på heltid blev jag av Lundberg anmodad att planera och driva arbetet. Arbetet på
fältet började under 1968 och avslutades med
invigning i början av 1972.
Att tåg spårar ur händer då och då av olika anledningar. Det kan uppstå stora skador på lok och
vagnar och naturligtvis också på spårmaterielen.
En av de största och besvärligaste olyckorna inträffade 1971 i Hindås mellan Göteborg och Borås.
Två godståg med två lok för varje kolliderade i
västra tunnelmynningen öster om Hindås station.
Båda lokförarna klarade sig mirakulöst men totalt
tjugo vagnar blev skrot, varav nio tankvagnar med
cirka 200 ton olika oljeprodukter. Detta rann ut
och strömmade i dräneringsledningen genom tunneln och ut i ett bäcksystem, som så småningom
mynnade i sjön Lygnern. Genom Hindås borgarbrandkårs snabba insats hejdades oljan i bäcken
genom olika provisoriska dämningar, varför skadorna blev förhållandevis små.
Botniabana 1968
Banavdelningens ingenjörspersonal undrade ofta
varför inte vidareutbildning i likhet med trafikavdelningens trafikkurs kunde anordnas för
personal inom andra avdelningar. 1968 meddelade centralförvaltningen att även personal från
övriga avdelningar kunde ta delta i en "Högre

företagsekonomisk kurs". För att delta i kursen
fordrades godkänt resultat i ett skriftligt prov i
matematik och svenska och jag kunde börja kursen, som omfattade cirka ett år med fem eller
sex veckors internat på olika platser. En arbetsam
tid med en hel del hemarbete på fritid och med
tentamen i början av internatveckorna i olika
ämnen såsom national- och företagsekonomi.
Kursen avslutades med ett arbete på temat
"Botniabanan". Kursdeltagarna delades in i tio
grupper med tre man i varje grupp och ett delprojekt inriktat på sitt eget arbete i det dagliga
livet. Ett nytt spår Nyland-Örnsköldsvik-Umeå
skulle projekteras och undersökas till exempel
med avseende på spårdragning, elektrifiering,
signal- och teleinstallationer, ny bro över Ångermanälven, marknadsundersökning etc. och med
kostnadsberäkningar. Jag själv tillsammans med
Ingemar Hallen och Jan Ryblom fick i uppdrag
att projektera och kostnads beräkna nytt spår från
Örnsköldsvik till Umeå med anslutning till Husums massafabrik. Med den förutsättning som
gällde för uppdraget ritades spåret med 1400 m
kurvradier på kartor med inlagda nivåkurvor och
för en hastighet av 160 km/h. Hela kursen avslutades med muntlig redovisning.
Familjen trivdes bra i Borås trots det välkända
regnet. Där fanns Rya åsar - ett vackert kuperat
fri tidsområde - som vi ofta frekventerade. Vi hittade underbara platser, som vi besökte då t.ex.
blåsipporna blommade på våren. Backsipporna
hade sin plats på försommaren, västkusten med
bad och fiske lockade sommartid och svampoch bärmarkerna gällde på hösten. Sällskapslivet
blommade med många gamla och nya vänner,
teaterbesök och arrangemang i musikskolans
föräldraförening. Min fru började arbeta halvtid,
vår bostadsrättsförening artade sig väl och allt såg
ljust och lovande ut.

Ny omorganisation
1971 kom rykten om att tre distrikt skulle dras
in. Ett av dem var Borås och de övriga Växjö
och Umeå. Generaldirektör Lars Peterson kom
och höll informationsmöte och skulle svara på
våra frågor, men ingen var klokare när vi gick
hem efter mötet. Ilska över den dåliga informationen och oro för framtiden lade sordin både
över arbetet och i hemmen. Den 1 juli 1972
skulle omorganisationen genomföras, men med
en rösts övervikt för nej-sidan i riksdagen sköts
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det hela upp. Nästa år gick motionen igenom.
Vi fick alltså ett års respit på ont och gott. Alla
visste ju att vi skulle dras in förr eller senare och
arbetsglädjen var inte den bästa detta sista år i
Borås. Omorganisationen innebar en geografisk
uppdelning av de tre distrikten, och man kan i efterhand undra om den förra organisationen med
elva distrikt bara var till för att bereda ett antal
personer ett nytt chefsjobb. Alltnog bildades nu
under bansektionschefen på varje distrikt olika
grupper för spårunderhåll, projektering och nybyggnad av anläggningar samt husbyggnad. Alla
fick åter söka tjänster och jag fick min den 1 juli
1973 i Örebro som Cbpn - chef för projektering
och nybyggnad - där även broarbeten och -inspektioner lades in.
Örebro bandistrikt omfattade Örebro, Värmlands och Västmanlands län, och Värmland var
ju mina gamla hemtrakter så placeringen var bra.
Efter många turer kring min bostadsrättslägenhet
i Borås gick Byttlasset till Örebro den 15 augusti
1973. År 1965 då vi Byttade till Borås fanns inte
en lägenhet att uppbringa på bostadsmarknaden,
men våren 1973 meddelade tidningarna att det
stod åtta hundra lägenheter tomma i Borås på
grund av tekoindustrins nedgång. Att sälja en
bostadsrätt utan att förlora sin insats eller delar
därav var mycket svårt. Jag hade ett bud och frågan var om SJ ville betala mellanskillnaden på
ett par tusen kronor eller jag skulle vänta och
fa omstationeringstraktamente. Byråassistenten
Palmgren läste i bestämmelserna att någon sådan
ersättning inte gick att fa, men bdc Rosell som
var lite av en gambier men också en realistisk
man skrev under. Ingen reaktion kom och SJ
förlorade säkert inga pengar.
Arbetet var som på tidigare arbetsplatser omväxlande och intressant och framförallt fritt men under stort ansvar. Bandistriktschefen Holger Rosell
och baningenjören Lars Falk var lätta att samarbeta
med liksom gruppchefen för spårunderhållet Sven
Ljungman och mina medhjälpare Sven Johansson,
Lars Thente och Kent Larsson.
Brobyten

Under Boråstiden och även i Örebro byttes ett
stort antal gamla brokonstruktioner av stål mot
betongdäck med genomgående ballast. De kunde
utföras enligt Brokontorets standardritningar för
brodäck upp till cirka fem meters längd. Dessa
brodäck kunde ofta tillverkas på sidan av spåret
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och lyftas på plats med SJ :s egna A-kranar, som
lånades från Göteborg eller Nässjö. Ofta tillverkades Bera däck på ett stickspår eller en frilastplan på en station, för att sedan med olika typer
av brobytesvagnar och kranar transporteras ut
till broplatsen. Bytet kunde på detta sätt utföras
på ett par tre timmar allt efter transportlängd,
tidpunkt på dygnet etc. Efter några år började
de Resta mindre konstruktionerna vara utbytta
och större och längre broar stod på tur med mer
komplicerade arrangemang för själva bytet. De
nya brodäcken tillverkades då ofta på sidan av
den befintliga bron och sköts i sidled på glidbanor med olika resultat.
Ett brobyte som jag speciellt minns var bytet av
stålkonstruktionen över det då upprivna spåret
för Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg
strax norr om Krampens station på linjen FröviAvesta. Bredvid det gamla spåret fanns också en
landsväg. Allt var förberett av entreprenören och
oss själva. Efter sista tåget bröts spåret, och den
gamla stålkonstruktionen skars ner och skrotades
snabbt och utan missöden. Entreprenören hade
konstruerat och monterat glidbanor av stålbalkar
som vilade på ett regelverk, och själva däcket låg
också på stålbalkar. Mellan glidbanan och balkarna skulle ett lager med grafitfett appliceras för
att friktionen skulle bli så liten som möjligt. Vi
hade cirka tio timmar bandisptid, som vi ansåg
vara väl tilltagen för arbetet. De första två metrarnas sidoförByttning gick utan problem och
utan större dragkraft med så kallade tirforblock,
men då balkarna skulle glida över nästa stöd började det kärva och det hela fastnade. Mer smörja,
Ber block, nya taljor och domkrafter samt nya
friska gubbar fick äntligen däcket på plats efter
ett och ett halvt dygn och tågen kunde åter börja
rulla. I sanning ingen trevlig situation att gång på
gång fa meddela tågledningen att arbetet inte var
färdigt och att mer tid erfordrades.
Ett annat byte gick så mycket snabbare än vi beräknade. Ett cirka elva meter långt brodäck för Sagån i Sala på linjen mot Uppsala skulle dras in på
plats, också det på glidbanor av stålbalkar. På balkarna placerades rostfria cirka 20 cm breda band.
Däcket hade tidigare lyfts upp och teBonplattor
var utlagda på de rostfria banden under däcket.
Med två mindre tirforblock drogs däcket lätt i sidled. Efter en kafferast började dock en man dra lite
före den andra och hela däcket gled i längdled. Vi
hade sådan tur att däcket var inne cirka en decime-

Södra stambanans bro över Rönne å var en av de forsta liingre där den gamla överbyggnaden byttes mot ett betongdäck. Lennart Ameen fotograferade S]Ks Hg-dragna uifl,yktståg den 22 maj 1976.

ter mellan landfästets stenskift där det stötte emot.
Om inte däcket törnat emot stenskiftet hade det
hamnat i Sagån. Med några spett baxades det på
rätt plats och sidoförflyttningen kunde avslutas på
ungefär halva disptiden. I fortsättningen kollades
alltid att glidbanorna var säkrade mot förskjutning även i spårets längdled.
Tjusningen med arbetet var att alla dagar var
olika och arbetsuppgifterna så skiftande. Under
mina tjänsteresor i Värmland träffade jag en del
gamla bekanta och vänner, som jag arbetade tillsammans med under mina första år vid SJ. Det
var alltid roligt och trevligt att uppliva gamla
minnen över en kopp kaffe.
Våra tidigare flyttningar utom den sista från
Borås till Örebro var så att säga självförvållade.
Jag hade sökt befordran och med en förstående
fru som ställde upp gick det bra. I slutet av 1970talet sökte jag sektionschefsbefattning på Stockholms bandistrikt och låg bra till för att fa befattningen. Det var första och enda gången jag sökt
en befattning i Stockholm. Både jag och min fru
var inställda på att om jag fick tjänsten skulle jag
veckopendla och hon tills vidare fortsätta sitt arbete i Örebro. Vi hade varit i valet och kvalet
om jag skulle söka tjänsten, men vi var överens
om att försöka. En dag kom besked att en annan

man fatt tjänsten. Jag gick till systembolaget och
köpte en flaska champagne och vi firade att jag
denna gång inte hade fatt befordran.
Äntligen baningenjör

Den 1 oktober 1981 tillträdde jag tjänsten som
chef för bansektionen på bandistriktet i Gävle
och kunde nu kalla mig för baningenjör - mina
drömmars mål sedan barndomen. I Gävle träffade jag ånyo bdc Sten Smith, men då han gick i
pension en kort tid därefter arbetade vi bara någon månad tillsammans. Hans efterträdare blev
Svante Murman, som var en glad och lättsam
man att arbeta tillsammans med.
Under hela min tid vid SJ och Banverket har
jag gått till mitt arbete med glädje och sett fram
mot dagen med tillförsikt, men det fanns naturligtvis dagar man helst skulle vilja glömma, som
den då jag kallades hem från en semester för att
som ansvarig bansektionschef svara på journalisternas frågor om varför ett persontåg spårat ur
av en solkurva på linjen Trönödal-Lindefallet
där tre människor omkom. Att framför TV-kameran och utfrågarna förklara varför en solkurva
uppstår, om vi inte hade någon spårinspektion,
om fler kunde olyckor inträffa var ingen trevlig
upplevelse.
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Kreosotens arv

Ett annat mycket arbetsamt men intressant arbete började på sommarenl987, då en grodman
plockade upp sjunktimmer i en vik av Vanån i
Vansbro där SJ tidigare hade haft en impregneringsplats för sliprar och där kreosot runnit ut i
viken. Kreosoten låg på bottnen och då vattnet
rördes om vid timmerbärgningen fick dykaren
en kallsup blandad med kreosot och kördes till
Falu lasarett för magpumpning. Pressen slog upp
nyheten som om hela Vansbro var hotat, och den
stora frågan var vem skulle bekosta saneringen.
Kommunen hade omedelbart anlitat en saneringsfirma som med olika metoder trodde sig
kunna suga och pumpa upp hela sjöbottnen och
filtrera bort kreosoten i ett jättefilter. Efter sammanträde med företrädare för kommunen, länsstyrelsen och SJ tog SJ på sig det ekonomiska ansvaret för saneringen. Pågående sanering avbröts
och en grundlig kartering påbörjades för att
fastställa var och hur mycket kreosot som fanns
på sjöbottnen. En hektisk tid började med sammanträden, provtagningar, entreprenörs- och
konsultupphandlingar, diskussioner om tillvägagångssätt vid saneringen, begäran om diverse tillstånd med mera. Arbetet blev mycket långdraget

och pågick vid min pensionering och ett flertal
år därefter.
Efter upptäckten av kreosot i Vansbro beordrades en inventering av alla platser där impregnering skett under årens lopp. Impregneringen hade utförts i mobila impregneringsverk.
SJ köpte in sliprar till olika platser och verket
kördes dit och impregnerade sliprarna på plats.
En av dessa platser var Krylbo där man dessutom
hade använt arsenik, varför saneringen där måste
utföras med andra metoder än i Vansbro.
Hur annorlunda då!

Från spett och spade till datoriserade maskiner
kan man kalla utvecklingen inom banavdelningen under den tid jag upplevt från år 1942, då det
praktiskt taget inte fanns några maskinella hjälpmedel för spårarbetet, även om det för lastning av
grus fanns en ångdriven, spårgående lastmaskin
som betjänades av tre man och flyttades mellan
olika grusgropar allt efter behov. I övrigt lastades
allt grus för hand på vanliga öppna vagnar. Det
östes först i en vanlig skottkärra, som oftast var
uppbyggd så att innehållet i en kärra kunde vara
200-250 liter. Kärran hade järnhjul och kördes
på en något lutande landgång från grusschaktet
till vagnarna och man lastade varje vagn med åtta
kubikmeter grus. Eftersom
banavdelningen behövde
stora grustransporter och
de vanliga trafikvagnarna
ofta var mycket opraktiska
4
vid lossningen av gruset på
linjen, byggdes ett antal om
med låga sidolämmar av
plåt. Så småningom höjde
man också upp golvet till
en ås i mitten med lutning
åt båda sidor för att under-

De mobila impregneringsverken hade flyttats mellan
många platser, så det fanns
många platser att undersöka
och sanera. Bilden är tagen
vid anläggningen i Limmared
Reka-arkivet!Svjvm.
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Slipers barkning
i Nässundet
1948.

lätta lossning av gruset. Vagnarna kallades blåhoppor på grund av sin blågrå färg. Gubbarna
öppnade sidolämmarna och skottade av gruset
för hand medan tåget hela tiden rörde sig. Det
gällde att inte ramla av vagnen om tåget ryckte
till och samtidigt se till att lagom mycket grus
skyfflades av, så att en jämn sträng med grus låg
utmed spåret.
Gruset som lossades på detta sätt användes till
höglyft av spåret, till breddning av banvallen eller
som fyllning i upprensade och rörlagda diken.
Vid höglyft skyfflades en del grus in i spårmitt.
Spåret lyftes sedan med en "liv" (en lång järnbeslagen planka med ett underlägg) eller med domkrafter, varefter gruset stoppades under sliprarna
med spadar. Stoppningen utfördes av fyra eller
sex man i varje lag- två eller tre man på var sida
av en sliper. Med händerna om spadhandtaget
och en fot på spadbladet gjordes en upp- och
nedgående och samtidigt vickande rörelse på
spaden så att gruset packades hårt under slipern.
Det behövdes en viss teknik och rytm i arbetet
för att fa rätt stoppning så att inte spåret satte sig
då tågen började rulla.
Makadam användes endast i vissa huvudspårsväxlar. Vid justering i makadamballast användes
bakändan av ett spett för att stoppa under sliprarna. Senare smiddes spettet om så att en liten rektangulär klump formades som bättre fangade makadambitarna och tryckte dem under sliprarna.
Stoppningen under sliprarna var arbetsam och
det var svårt att fa ett jämnt resultat på grund av

gubbarnas växlande teknik, varför olika typer av
handhållna stoppverktyg började användas, med
varierande effektivitet. En vanlig "kobra'' med ett
trubbigt verktyg gav ett ganska gott resultat - i
varje fall i makadam - men gubbarna fick snart
vita fingrar av vibrationerna och hörselproblem
av ljudet från motorn, och avgaserna var heller
inte så trevliga att andas in. Andra mindre maskiner var "Power Jack", ett eldrivet verktyg vars
sladdar ofta trasslade sig och kanske skadades och
vars bensindrivna elaggregat måste stå nära arbetsplatsen och sprida avgaser och oväsen.
Barkning, laftning, klotsning, lusning

Vid slipersbyte användes spade och korp för att
gräva undan gruset runt en sliper, kofot för att
dra bort rälsspikarna, timmersax för att dra ut
och in den gamla och nya slipern, yxa för att klyva den gamla slipern och spikhammare för att slå
i rälsspikarna. Vid justering av spåret sommartid
med så kallat knycklyft var redskapen spade, spett
med underlägg, spårlyfthake för att hålla spettet
om banvakten var ensam, vattenpass, skyffel för
efterjustering av ballasten och vanlig gångskyffel
för ogräs samt en rits. Innan underläggsplattor
av stål började användas laftades alla sliprar med
en lafcyxa med tvärställd egg. Laftningen utfördes för att rälerna skulle fa en viss lutning inåt
mot spåret och bättre stå emot trycket från hjullasterna. Med en mall markerades var laftningen
skulle ske och med yxan höggs sedan lutningen
I :20. Laftningen måste ske med lika stor lutning
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i varje sliper. Arbetet brukade utföras vintertid
då sliprarna låg i upplag på någon station. De
köptes ofta från lokala skogsägare som kanske
hade egen liten såg. De var i regel tvåsågade, och
var barkningen på de två andra sidorna dåligt utförd prutades på priset. Vintertid fick några gubbar stå och renbarka och samtidigt lafta sådana
sliperstravar.
Före underläggsplattornas tid skedde även
klotsning mot den yttre rälen i kurvor och även
på utsidan av innerrälen. En cirka 30 cm ekklots
användes och i sliperns ena kant höggs ett uttag där klotsen passades in med sin nedre ände
medan den övre änden pressade in under rälshuvudet. I kurvor med mindre radie än 450 meter
skulle varje sliper klotsas på ytterrälen och var
tredje på innerrälen. Tabeller visade hur många
sliprar som skulle klotsas vid olika kurvradier. I
kurvor med större radie än 900 m erfordrades
ingen klotsning. Klotsarna höll emot trycket på
rälerna, men fästet i slipern blev efter en tid glappt
och klotsen fick inget stöd i slipern. Banvakten
fick då slå i en träkil mellan klots och fästet i
slipern - man "lusade". För kilningsarbete vintertid behövdes kofot, rälshammare, snöskyffel,
kvast, yxa, pligg, kanske långa rälsspik, spårmått,
vattenpass och kilningsvirke i olika dimensioner.
Fram till slutet av 1940- och början av 1950-talet
utfördes i stort sett alla arbeten med handkraft
och med de nämnda handverktygen.

Riskfyllt rälsbyte
Vid rälsbyten utfördes allt för hand, och det var
ett riskfyllt och olycksdrabbat arbete. Befintliga
räler i huvudspåren var av 1878, 1896 eller 1899
års modell med en vikt av 38-41 kg/m och byttes då mot 1924 års modell med 43 kg/ m eller
tyngre. De gamla rälerna var ofta 10 m långa
och de nya 20 m. De nya lossades mitt i spåret
från änden av vagnen där de fick glida ner på
en kort stålbrygga, som hängde över bufferterna
och släpade på spåret. En lina med krok fästes
i den nya rälen på vagnen och en speciell hållare i den andra änden låstes fast i spåret, varpå
vagnen kördes framåt och rälen drogs av vagnen. På vagnen stod den på sin fot men måste
vid lossningen ligga på sidan för att inte brytas
sönder. En man i varje vagnsände satte ett spett i
ett bulthål och vände rälen på sidan. Det gällde
att gubbarna var överens, för när skenan började
tippa över måste spetten ryckas ur hålen för att
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inte slås ur händerna och skada någon. Att stå på
vagnen och hålla balansen då tåget kördes fram
och åter var naturligtvis en annan olycksrisk, och
klämskador och olycksfall var ganska vanliga. Så
småningom utformades ett verktyg kopplat runt
rälshuvudet för vändning av räler som släppte
greppet då rälen tippade. Skarvbultshålen fick
inte längre användas, då det visade sig att sprickanvisningar i hålkanterna kunde uppstå och
medföra rälsbrott.
Själva rälsbytet utfördes på bandisptid, och
hur många meter som byttes berodde på hur lång
disptiden var. Arbetet började med att dra rälsspikarna ur sliprarna och ibland slå av rälsskarvbultarna med en rälshammare. Man slog ett par
kraftiga slag mot muttern. Vanligtvis gick bulten
av och muttern Bög iväg med väldig fart. Slog
man för dåligt de första slagen blev bulten varm
och det sega stålet gjorde den nästan omöjlig att
slå av. Då fick man använda mejsel och hugga
av bulten vilket krävde mycket större besvär och
kraft. Att slå av bultar förbjöds senare eftersom
olycksfall inträffade av flygande muttrar. Svetsaggregat började användas och man skar av bultarna med gas.
Rälsfoten skavde sig ner i träsliprarna, och för
att få ett jämnt underlag för nya underläggsplattor vid bytet måste sliprarna laftas ner. Ett besvärligt och tidsödande arbete då yxorna snabbt
blev slöa av grus och i värsta fall av en gammal
rälsspik som satt kvar i slipern, och de måste
oupphörligt skärpas. En laftmaskin uppfanns
bestående av trehjulig tralla med motor och en
horisontell fräs som fräste bort en del av slipern
och lämnade en jämn och fin yta efter sig med
alla sliprar i samma höjd. Nackdelen var att sten,
grus, träflisor och gamla rässpiksbitar yrde omkring så maskinisten fick skaffa benläder av gammal artillerimodell för att inte bli skadad. En säkerhetszon fick skapas runt maskinen för att inte
olyckor skulle inträffa.

Tidsödande kapning
Vid kapning användes en rälssåg som skruvades
fast på rälen. En man drog sågen fram och tillbaka och hällde såpvatten i skäret, medan en annan man stod på motsatt sida och arbetade med
en lång hävarm. På själva sågbågen satt en tung
järnklump för att fa tillräcklig belastning på sågbladet. Kapningen tog cirka tjugo minuter. Vid
borrning av hål i rälslivet för skarvbultar använ-

des en spärrsock - ett mothåll for en borrchuck
med ett handtag - som man förde fram och åter,
och med en gänga trycktes borren hårdare in i borrhålet. Arbetet tog cirka 15 minuter att utföra.
Sedan laftningen utförts lades underläggsplattorna på sliprarna och de nya rälerna baxades på
plats. Lagbasen hade en låda med olika expansionsbleck och det var han som hade ansvaret
att avläsa lufttemperaturen och sätta bleck med
rätt tjocklek i skarvöppningarna. Ju högre temperatur desto tunnare bleck. Rälerna spikades
därefter fast med sex rälsspikar i varje sliper - en
på rälernas yttersida och två på insidan - och
skarvjärnen drogs fast med rälsskarvbult med
fjäderbrickor under muttrarna. Man avläste bara
lufttemperaturen, men temperaturen i rälen var
ibland betydligt högre om den legat i solen, varför skarvöppningarna vintertid kunde bli mycket
stora. Befästningen med rälsspik och den dåliga
friktionen mellan rälen och underläggsplattorna
gjorde att rälsvandring uppstod, vilket man försökte förhindra med olika typer av rälsvandringshinder. Rälsvandringen var oftast störst i lutningar där tågen bromsade utför och loken drog
hårt i uppförsbacken, men det var inte säkert.
På en del platser vandrade rälerna åt var sitt håll
så mycket och starkt, att skarvsliprarna som var

spikade i skarvjärnen drogs snett i spåret med for
liten spårvidd som följd.
Räls geometri

I kurvor måste passräler - 20 cm kortare skenor
- läggas in i innersträngen eftersom radierna är
olika i ytter- och innersträng och skarvarna annars hade blivit sneda. Lagbasen bestämde vilken
skena som skulle kapas och ett par gubbar fick ta
fram rälssågen. På senare tid beställde man passräler direkt vid leveransen och mätte i förväg ut
var de skulle ligga. De markerades i ändarna med
gul färg. Då de sista rälerna i bytet under bandispositionen lagts fast, fattades en bit under tio
meters längd fram till det gamla rälsändarna. För
att tillfälligt koppla ihop de gamla och nya rälerna använde man passbitar i olika längder som
man skarvade ihop, men oftast fick man kapa
till den sista biten. Det var bråttom och att såga
av två räler tog for lång tid. Istället högg man
med en huggmejsel en anvisning runt en räl. En
kort rälsbit lades tvärs över spåret. Sju-åtta man
lyfte så rälsskenan som skulle slås av högt upp
och släppte den mitt över brottanvisningen. Var
turen med gick rälen rakt av efter anvisningen,
men ibland blev ändarna ojämna och ett nytt
försök fick göras. Skenan som lyftes upp och kas-

Rälsslossning på linjen 1949. Platsen är troligen Skärmnäs nära Brunsberg på Nordvästra stambanan.
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tades kunde studsa, varför gubbarna fick hoppa
åt sidorna, och olycksfall förekom. Ofta utfördes
dagens arbete på två bandispositioner med några
timmars mellanrum för tågpassage och matrast
för gubbarna. Tågen gick med nedsatt hastighet,
varför sammankopplingen efter det första arbetspasset kunde utföras ganska provisoriskt med en
rälsskarvbult i skarvjärnen. Under natten var mer
noga med minst en bult i varje skena och med
borrade hål och sågade rälsändar. Då användes
också så kallade övergångsskarvjärn. En smed fick
smida om några skarvjärn för de olika rälsmodellerna så halva passade för den gamla och halva för
den nya rälsprofilen. På en bandisptid om cirka
tre timmar byttes ungefär två hundra spårmeter.
De gamla rälerna och övrigt skrot lastades upp
på järnvägsvagnar. En skena vägde cirka 400 kg
och åtta man gick utmed spåret och kastade upp
dem på vagnen, ett drygt arbete.
Ballastplogning

De maskiner som fanns förutom tidigare nämnd
ånggrävmaskin var bland annat en manuell
ballast- eller som den ofta kallades ogräsplog.
Mycket ogräs trivdes i den många gånger dåliga
ballasten, och från banvallen växte ogräs och
rötter in. Ballasten skulle ha en sidolutning på
1: 1,5 vilket kunde vara svårt att hålla, eftersom
regn och smältvatten ofta drog med sig den ballast som skulle finnas utanför slipersändarna och
gjorde spåret instabilt. Mitt i spåret och utanför
rälerna höll banvakten bort ogräset vid knycklyf146

ten med sin gångskyffel, men en justering av ballastprofilen gjordes normalt en gång per sommar
med plogen. På en vagn var en stålkonstruktion
uppbyggd med vevar, linspel och bryttrissor som
kunde lyfta och sänka de kraftiga plogarna och
avjämningsskären. Hela farkosten drogs med
lok, gubbar vevade och en man dirigerade det
hela. Man plöjde grus och torv från banketten
upp på ballastkrönet där ett skär skrapade jämnt
och gav ballasten rätt lutning. Många banvakter
tyckte inte om att plogen plöjde upp och lämnade torvor och stenar på ballasten och hade ett
styvt jobb att snygga till efteråt.
Banvallarna var ett kärt tillhåll för sly, buskar
och övrig vegetation, och om den rikliga växtligheten i och i närheten av spåret hade med dåtidens öppna toaletter att skaffa vet jag ej. Bär
såsom blåbär, hallon och framför allt smultron
frodades på banvallarna, men far förbjöd oss
barn att plocka bär inom stängslen. Banvakterna
och buskarna förde en ständig kamp, och en och
annan visste att lite dieselolja i rotsystemet tog
död på de mest seglivade buskarterna. I vanliga
fall rycktes buskarna upp för hand innan de blivit för stora. Användes yxa eller busksax bildades
nästa år ett stort antal nya skott.
Snöröjning

Vintertid kom snöplogarna fram. Även de var
monterade på öppna vagnar och var av olika konstruktion. Den enklaste var spårrensaren, där två
skär körde upp cirka 25 cm breda och några cm

djupa rännor intill rälernas insidor. På utsidan
jämnades snön av utmed räls överkant cirka 75
cm brett. Man ville inte skrapa helt rent i spåret
för att hindra att tjälen trängde ner alltför djupt
med uppfrysning som följd. Spårrensarna kördes
ganska ofta och då hängande sist i godstågen,
som inte hade så hög hastighet. Plogarna lyftes
manuellt av gubbar med vevspel eller hävarm vid
vägövergångar, växlar, broar eller andra hinder i
spåret. Bemanningen var en utkik och två man
som skötte vevarna. På 1940-talet utrustades en
del spårrensare med tryckluftsmanövrering. En
något större variant av plog behövdes vid häftiga
snöfall. En plog gick ner några cm mellan rälerna
och röjde hela spåret, och även utanför rälerna
fanns kraftigare och längre plogvingar. Två vevsystem fanns, ett för att höja och sänka själva plogen och ett för att föra ut och in vingarna, varför
bemanningen var fyra man plus en utkik. Plogen
drogs med lok som extratåg. Den största varianten var vingplogen som hade en plog i mitten av
spåret, långa vingar på sidorna och en nosvinge
som kunde svängas åt ena eller andra sidan. Man
kunde på en bangård plöja snön från ett spår
över till nästa etc. och vid ymnigt snöfall lägga
igen ett spår mitt på bangården för att sedan lasta
upp snön och transportera bort den. Denna plog
var tryckluftsmanövrerad med luft från loket.
Ett annat arbete som förr i tiden tog mycket
tid för banvakterna var att hålla stängsel och
stenmurar hela, då man sommartid normalt
släppte korna på bete i skogen och järnvägen
enligt stängsellagen var skyldig att hålla stängsel
för klövdjur. Stängslet bestod oftast av ekstolpar
med cirka tre meters mellanrum och tre ståltrådar eller av en stenmur. Grindar skulle underhållas och ett vanligt höst- eller vårarbete var att byta
uppruttnade stolpar. Stenmurarna rasade ibland
på grund av tjälskjutning och oftast gjordes reparationen under vintern.
På bottnen av brunnen
Under 1940-talet byggdes ett nytt stationshus
vid hållplatsen Rudsberg på linjen Ölme-Väse
i Värmland. Platsen ligger på stora slättmarker
med mäktiga lerlager som grund och med en
moränhöjd någon kilometer därifrån. Bebyggelsen bestod bara av en banvaktsstuga, vattenförsörj ningen hade i många år varit ett stort
problem och vattenflaskor sändes med tågen från
Ölme station. Samtidigt med stationshusbygget

skulle en ny brunn grävas i närheten. En grundundersökning visade att det fanns bra och rikligt med vatten under lerlagret, som var 12-13
meter djupt. Betongrör, verktyg, en stubbrytare,
en bask eller tunna med mera sändes dit tillsammans med några gubbar, där jag själv ingick i laget som skulle gräva brunnen. En gammal lagbas
som varit med om många brunnar visste vad som
skulle göras och med spadar grävdes ett cirka två
meter djupt hål ner i blåleran. Över hålet ställdes
stubbrytaren med vars hjälp de första rören sattes
på plats och sakta fick sjunka ner av egen tyngd.
I fortsättningen fick en gubbe klättra ner i röret
och med en kort spade gräva upp leran i tunnan,
som sedan allt eftersom hissades upp och tömdes. Gubbens ner- och uppfart gick också med
tunnan. Efter sex-sju meters djup sjönk inte
rören längre av sig själva utan fick belastas med
räler. Arbetet nere i röret var tungt och slitsamt
eftersom det var trångt och man nästan måste stå
dubbelvikt för att kunna fa upp ett spadtag och
sedan skrapa av leran från spaden i tunnan. Att
man själv såg ut som en lergubbe var helt naturligt. Vi turades om i tvåtimmarspass att vara nere
i brunnen och efter en frukostrast var det min
tur att åka ner i tunnan. Djupet var då cirka tolv
meter. Efter några spadtag gick spaden genom leran och en vattenstråle sköt upp. Som tur var var
tunnan nästan tom, men innan jag hade hoppat
i den och ropat till gubbarna att hissa upp mig,
stod jag till midjan i vatten. Efter någon halvtimma var brunnen full med vatten som även
rann över kanten på grund av det övertryck, som
fanns i moränlagret under leran.
Man kan ibland fundera över hur arbeten utfördes förr i tiden utan skyddsåtgärder och hur
personalen gick med på att arbeta under sådana
förhållanden. Man kan föreställa sig vilka risker
folk utsattes för vid exempelvis brunnsgrävning.
Tänk om en vajer- eller kättningkrok gått sönder
då man hissade upp en full tunna medan det i
botten av brunnen stod en man utan möjlighet
att skydda sig! Skyddsombud och arbetarskydd
har gjort stor nytta under senare tider.
Primitiva arbetsförhållanden

Arbetsmiljön var hård och jag tror inte att dagens arbetare med bra överdragskläder, fordon
och personallokaler kan göra sig en föreställning
om hur personalen hade det. Folk fick hålla sig
med egna kläder oavsett vilka arbeten som skulle
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Jag, ''Staren" och Erik har matrast på linjen Svartå-Degerfors 1944. Mjölk var en vanligare måltidsdryck for vuxna
på 1940-talet än idag.

utföras i ur och skur, sommar som vinter. För
ordinarie personal var uniform föreskriven och
för e.o. personal åtminstone uniformsmössa,
att anskaffas för egna pengar. Uniformsknappar
och övriga beteckningar tillhandahölls. Någon
egentlig skyddsutrustning fanns inte. Det enda
jag kommer ihåg var oformliga handskar med en
tumme ofta tillverkade av ogarvad älghud, varför
då de blev våta hängde som en trasa på handen
och blev stenhårda då de torkat. Dessutom var
de på några ställen försedda med nitar som var
vassa och kunde skava sönder skinnet. Vintertid
kunde ibland stora svarta farskinnspälsar lånas
ut till gubbar som skulle köra en öppen snöplog
och stå i drag och kyla. Pälsarna luktade hemskt
av far och naftalin, eftersom de ofta förvarades i
stora, täta trälådor för att skyddas mot råttor och
mal. De var en kvarleva sedan tiden före tryckluftbromsens införande i början av 1920. Innan
dess hade man på vagnarna bromskurar, där gubbar fick åka med i tågen och sköta bromsen då
lokföraren gav signal.
Rastbodarna kommer

På de större orterna där banmästaren var placerad fanns som regel någon typ av personallokal
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och kanske en toalett med tvättställ men knappast några skåputrymmen för klädbyte. De flesta
gubbarna kom på morgonen och åkte hem på
kvällen i sina arbetskläder. Matsäck i unikabox var
obligatorisk och någon kamin eller spis fanns för
att värma matdosan på. Bedrevs arbetena ute på
linjen satt man på banvallen och åt sin matsäck.
Kanske fanns det någon gammal presseningsbit
man kunde lägga över stängslet och tände en brasa
utanför, så man fick någon form av skydd mot
regn och rusk under matrasten.Toalettbestyren
sköttes i närliggande skog - medhavd spade.
Vid 1940-talets mitt tillverkades en typ av små,
oisolerade rastbodar för åtta man med en liten
oval plåtkamin. Kaminen eldades så den var röd
och spred värme till de närmast sittande, men så
fort den slocknat var boden iskall. Det var föregångaren till dagens mobila personalutrymmen
försedda med diverse moderna utrustning såsom
toalett, dusch, omklädningsrum, kaffeautomat
och mikrovågsugn.
Vissa arbeten såsom gruslastning, höglyft och
rälsbyten utfördes på beting eller ackord enligt
överenskommelse mellan banmästaren och lagbasen. Ackorden var ofta satta på en höft eller
efter gammal vana. I början och mitten av 1940-

De mobila rastbodarna gjorde det radikalt bekvämare
for banarbetarna. Vedkaminen kunde bytas mot gasolvärme. SJ lät inreda en husvagn av standardkonstruktion for sina särskilda behov. Svjvm.

talet blev tidsstudier allmänt använda inom industrin, och SJ började också utföra studier på
större arbeten. Gubbarna var väl inte så trakterade av dessa tidtagningar och försökte ibland
maska med arbetet. Det var naturligtvis också
stor skillnad att studera ett tempoarbete på en
fabrik mot ett arbete i spåret med olika väderlek, tågför ·eningar som rubbade bandispositionstider etc. Det var också viktigt att gubbarna blev
ordentligt informerade hur och varför studien
skulle utföras, då det i annat fall kunde bli bråk.
Ett sådant inträffade vid ett rälsbyte. Två man
från Kungliga Järnvägsstyrelsen hade sänts ut för
att göra studier på bytet och hade inte anmält
sin ankomst ens för banmästaren utan smög omkring i skogen och mer eller mindre spionerade.
En man behövde gå åt skogen och göra sina behov och upptäckte tidsstudiemännen under en
gran med sina klockor. Under hot om en rejäl
omgång fick de packa ihop sina grejor och snarast möjligt åka hem och kom aldrig åter, i varje
fall inte till det jobbet.
I början av 1950-talet började mer maskiner
användas i spårarbeten, och ett flertal uppfinningar och förbättringar gjordes för att underlätta och rationalisera det ofta tunga arbetet.
Många hade förslag om hur olika moment kunde göras lättare, förslagsverksamheten uppmuntrades och en organisationsavdelning bildades
på Järnvägsstyrelsen. Förslagen granskades och
en del förkastades medan andra belönades. Avdelningen hade bland annat som mål att sprida
kunskap om goda förslag så att hela banavdelningen kunde dra nytta av och använda de nya
förbättringarna.
"Fogelbergare" och andra maskiner

Ett tungt arbete var slipersbytet, som sporrade
många att hitta på olika lösningar. En banmästare
Andersson i Mörbylånga på Öland hade många
ideer, och dagens slipersbytare är en mer raffinerad efterföljare till hans prototyper. En annan
uppfinning som många gamla bangubbar säkert
känner till var "fogelbergaren", uppfunnen av
baningenjör Fogelberg med tjänstgöring i bland
annat Nä. sjö. Då spåret till exempel skulle lyftas mer än 20 cm eller makadamiseras användes
denna uppfinning, som bestod av en cirka 2x3
meter stor plåt förstärkt med stålbalkar och skenor och i två hörn öglor för dragkrokar. Hela plåten grävdes in under sliprarna, vajrar med krokar
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sattes i öglorna och fästes i koppelkroken på ett
lok, som drog plåten under sliprarna och pressade upp hela spåret. Plåtens bakkant var utformad
med en taggig balk, som jämnade till ballasten,
och sliprarna låg därefter ovanpå en avjämnad
grusyta. Grus eller makadam kunde sedan lossas
och spåret lyftas så mycket som var avsett och sedan justeras. Nackdelen var, att om sliprarna var
så dåliga att spikarna lossnade kunde flera sliprar
dras samman, och man fick efteråt sära dem för
hand till deras rätta läge.
Man började se sig om i andra länder hur man
arbetade med spåren och snart inköptes den första spårgående stoppmaskinen, en Matisa. Det
var i stort sett en stor tralla försedd med motordrivna stoppaggregat och var ett stort framsteg
i spårarbetet. Maskinerna har sedan utvecklats
under årens lopp med olika finesser, och genom
datorernas intåg sköter operatören maskinen
från en bekväm stol i en luftkonditionerad hytt.
Från styrelsen drevs olika utvecklingsobjekt,
bland annat en prototyp för en spårbytesmaskin
i Falköping, men innan den kom i arbete fanns
fungerande maskiner som först inhyrdes och
provades varefter någon maskin inköptes.
Klorex med ersättare

I och med att spåren makadamiserades blev jordmånen för ogräs sämre, men fortfarande finns spår
med grusballast och bangårdar där ogräset trivs.
I slutet av 1940-talet började man bespruta ballasten med i första hand klorexlösning. Klorexen
levererades i plåttunnor och blandades med vatten i en tank uppställd på en tralla. Blandningen
spreds med självtryck genom hål borrade i ett rör
som placerats vinkelrätt över spåret, och besprutningen reglerades med en vanlig kran. Vid varm
väderlek avdunstade vattnet snabbt och man
kunde se klorexpulvret som små vita kristaller på
sliprar och räler om blandningen varit för kraftig. Medlet var ganska eldfarligt och små eldsvådor kunde flamma upp om någon gnista från
en broms hamnade på olämpligt ställe. Effekten
av klorexbesprutningen var inte så mycket att
skryta med och andra ogräsmedel med skiftande
effektivitet började komma ut på marknaden såsom Karmex 80 och Round-Up. Ånga, hett vatten och gasollågor har också provats såsom mera
miljövänligt men med mindre gott resultat. Nya
typer av besprutningsaggregat har tagits fram
under årens lopp för att inte utsätta personalen
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för ohälsa och för att kunna manövrera besprutningen så inte intilliggande mark, trädgårdar och
vattentäkter skadas.
Buskröjningen på banvallarna som förr utfördes för hand görs numera av traktorer eller spårgående maskiner, försedda med en roterande
slaghacka på en manövrerbar arm som slår sönder
vegetationen. Nackdelen är alla skott som växer
upp med en förfärande hastighet, varför behandlingen måste göras om vart tredje-fjärde år.
Under slutet av 1950-talet började spårmaterielen bli tyngre med betongsliprar, makadam,
grövre och helsvetsade räler, varför en ensam banvakt inte kunde göra några egna spårjusteringar.
Man omorganiserade. Begreppet banvaktssträcka
försvann och ett antal banvakter blev istället så
kallade besiktningsmän, som inspekterade spåren på sin hjuling och rapporterade till banmästaren vad som behövde åtgärdas. Man bildade
också större eller mindre mobila lag som reste
runt och reparerade och underhöll spåren.
Mätvagnar

Kraven på spåret ökade med höjd hastighet och
ökad axellast, och instrumenten för mätning av
cirkulära kurvor och övergångskurvor förbättrades från den allt igenom manuella kurvmätningen till den numera mycket noggranna koordinatberäkningen. Ett stort framsteg gjordes i
början av 1930-talet då Hallades spårmätningsvagn introducerades och man kunde mäta spåret
i full fart och med normal axellast. De värden
man mätte var i början spårvidd och rälsförhöjning, och de redovisades på pappersremsor
där kilometertal, broar, växlar och annat var
angivna. Om större fel upptäcktes kom en felrapport direkt till banmästaren som omedelbart
kunde vidta åtgärder. Registreringen gjordes av
ritstift kopplade till ett pendelsystem som påverkades av vagnens skakningar och lutning och
skalenligt överförde utslagen på pappersremsan.
Halladesvagnen ersattes under 1970-talet av en
ny mätvagn, Mouzain, som var utrustad med
modernare mätutrustning och kunde registrera
fler mätresultat såsom skevning. Vi samma tid
kom även en mindre typ av mätdressiner som
kunde skötas av två man och kördes över linjerna
med kortare intervaller än den stora vagnen. De
flesta spåren är idag koordinatberäknade och kan
justeras genom databeräkningar direkt i de stora
nivelleringsmaskinerna.

-----

So4 4610, foto 1958. Vtzgnen målades i samma farg som de forsta Rapidloken. Alla boggierna avslöjar även for den
oinitierade att det inte är fråga om någon vanlig personvagn, även om korgkonstruktionen överensstämde. Svjvm.

Med ökad person- och godstrafik såsom pendeltrafik runt storstäderna, systemtransporter för
godstrafik i speciella tåg och tidtabeller och inte
minst nya krav från trafikanterna på rättidighet,
försvåras ofta underhållsarbeten som fordrar
längre bandisptider. På senare år har man börjat tillämpa hel avstängning av spåret eller spåren ett antal veckor för att koncentrerat kunna
utföra alla underhållsarbeten på sträckan såsom
spårbyte, tjälisolering, kontaktledningsbyte, signalarbeten etc. Detta fordrar en lång och noggrann planering för att tidtabellsmässigt kunna
lägga över godstrafiken till andra vägar, meddela
resande i god tid att viss del av resan ska ske med
buss, planera för personal- och materialresurser,
reservera maskiner etc.
Dressinerna förbättras

Fram till mitten av 1940-talet var man i stort
sett hänvisad till spåren för personal- och materialtransporter. SJ hade praktiskt taget inga bilar
varför motordressiner och trallor fick användas,
enligt beskrivning ovan. Till tyngre materialtransporter fanns trallor med tjocka gjutjärnshjul, grova axlar och glidlager. För att lyfta en sådan tralla på eller från spåret behövdes minst fyra
man. En motordressin kunde man ensam vrida
av spåret på en vägövergång eller med en vänd-

skiva. En träkonstruktion lades på spåret, dressinen kördes upp, alltsammans vreds 90 grader
och drec-;inen fick rulla ut på sidan av spåret. De
stora tr lorna gick tungt och användes mest för
slipers- och rälstransporter, och i uppförslut fick
gubbarna ofta gå och skjuta på då motordressinen inte orkade dra eller slirade på rälsen. Att
sedan dessa små motorer under kriget utrustades
med gengasaggregat gjorde inte saken bättre, och
många svordomar som osade värre än aggregatets
avgaser kunde höras från trallkuskarna då de försökte fa sur gengasved att brinna.
Nyare och modernare dressiner kom fram, och
jag minns med förtjusning när en ny framhjulsdriven dressin med ett presseningstak kom till
Kristinehamn 1949 och jag fick köra den. Motorn var mer kompakt än den gamla och surrade
som ett bi. Dressinen hade betydligt bättre dragkraft genom framhjulsdriften, och att sitta under
ett tak då det regnade var som himmelriket. Trots
allt fanns lite smolk i glädjebägaren. Då dressinen rekvirerades tyckte dåvarande överbanmästaren att en självstart för två hundra kronor var
en onödig utrustning.
På 19 0-talet kom de första helt täckta dressinerna med kraftigare motor. Olika modeller
fanns för personal- och materialtransport. Typ
112 var försedd med hytt och lastflak och vissa var
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Nufortiden behöver ingen banvakt trampa sig.fram som
Rickard Westlund i Björneborgfick göra 1943.

även utrustade med en liten kran. Utvecklingen
har gått vidare, och dagens rälsgående fordon för
spårarbeten är stora, tunga maskiner som kan dra
ett par vagnar och är väl utrustade med diverse
hjälpmedel och bekväma förarutrymmen.
Utbildning
Oavsett hur mycket maskiner och hjälpmedel
som anskaffas måste personalen kunna sköta
dem och man måste genomföra utbildning i
olika former. SJ :s utbildning i början av 1940talet sköttes i stort sett genom praktik hos äldre
medarbetare med lång erfarenhet. De läroböcker
som användes var i huvudsak skrivna och författade av tjänstemän på Kungl. Järnvägsstyrelsen,
såsom "Järnvägars byggnad och underhåll", författad av baningenjör T. Hedbäck och utgiven
1947. Det handlade inte bara om läroböcker
utan också också särtryck som skulle följas vid
arbetet i spåret. Behovet av utbildning ökade
efter modernisering av anläggningar och maskiner, och SJ öppnade en skola i Ängelholm för
sin personal i en nedlagd lokstation med några
fast anställda lärare men i huvudsak kompetenta
och intresserade tjänstemän från hela Sverige,
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som undervisade i kortare eller längre perioder.
För banavdelningens del gällde undervisning
av ban-, el-, signal- och telepersonal. Undervisningen växte, lokalerna blev för trånga och på
1970-talet byggdes nytt med moderna undervisningssalar och en välkommen matservering
inom området. Nackdelen med Ängelholm var
naturligtvis de långa resorna för personal från
norra delen av landet.
Efter delningen av SJ 1988 gjordes stora rationaliseringar både inom SJ och Banverket
varför behovet av både utbildningsplatser och
skollokaler minskade. Det gamla lokstallet blev
över och samtidigt delades SJ:s museum i Gävle i
ett SJ- och ett Banverksmuseum, varvid de övertaliga lokalerna i Ängelholm kom till nytta och
rustades upp. Med pompa och ståt invigdes så
Banverkets museum den 12 juni 1998 och har
redan fatt mycket gott betyg för sina samlingar
och sin presentation av dem.
Vad beträffar min egen skolning börjades den
redan som liten eftersom jag ofta följde min far
ute i spåret och såg på hur arbetet gick till. Alltnog, min första formella utbildning till kurvmätare skedde i Kungl. Järnvägsstyrelsens lokaler i
Stockholm och lärare var personal från bantekniska kontoret såsom Gudmundsson, Schäder
och Nord. Efter något år blev jag uttagen till förprövning i matematik och svenska språket för att
fa söka till banförmanskursen. Dessa kurser hölls
av Hermods Korrespondensinstitut, men banförmanskursen sköttes helt av styrelsens tjänstemän
med SJ-litteratur. Under min tjänstetid har jag
genomgått åtskilliga olika kurser och utbildningar både inom och utom verket. De större utbildningarna var Betong- och cementinstitutets kurs
1957, Högre företagsekonomisk kurs 1969-70
samt Entreprenadupphandling 1975.
Många inom verket har deltagit i olika arbetsgrupper. Dessa uppdrag sköttes på sidan av det
ordinarie arbetet vilket var på ont och gott, då
många kanske inte tyckte sig ha tid med extra
åtaganden. Jag anmodades 1982 att vara med
i en arbetsgrupp som döptes till Siesta, uttytt
Samordning Integrering El-Signal-Tele-Arbeten.
Arbetet pågick med diverse praktiska försök, där
personal samlades i olika konstellationer och
med olika förutsättningar, för att arbeta gemensamt med olika arbeten och projekt. Avsikten var
att pröva möjligheten att vid till exempel en växelrevision spår-, el- och signalreparatörer skulle

hjälpa varandra. Uppdraget redovisades den 15
december 1983 för banavdelningens chef P-G
Andersson.

SJ-andan försvagades 1964
Relationerna mellan olika avdelningar inom
gamla SJ upplevde jag som mycket god ute på
fältet. Det fanns en SJ-anda som tyvärr delvis
försvann vid den första stora omorganisationen
1964, då ban- och trafikdistrikten bildades.
Plötsligt blev vissa saker mitt och ditt, inga höll
riktigt ihop verket och drog åt samma håll. Olika avdelningschefers inbördes relationer spelade
stor roll även för den övriga personalen och detta
märktes än mer efter omorganisationen.
Åldersfördelningen var olika på olika avdelningar, och i arbetslagen drev och skojade väl de
äldre gubbarna med de yngre och framförallt med
de nyanställda, som skulle gå igenom ekluten.
Man arbetade ofta på gemensamma beting eller
ackord såsom gruslastning, höglyft, lastning eller
lossning av sliprar etc. Då måste alla göra sin del,
och om de nya gjorde sitt bästa var de efter några
dagar upptagna i laget och gemenskapen. Jag har
en känsla av att samhörigheten bland gubbarna
var bättre förr. I arbetslagen levde man närmare

varann. I stort sett hade alla samma bakgrund
och levnadsstandard och levde ett lugnare fast
ofta ett slitsammare liv. Brådskan och hetsen var
inte så stor då praktiskt taget allt arbete utfördes
för hand och många arbetsmoment måste utföras samtidigt och med hjälp av varandra. I dag
utför en eller två man på en nivelleringsmaskin
samma arbetsmängd som tjugo man utförde för
hand för sextio år sedan. I dessa stora lag fanns
alltid hyss och upptåg bland gubbarna och om
inte annat alltid någon som drog en bra historia
under matrasten.

Sista tiden på banan
Jag skulle ha pensionerats i början av 1990 men
ombads att stanna kvar ett år, vilket jag gärna
gjorde. Efter pensioneringen fortsatte jag med
konsultuppdrag på min gamla arbetsplats i ytterligare cirka fyra år. Konsulttiden innebar mycket
intressanta arbetsuppgifter och jag fick förmånen
att arbeta tillsammans med flera yngre, duktiga
anställda och konsulter. Jag tror mig veta att jag
kunde förmedla en del erfarenheter och kunnande om spår- och broarbeten till de yngre och
speciellt till många nyanställda på regionkontoret i Gävle, som vid denna tid genomsyrades av

"I dessa stora lag fanns alltid hyss och upptåg bland gubbarna': Lite vänskapligt bråk i väntan på tåg någon gång på
1940-talet.
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stora investeringsobjekt som dubbelspårsutbyggnaden Uppsala-Gävle, nya linjesträckningar
Ljusne-Söderhamn-Enånger, dubbelspår Ockelbo-Holmsveden och flera stora broarbeten såsom ny bro över Dalälven vid Krylbo. Min fru
Anna-Greta pensionerades 1993 och vi hade en
mycket angenäm tid med resor, sammankomster
med goda vänner och barn och barnbarn. Tyvärr
insjuknade Anna-Greta i november 1996 och
gick bort våren 1997. Då jag inte hade någon
direkt anknytning till Gävle och mina barn och
övrig släkt och vänner fanns längre söderut i landet, sålde jag vårt hus i Gävle och flyttade hösten
1997 till Linköping. Jag följer med intresse utvecklingen och vad som händer med mitt gamla
företag i SJ-Nytt och Rallaren.
De rationaliseringar som genomfördes tidigare inom SJ var begränsade. Små avdelningar
slogs samman och i samband med utbyggnad
av nya linjer behövdes vissa förändringar. Detta
pågick i mindre omfattning fram till 1964, då
SJ splittrades i den första större omorganisationen när ban- och trafikdistrikten organiserades.
SJ :s förfall började och man kan väl säga att det
idag är fullbordat. Banverket är fortfarande en

enhet förutom den bolagiserade industridivisionen, men ett antal utomstående entreprenörer
knackar allt högljuddare på dörren för att fa delta
i spårarbeten m.m. Trafiksidan har ju redan delats upp i sex mindre bolag och endast ett av dem
kallas fortfarande för SJ.
Jag har inte varit särskilt politiskt intresserad,
men avreglering och utförsäljning av Sveriges
järnvägs-, post-, och telekommunikationer samt
elförsörjning till bland annat utländska köpare
och bolag anser jag vara helt felaktigt. Konkurrens behövs säkert, men alltför många trafikentreprenörer på spåren med egna mindre enheter i lok, vagnar och personalgrupper medför
totalt sett en för stor administration. Man kan
fråga sig varför praktiskt taget alla enskilda järnvägar förstatligades den 1 juli 1948. De små bolagen var för små och gick med förlust och kunde
inte fortsätta. Jag tror att vi själva målat in oss i
ett hörn på grund av den uppdelning som skett.
Alla andra företag försöker bli större för att möta
konkurrensen, och det kommer säkert inte att
dröja förrän mindre trafikbolag slås samman och
på nytt bildar större enheter.
Linköping 2005.

''Sippan" byter sliprar utanfor banvaktsstugan 333 i Björneborg 1943. Notera rälsvandringshindret.
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Anders Olsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1959?
Liksom under föregående år krympte det svenska järnvägsnätet. Årets enda pluspost bestod av
att den sju kilometer långa Storå-Stråssa järnväg
åter öppnades för malmtågstrafik. Stråssa gruva
är känd sedan medeltiden men fick järnvägsförbindelse ganska sent. Banan som öppnades 1915
ägdes av gruvbolaget men trafikerades av FröviLudvika järnväg. Gruvdriften upphörde 1923
men trafiken på banan pågick till 1932. Spåret
låg kvar och järnvägsbolaget blev 1938 dotterbolag till TGOJ. Under andra världskriget förekom
lite trafik men sedan förföll banan åter. I mitten
av 1950-talet ville man åter använda Stråssa gruva och 1956 började arbetet med upprustning
av såväl gruva som järnväg (som del av ett stort
investeringspaket som inte minst finansierades
med medel som frigjorts genom förstatligandet
av Lapplandsmalmen). För den senare innebar
det bland annat elektrifiering. Banan återöppnades den 29 oktober 1959.
Första eltåget på Storå-Strössa järnväg flr här avgång
från Storå. Eldriften avvecklades 1981 och kvarvarande trafik upphörde 1987.

Nedläggningar
Flera järnvägssträckor drabbades av någon form
av nedläggning.
På före detta Börringe-Östratorps järnväg som
förlorat persontrafiken 1957 nedlades godstrafiken på den nordligaste biten Börringe-Anderslöv. Den för godstrafik kvarvarande mittdelen
av BÖJ, Anderslöv-Klagstorp, hade nu sin förbindelse via den ännu intakta före detta Trelleborg-Rydsgårds järnväg (där persontrafiken
upphörde 1956). Sträckan Börringe-Anderslöv
revs 1959-60.
Enköping-Heby-Runhällens järnväg öppnades för trafik 1906. Den blev som många andra
relativt sent byggda järnvägar ingen lysande investering. Redan 1908 övertog Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar (som från starten
skött trafiken) banan. Den första delen av EHRJ
som drabbades av nedläggning var persontrafiken Enköping-Enköpings hamn som upphörde
redan 1909. Den 1 april 1952 kortades banan
i norr när all trafik Heby-Runhällen nedlades.
Den återstående persontrafiken upphörde den 1
oktober 1959 och samtidigt nedlades godstrafiken Enköping-Fjärdhundra.
Dalslands järnväg som öppnades 1879 hade
sin östra punkt i Sunnanå vid Vänern. Persontrafiken mellan Mellerud och Sunnanå (3 km)
nedlades redan 1925 och 1959 avvecklades godstrafiken och spåret kortades men en del närmast
Mellerud sparades (och användes länge för uppställning av godsvagnar).
Huvuddelen av 1959 års nedläggningar drabbade dock smalspårsbanor med spårvidd 891
mm. Falkenbergs järnväg var en 102 km lång
bana utan anslutning till det övriga smalspårsnätet. Banan öpnnades i etapper mellan 1894 och
1904. Frånsett införandet av rälsbussar var banan mycket ålderdomlig. Den 1 november 1959
nedlades godstrafiken helt. Persontrafiken försvann också utom på den tre mil långa sträckan
Axelfors-Älvsered där vägnätet tills vidare ansågs
för dåligt för överförande av trafiken till landsvägsbuss.
Den 19 km långa sträckan Lilla BjörnmossenJädraås på privatbanan Dala-Ockelbo-Norrsun155

En Hilding Carlsson-buss anländer till Falkenbergs 1959 Plattformstrucken till vänster tillhör Postverket.

dets järnväg nedlades den 1 september. Därmed
var all persontrafik på DONJ nedlagd. Få anade
då att en del av sträckan elva år senare skulle
återfa persontrafik i form av museitåg. Godstrafiken på DONJ bestod 1959 till största delen av
transporter för ägaren Kopparfors AB.
Ljungbyholm-Påryd eller som den ursprungligen hette Ljungbyholm-Carlslunda järnväg
var en 19 km lång sidobana till Kalmar-Torsås
järnväg. Banan öppnades 1908 och hade redan
under byggtiden en mycket dålig ekonomi vilket
var nära att resultera i att banbygget aldrig fullföljdes. Bolaget gick i konkurs 1911 och Karlslunda
Mönsterås-Asheda järnväg kom aldrig längre västerut
än till Fagerhult. Foto 1959.
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kommun ropade in den för 190 000 kr på exekutiv auktion. Detta ledde till att Karlslunda
hade en av landets högsta kommunalskatter. Aktiemajoriteten övertog 1929 av KTJ. Tio år senare var det ekonomiska läget åter akut på grund
av dålig trafik under 1930-talet. Trafikeringen
övertogs 1940 av SJ. En ansökan om nedläggning 1941 avslogs med hänsyn till kriget. Banan
kom istället att övertas av staten 1941 men först
1948 blev SJ ägare. 1940-talet blev banans bästa
trafikperiod, men i slutet av 1940-talet minskade
trafiken åter. Rälsbussar sattes in utom i ett tågpar som kördes som blandat tåg. Persontrafiken
nedlades 1 oktober 1959.
En annan Smålandsbana med stora ambitioner men magert resultat var Mönsterås-Åseda
järnväg som 1899 fick koncession. Första delen av banan öppnades 1902. Sedan fortsatte
man bit för bit och 1916 nådde man Fagerhult.
Längre än så kom man aldrig, och redan efter
första världskriget gick trafiken på banans västra del bakåt. Från 1910 ingick MÅJ i Kalmars
smalpårsbaneförvaltning. Den svaga trafiken
ledde till att man 1932 och 1937 ansökte om att
fa lägga ner sträckan Sandbäckshult-Fagerhult.
Ansökningarna avslogs och 1940 övertog staten
banan. Persontrafiken Sandbäckshult-Fagerhult
nedlades den 1 september 1959.

: ,- -, r.
SRJ-s verkstadsorganisation ändrades inte stort när SJ tog över. Lennart Ameen fotograferade motorvagn 2016 (fd
16, Asea 1919) 25 dagar fore nationaliseringen utanfor verkstaden i Ösby.

Östgötasmalspåret hade krympt betydligt
1958 och 1959 nedlades den 27 km långa sträckan Skänninge-Bränninge. Banan var en del av
den 1913-1914 öppnade Väderstad-Skänninge-Bränninge järnväg. Även denna bana
hade svag ekonomi och 1926 övertog SJ trafiken.
Den gick 1930 vidare till Mellesta Östergötlands
järnväg och 1934 införlivades banan i detta bolag. Persontrafiken Väderstad-Skänninge nedlades samma år och godstrafiken på den sträckan
upphörde 1942 med undantag för sockerbetstransporter. All trafik Skänninge-Bränninge
nedlades den 1 september 1959 och rivningen
av banan påbörjades samma år.

Upprustning
Arbetet med breddning av smalspårbanor till
normalspår fortsatte 1959 med den 6 km långa
sträckan Hästholmen-Ödeshög.
Även arbetena med utbyggnad till dubbelspår
fortskred. Under året öppnades sträckorna Strångsjö-Andebol (5 km) på Östra stambanan och
Norrhög-Mellansjö (6 km) på Norra stambanan.
Två sträckor elektrifierades under året. Förutom ovannämnda Storå-Stråssa även den 62
km långa Dellenbanan Ljusdal-Hudiksvall. De
dieseldrivna motervagnarna av YBo6-typ kunde
nu avlösas av elektriska YBoa6 (sedermera XI 6)

vilka sedan fanns i trafik på banan till nedläggningen 1985.
Utbyggnade av fjärrblockering på Malmbanan
fortsatte 1959. Sträckan Vassijaure-Riksgränsen-Bj0rnfjell fjärrstyrdes nu från Kiruna. Andra
relativt hårdtrafikerade enkelspår där utbyggnaden av fjärrblockering fortsatte var "stambanan"
Krylbo-Mjölby och TGOJ-nätet.

Roslags banan
Det sista stora överförandet av privatbanor till
SJ genomfördes 1959. Det var Stockholm-Roslagens järnvägar och Dannemora-Hargs järnväg
som nu uppgick i SJ. Sedan 1951 hade banorna
varit stadiga bolag. Det linjenät som nu införlivades med SJ omfattade 257 km. Fack och
politiker hade drivit på statsövertagandet (berättade Stig Svallhammar i Spår 1998) eftersom de
tyckte att alla banor skulle drivas enligt samma
villkor. Övertagandet hade också fördröjts av
planer på att överföra de sydligaste linjerna till
Stockholms Spårvägar. SRJ förblev tämligen
autonom och bildade en egen driftsektion. SJ
strävade efterhand mot att renodla driften och
trodde inte på någon lång framtid för annat än
lokaltrafiken kring Stockholm och malmtrafiken
i norr. Bedömningen verkar riktig - de senare
transporterna är på väg att återuppstå.
157

Ånglok
Ånglokens reträtt fortsatte om än antalet slopade
normalspårslok på SJ verkar något färre än föregående år. Flertalet var även 1959 gamla privatbanelok. Två lok som slopades under året var
Tidaholms järnvägs första lok. De hade levererats
till trafikstarten 1906 som TJ 1 Vulcan och TJ
2 Tidaholm. Det kan noteras att det 1906 var
ovanligt att ånglok på nya banor fick namn. Loken kom till SJ 1939 och fick 1942 nr 1587 och
1588 med littera LlO. Litterat ändrades 1947 till
S12. Loken skrotades i Östersund 1960.
Om antalet normalspårsånglok som slopades
var måttligt så försvann det däremot många
smalspårslok. Flertalet var byggda i början av
1900-talet och hade gjort daglig tjänst på sina
banor innan rälsbussarna ersatte. Nu tog lokomotorer över den kvarvarande godstrafiken
och loken blev överflödiga. Dessutom nedlades
många 891-banor. Ytterligare en orsak var breddningen av smalspår. Inte mindre än åtta av SJ:s
1067-lok skrotades 1959. Det äldsta av var före
detta BKB 15, byggt av Nohab 1895.
I slutet av 1950-talet elektrifierades hela
T GOJ. Detta gav överskott på ånglok. Ett antal

lok såldes 1957 till SJ som då såg ett behov av
dem. Återstoden ställdes nu undan som reserv
eller såldes till skrotning.
Ånglok gjorde dock fortfarande daglig tjänst
som växellok på många industrier. På den 1940
öppnade normalspåriga banan mellan Sösdala
och Store mosse tjänstgjorde sedan öppnandet
före detta BLHJ 5 (levererat till Revingebanans
öppnande 1905 och överflödigt 1939 då BLHJ
nedlades). Loket fick 1959 delta i 100-årsjubileet
för Södra stambanans öppnande till Sösdala. Tre
år senare ersattes fet av ett SJ K4-lok och BLHJ
5 skrotades. Ångdriften på banan Sösdala-Store
mosse upphörde 1970.
Ellok
Nyanskaffningarna av ellok 1959 var måttliga
sju Ma-lok nr 958-964.
Elloken från Malmbanans första år med eldrift
var nu på väg ut. Loktyper som Oa, 06, Pa och
Pb hade gjort sitt. Det sista O6-loket togs ur
tjänst 1959.
SJ-s reklamavdelning uppmärksammade starten for
Paprikatågen som ansågs innebära ett kvalitetslyft och
lockade nya resenärer.

I
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Flera av fotografierna från
Pakrikapremiären
är uppenbart arrangerade och tagna
på ett verkstadsområde. Det kan
hända att bildens
smörgåsar är gjorda
av papier-mache.
Det forhindrar inte
att serveringen vid
sittplats var en välkommen bekvämlighet for många
resenärer.

Motorlok

Det sista loket i SJ:s T3-serie, nr 76, levererades
1959. Loket fick senare littera T22 och var en
svenskbyggd (Falun) version avT2/T21. Lok 76
kom senare (1964) att ombyggas till T21.
Ett annat nytt lok i SJ :s nummerserie var T6 nr
206. Det var ett provlok som från början hyrdes
av tillverkaren Motala Verkstad.
Under 1959 anskaffade SJ ytterligare tretton
lokomotorer littera Z43 från Kalmar Verkstad.
Johannisberg-Ljungaverks järnväg anskaffade
1959 en lokomotor från Falun som fick nr 6.
Även på smalspåriga DONJ var ångdriften på
reträtt. Man anskaffade därför 1959 sina första
fyra motorlok (lokomotorer) som fick nr 1-4.
Motorvagnar

Tjugofem motorvagnar av littera YBo7 levererades under 1959 till SJ från Märstaverken i Eksjö.
Det första tågsättet i SJs nya lättviktselmotorvagnstågsserie Yoa2 levererades 1959. Det var
en utveckling av de motorvagnståg som Hilding
Carlsson tidigare levererat till TGOJ och NKIJ.
Hos SJ blev det en mer snabb tågsinspirerad front
eftersom tågen var avsedda att gå i fjärrtrafik.

Grundorsaken till beställningen var att SJ önskade annullera en order på smalspårsmotorvagnar
som efter trafikminskningen på smalspårsnätet
inte längre behövdes. De nya motorvagnarna
hade en ny klarröd färgsättning som snabbt gav
dem smeknamnet "Paprikatåg". En annan nyhet
var servering vid sittplatsen.
Ett udda fordon som slopades hos SJ 1959
var den elektriska provmotorvagnen Yoal nr 31.
Den skrotades påföljande år i Örebro. Slopningen av Hilding Carlssonbyggda boggirälsbussar
fortsatte under året. Ett stort antal såväl normalspåriga som smalspåriga ansågs överflödiga trots
att många endast hade tjänstgjort den för järnvägsfordon korta tiden av tio år.
Till TGOJ levererade Hilding Carlson i Umeå
de tre sista motorvagnarna i Yoa202-serien.
Det skulle bli TGOJ:s sista motorvagnsanskaffning.
Personvagnar

De sista vagnarna av 1950-talsstuk med runda
hörn, bredräffiiga sidor och träfönster levererades lämpligt nog under 1959. Leveranserna omfattade sovvagnar littera WLABo6 (sedermera
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Liksom många gånger tidigare var det bokforingsmässigt fordelaktigare att rad ·
bygga om vagnar än att bygga nytt, och dessutom måste Kalmar ver:
ompenseras for en annulerad order. före detta Co8 2557 .från 19
-ar på Hagalund som
nyombyggd till BFo16 2557. Foto den 18 nov ber 1959.

WL3) och kombinerade sitt- och resgodsvagnar
BFo4 (sedermera BF l ). Behovet av kombinerade
sitt- och resgodsvagnar var tydligen stort för mellan 1959-1961 ombyggdes åtta gamla trävagnar
av Bo8-typ från 191 7-1919 till stålvagnar littera
BFo16 (sedermera BF3).
Samtidigt pågick arbetet med SJ :s nya personvagnsserie som kom att kallas 60-talsvagnar
eftersom de levererades mellan 1960 och 1969.
Dessa vagnar kom att innebära ett helt nytt tänk
när det gällde personvagnsinredning, den största
förändringen sedan 1910-talet på detta område.
Övrigt
Även godsvagnsparken förnyades 1959. Nya
vagntyper var littera Lu för transport av flis och
träkol samt den öppna boggigodsvagnen Rs.
Under 1958 bildades den första järnvägshobbyföreningen i Sverige nämligen Svenska Järnvägsklubben. Året därpå kunde en sektion inom
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SJK öppna den första svenska museijärnvägen.
Den fanns vid Lina tegelbruk nära Södertälje.
Banan kallades Östra Södermanlands järnväg,
lämpligt med tanke på banans geografiska läge
och som travestering av de båda privatbanorna
Norra Södermanlands respektive Mellersta Södermanlands järnväg.
Namnet bibehölls när man 1966 började trafikera Mariefred-Läggesta trots att den banan
var en del av före detta N rSlJ. Spårvidden i Lina
var 600 mm vilket var vad man räknade med att
klara av som museijärnväg. Spårvidden tog man
med sig till Mariefred där alltså normalspår blev
smalspår.
På de svenska spåren rullade 1959 många fordon som var femtio år eller äldre. Av de fordon
som levererades till järnvägarna 1959 är det väl
bara några Ma-lok som är i aktiv tjänst. Något
fordon kanske ännu rullar hos någon industri eller museibana.

RobertSjöö

Sveriges Järnvägsm.useum. 2008
Förändringarna i samhällsstrukturen går med rasande fart och som dokumenterande verksamhet
i en sådan process kan det vara svårt att hänga
med. För museets del har det som vanligt, de senaste åren, varit de organisatoriska frågorna som
varit i fokus; kultur- och museiutredningarna,
Banverkets interna uppdragsstyrning och förberedelserna för sammanslagning av Banverket och
Vägverket kräver engagemang och även omställning av arbetssätt. Det mest bestående verkar
vara våra basutställningar och de inte helt tillfredssällande förutsättningarna för förvaringen
av våra samlingar. Följaktligen sparkade vi också
igång en egen utredning om museets behov och
framtid. Utredaren, f.d. chefen för Tekniska
Museet, Ann Louise Kemdal, ska presentera sina
slutsatser och rekommendationer för Banverket
vid halvårsskiftet 2009.

Vi halkar efter!
För att i möjligaste mån påverka den omvärld
som har inflytande på vår verksamhet har nät-

verksarbetet varit viktigare än någonsin. Jag har
genom styrelseplatsen i Riksförbundet Sveriges
Museer och nätverket för verksmuseerna haft direkta ingångar i museikoordinatorns utredning.
Även kulturutredningen har fått ta del av museets
behov vid ett besök i Gävle. Vårt eget museiråd
har fungerat utmärkt för omvärldsbevakningen
och med Ann Louise Kemdals uppdrag har rådet
fått en operativ roll som styrgrupp. De internationella jämförelserna är också mycket viktiga
och de har tillgodosetts genom mitt engagemang
som sekreterare för lnternational Association of
Transport and Communications Museums samt
diverse kontakter och studiebesök. Vi kan definitivt konstatera att vi trots en stadig tillväxt och
två publika anläggningar inte tillhör världens ledande järnvägsmuseer längre. I många andra länder har man helt enkelt satsat mycket mer på sitt
industriarv. De bästa exemplen på utveckling av
järnvägsmuseer på senare år hittar vi i Frankrike
(Mulhouse), Holland (Utrecht), Japan (Saitama), Norge (Hamar) och Storbritannien (York)

Utblick 1. Den senaste och troligen största satsningen på ett järnvägsmuseum är det japanska "Railway Museum" i
Saitama, som ägs av Japanese Railways East. En gigantisk, ny anläggrzing invigdes år 2007for att uppmärksamma
att bolaget då hade etablerats for tjugo år sedan. Foto Lennart Lundgren.
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Utblick 2. Järnvägsmuseet i
Utrecht, Holland,
har mångdubblat
sina besökssiffeor
efter en jättesatsning på en ny
besöksanläggrzing
som stod fordig
2005, uppenbart
inspirerad av
Disney med bland
annat tre upplevelsevärldar. Foto
Robert Sjöö.

och ser man även till museer som spänner över
hela transportsektorn så har stora anläggningar
blivit ännu större i Schweiz (Luzern), Tyskland
(Miinchen) och USA (Washington). Det är min
förhoppning att vi far till en kursändring även i
Sverige som kan garantera det sena 1800-talets
och 1900-talets kulturarv för kommande generationer. Mycket av detta har skapats inom den
svenska staten och förvaltas i dag av verksmuseer
med tämligen blygsamma resurser jämfört med
statens så kallade centralmuseer för till exempel
arkeologi, allmogekultur eller naturhistoria.

Museernas vårmöte 10-11 mars blev ett utmärkt tillfälle att lyfta fram dessa frågor för våra
museikollegor på hemmaplan. Min kollega Andrew Scott höll ett föredrag om kunden i centrum på järnvägsmuseet i York för närmare 500
åhörare, som kunde publiceras redan i förra årets
Spår. Ett särskilt seminarium om verksmuseerna hölls också med Banverkets senior advisor
tillika museirådets ordförande Lars Berggrund
som moderator. Man kan konstatera att det i de
statliga verken finns ett genuint intresse för kulturarvsfrågorna, kanske i synnerhet i Banverket,

Jubileums.firandet
"Tio år på spår"
bidrog till nytt
besöksrekord i
Angelholm. Foto
Peter Törnqvist,
Nostalgia.
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Per-Ake Lampemo
är arbetsledare
for Järnvägsmusei
vänners verksamhet i Herrljunga
där B-loket 1038
har sin hemmastation. Foto Peter
Törnqvist, Nostalgia.

men att det samtidigt kan bli en ickefråga om det
inte finns ett tydligt uppdrag från ägaren. I det
ljuset är naturligtvis kulturdepartementets utredningar väldigt viktiga. Båda presenteras i början
på 2009.
Även om mycket fokus ligger på framtiden och
omvärldsbevakning så kan naturligtvis den dagliga verksamheten inte försummas. 2008 var ett
synnerligen framgångsrikt år, i synnerhet i Ängelholm där besöksrekordet från året innan rök all
världens väg. Det nya rekordet lyder på 42 652
besökare och det var till och med något fler än
i Gävle (41 967). Vi har nu nått målsättningen
med två jämnstarka, publika arenor där vi kan
hitta samordningsvinster. Någon större konkurrens om publiken finns inte med tanke på det
stora avståndet. Det senare är dock ett problem
för trafikinsatserna vars bas av praktiska skäl
måste koncentreras till en geografisk plats. Vad
som kan göras blir en resurs- och organisationsfråga, vilket också kommer att beaktas i museets
utredning. Det ska också framhållas att det stora
behovet för oss inte är utveckling av besöksverksamheten - även om vi naturligtvis vill det också
- utan ändamålsenlig förvaring och hantering av
samlingarna. Mer om vad som gjorts i de enskilda verksamhetsområdena följer längre fram.
Anvisningar för ideellt arbete och samverkan

Samarbetet med den ideella verksamheten är
viktig för oss och vår förhoppning är att det ger
ömsesidig nytta. För att göra vår relation med
våra egna museivänner tydligare upprättades och

beslutades anvisningar för det ideella arbetet vid
museet. Dessa utgör numera ett officiellt dokument inom Banverket, godkänt av både arbetsgivare och fackliga parter, vilket underlättar för
alla. Det är naturligtvis värdefullt att känna till
hur anvisningarna lyder så jag tar här tillfället att
använda lite av mitt utrymme i Spår för att delge
dem.
• Alla som utför ideellt arbete för museet skall
vara medlemmar i Järnvägsmusei Vänner.
• Den som arbetar frivilligt är en ambassadör
för hela museiverksamheten och ska vid sidan
om det faktiska arbetet prioritera värdskapet
och på samma sätt som anställda följa gällande
rutiner vid museet i sitt uppträdande gentemot
arbetskamrater, besökare och kunder.
• Varje projekt med ideell arbetskraft ska utgöra - eller vara en del av - en arbetsorder i museets årliga verksamhetsplan efter godkännande
av museiledningen och Banverket.
• Varje projekt ska ha en ansvarig från museets
personal som utses av museiledningen.
• För varje projekt med ideell arbetskraft ska
finnas en av vänföreningen och museets projektansvarige utsedd arbetsledare.
• Alla arbetsuppgifter som utförs ska ingå i ett
definierat projekt och vara godkänt av den för
museet utsedde projektansvarige.
• Projekt med ideell arbetskraft ska vara begränsade till sin storlek eller vara tydligt uppdelade i mätbara delmål så att målen kan uppnås
inom rimlig tid.
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• Varje enskild frivillig ska finnas dokumenterad i en personallista inom respektive projekt
som ska finnas tillgänglig hos både museets projektansvariga och vänföreningens arbetsledare.
• Arbetsmiljöansvaret för de frivilliga ligger
på Järnvägsmusei vänners styrelse. Som en del i
skyddet för den enskilde tecknar Järnvägsmusei
Vänner en ansvarsförsäkring.
• Varje enskild frivillig som ingår i ett projekt
ska delges dessa anvisningar, förutsättningarna
för det enskilda projektet samt försäkringsskyddet av antingen museets projektansvarige eller
ideell arbetsledare.
• Synpunkter, frågor och förslag från enskilda
frivilliga i ett definierat projekt ska kanaliseras via
vänföreningens arbetsledare.
• Synpunkter, frågor och förslag från museets
anställda på ett projekt med frivilliga ska kanaliseras via museets projektansvariga.
• Om någon av museets anställda vill arbeta
frivilligt som medlem i vänföreningen är denne
underställd museivännernas arbetsledare för arbetsuppgifter i ett aktuellt projekt.
• Den som inte följer dessa anvisningar kan
utestängas från frivilligarbete genom beslut av
ideell arbetsledare, museets projektansvarige eller museiledningen.
Jag hoppas och tror att ingen avskräcks av eventuella misstankar om byråkrati utan i stället ser en

ökad attraktionskraft i att hjälpa museet genom
en tydligare styrning. Handen på hjärtat så vet jag
att den många gånger har saknats. Det sätter naturligtvis också press på museets personal att leva
upp till krav och förväntningar, men som framgår
ovan så handlar det om framförhållning, dialog
och ömsesidigt ansvar. Vi ser alltid fram emot fler
medarbetare från Järnvägsmusei Vänner.
Många ideellt arbetande kommer också i kontakt med museet genom en järnvägsmuseiförening man är aktiv medlem i. Våren 2008 var
synnerligen intensiv i Gävle med traditionsenligt
branschseminarium och Järnvägshistoriska
Riksförbundets QHRF) årsmöte i mars, följt av
Järnvägsmusei vänners forskarseminarium och
årsmöte i april. Branschseminariets huvudfrågor var trafiksäkerhet och föreskrifter. En del
av JHRF :s årsmöte ägnades åt vår restaureringsverksamhet där Thom Olofsson delade med sig
av sina kunskaper och det nystartade projektet
att göra restaurangvagn igen av Ro2 nr 2702,
ett tålamodsprövande arbete som kommer att
sysselsätta Thom och vår snickare Stefan Carlsson under åtskilliga år framåt. Det förtjänar i
det sammanhanget återigen att poängteras att
det inte bara handlar om att återskapa ett fordon utan i än högre grad att arbeta med metoder
och material som inte längre används för att vidmakthålla eller till och med återvinna kunskap
om 1900-talets industriella hantverk.

Skånska järnvägar fick köpa E2 1183 som man disponerat sedan 2006 Här med extra bröllopståg vid hållplatsen
Ravlunda bränneri den 9 maj 2009. Foto Anders Lundquist.
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Depositionsinnehavare blev ägare

Personvagnar

Något som engagerade både järnvägsföreningar,
privatpersoner och media var utförsäljningen av
utgallrade fordon strax efter årsskiftet. Det symboliska priset, 1000 kronor per fordon, gav en del
eko och antydningar om oseriös verksamhet, men
när väl fördelningen var gjord och det visade sig
att allt enligt ursprungsplanen kunde fördelas mellan föreningarna och att staten ägde kostnadsfritt
hembud så lade sig omvärldens intresse. Förutsättningarna for försäljningen var att deponerade fordon erbjöds befintlig depositionsinnehavare och
i övrigt fick alla föreningar lämna önskemål med
prioriteringsordning for lok respektive vagnar.
Om ingen förening visat intresse for ett fordon så
kunde även kommuner eller andra museer kunna
fungera som mottagare, varför vi fick ett tiotal intresseanmälningar därifrån. Alla fordon gick dock
som sagt till föreningar och de flesta kunde fördelas genom att forstahands·:alen tillgodosågs men
tyvärr fick lottning tillgripas i tre fall. Lottningen
övervakades av Ann-Mari Olofsdotter, sekreterare
i JHRF och Torsten Nilsson, ansvarig for arbetslivsmuseerna på Arbetets Museum i Norrköping.
Utgallringen av nio ånglok, tre ellok och 17 personvagnar, den största sedan 1998, resulterade i
följande fördelning:

B8 2803

Ånglok

Köpare

B 1037
B 1290

Bergslagernas Järnvägssällskap, Göteborg
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum.
F.d. deposition
Landeryds Järnvägsmuseum
Stambanans Vänner, Katrineholm.
F.d. deposition
Museiföreningen Gefle-Dala Järnväg,
Falun
Ångrike Fryksdalen, Torsby.
F.d. deposition
Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng.
F.d. deposition
Skånska Järnvägar, Brösarp.
F.d. deposition
Malmbanans Vänner.
F.d. deposition

B 1312
B 1366
B 1428
E2 1092
E2 1122
E2 1183
N 1129

Ellok
Hg2 755
Hg2 780
Hg2 787

Ostkustbanans Vänner.
F.d. deposition
Föreningen Ångtåg i Västerboccen.
F.d. deposition
Stockholms Kultursällskap for Ånga
och Järnväg. Lottning

Arvidsjaurs Järnvägsforening.
F.d. deposition
B 1 5104
Landeryds Järnvägsmuseum.
F.d. deposition
B 1 5157
Landeryds Järnvägsmuseum.
F.d. deposition
B 1 5123
Landeryds Järnvägsmuseum.
WL2 4424 Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum.
F.d. deposition
WL2 4478 Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng.
Lottning
DF25 3182 OrsaJernvägsforening
F7 3380
Landeryds Järnvägsmuseum
F7 3382
Stambanans Vänner, Katrineholm
F2 25819
Stockholms Kultursällskap for Ånga
och Järnväg
FVl 25855 Landeryds Järnvägsmuseum
FVl 25978 Engelsbergs-Norbergs Järnvägshistoriska
Förening
F33 55219 Nora-Bergslags Veteranjernväg.
F.d. deposition
F33 55220 Bergslagernas Järnvägssällskap.
Lottning
F52 55436 Nora-Bergslags Veteranjernväg.
F.d. deposition
F52 55439 Nora-Bergslags Veteranjernväg.
F.d. deposition
F52 5 5441 Nora-Bergslags Veteranjernväg.
F.d. deposition

Andra uppdrag for den ideella järnvägsverksamheten var det årliga engagemanget i Riksantikvarieämbetets fördelning av stöd till arbetslivsmuseer samt ett bidrag åt Svenska Järnvägsklubbens
jubileumsbok till föreningens 50-åriga tillvaro
och museets inblandning i dess tillblivelse.
Publik verksamhet Ängelholm
2008 började vi med helårsöppet. Detta kombinerat med ett rejält tioårsfirande lade grunden for
det fina besöksrekordet. Med hjälp av två projekt
lånade från kollegorna i Gävle, pepparkakstågstävlingen (prisutdelning) och utställningen Tag
plats!, med järnvägsstolar ur samlingarna, fick
det dagliga öppethållandet en bra start. Sportlovsaktiviteterna anpassades även till det danska
lovet, vilket gav oss artiklar i danska tidningar.
Lokala media följde regelbundet och nyfiket ångloket, E 902, under dess renovering till trafiklok
i Ängelholm. Att ansträngningarna givit resultat
framgick med önskvärd tydlighet av att det vid
ankomsten tämligen anskrämliga loket beskrevs
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Stora insatser har
gjorts på E-loket
902, under ledning
av Martin Öhlin,
for att fl till ett
anständigt dri.ftlok
i Angelholm. Foto
MaiKurdve.

Lön for mödan.
Angloket E 902 i
trafik under jubileet. Foto Peter Törnqvist, Nostalgia.

som en "ångande skönhet".
påsk.lovet gav Gubben Pettson (Peter
Lindholm) och katten Findus föreställningar i Lekstallet till mångas
förtjusning oavsett ålder.
Så var det dags för det stora jubileumskalaset "Tio år på spår". Den
hittills största satsningen i Ängelholm
lockade cirka 7 500 besökare under
två intensiva dagar, 3-4 maj. Hela personalen och mer än det var engagerad
och en trio bestående av Mai Kurdve,
Lars Olov Karlsson och Henrik Reuterdahl höll i projektledningen. E 902
blev färdigt i tid och kunde tjänstgöra
i en ångpendel. Från Herrljunga kom
ångloket B 1038 och ett antal museivänner, med Per-Åke Lampemo i
spetsen, som såg till att det gick ångtåg på linjerna mot Båstad och Åstorp
och Årgångståget med elloket Ra 846
var nere för dagsturer från Malmö.
Gästande ånglok kom från Föreningen Veteranjärnvägen, Ohsabanan,
Föreningen Förstlingen Il och Danmarks Jernbanemuseum medan Nässjö Järnvägsmuseum deltog med sitt
Rapidloksdragna 1960-talståg. Rälsbussar, dressiner, moderna fordon,
modelljärnvägar och en marknad gav
järnvägsintresserade valuta for besö166

¼ har nu en
miniatyrjärnväg
även i Angelholm.
Foto Lars Olov
Karlsson.

TV-profilen
Björn Hellberg
från grannkommunen Laholm
extraknäckte som
konduktör på
några av uifårdstågen under "Tio
år på spår': Lyckligtvis fanns museivännen Thomas
Nevander från
Göteborg med som
ombordansvarig.
Foto Peter Törnqvist, Nostalgia.

Museets ångdressin
från UddevallaVänersborg-Herrljunga järnväg,
togs ned från
Gävle for att köras
under "Tio år p å
spår" och sedan
visas i basutställningen. Foto Peter
Törnqvist, Nostalgi,a.
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Flera hundra meter Märklinbana
täckte stora delar
av golvet i utstäffningen under
några sommardagar. FotoMai
Kurdve.

ket. Till feststämningen bidrog invigningen av miniatyrjärnvägen i den engelska parken, öppningen
av sommarutställningen "Bygga broar" och att
Banverkets då relativt nytillträdda generaldirektör,
Minoo Akhtarzand, höll jubileumstalet.
Under sommaren slogs ännu ett rekord när
danska modelljärnvägsbyggare satte samman
världens längsta modellbana, om än tillfällig.
E 902 hade anledning att förgylla ytterligare ett
jubileum när loket gästade Eslöv för järnvägens
150-årsfirande där man till vår stora glädje lyfte
fram sina stolta rötter som järnvägsort. Under
hösten hölls två jobbmässor på museet, dels traditionsenligt Järnvägsskolans och dels Arbetsförmedlingen Utland. Höstlov med trashtrain
och spökjakt, gränslösa dagar med fri entre för
danska gäster, utsålda Luciatåg. Till Åstorp och
Båstad och följetången i lokalpressen, "att klä en
julgran" avslutade det mycket framgångsrika året
för museet i Skåne.

Publik verksamhet Gävle
I Gävle började det publika året med julgransplundring, ett familjearrangemang som lockade
fler besökare än vad organisatörerna hade räknat med. Priset till bästa pepparkakståg kunde
också delas ut av Gefle IF:s fotbollsstjärna Andreas Wikström. De lyckliga vinnarna fick en
rälsbussresa under våren. Årets stora, tillfälliga
utställning "Klimatgreppet" hyrdes från Tekni168

kens Hus i Luleå. Meteorolog Anders Nylund
från TV4 invigde och bidrog till att en i många
delar ny publik kom till museet. Programverksamheten under våren och även sommararrangemangen anpassades till utställningens tema,
klimathot och järnvägen som ett klimatsmart
transportalternativ. Sportlov, påsklov, lärarkvällar
Klimatsmart teater med Peter !fler och Helen Linander
i utstäffningen ''Klimatgreppet" som hyrdes in från Teknikens Hus i Luleå. Foto Anna Toräng.

Kvällsöppet på
museidagen,
'Mat&Musik': tillfalle
till stämningsfull njutning.
Foto Katarina
Sandberg.

och samarbete med gymnasieskolans natur- och
teknikprogram blev alla framgångsrika delprojekt i satsningen. Under sommaren uppfördes
klimatteater i utställningen i egen regi.
En vecka i maj stod miniatyrjärnvägen i centrum där besökarna fick möjlighet att komma
nära våra frivilliga minitågsrallare. Veckan avslutades med en barnkulturvecka i samarbete med
Gävle kommun med trafiksäkerhet på schemat.
"Smaksatta väggar" invigdes av utställningmakaren Ida
Sixtensson och vår hovmästare på Argångståget, Mårten
Duner, som även är expert på tågrestaurationens historia. Foto Christina Engström.

Programverksamheten gav genomslag i media och
den utgjorde naturligtvis också marknadsföring
av verksamhetens pedagogiska program och sommararrangemangen. En nyhet för sommaren var
"Byggtåget" där barn och vuxna fick sätta form
och färg på en äldre godsvagn. Byggledare var
Anna Ahlberg som även hade en "byggblogg" på
nätet. Efter sommaren åkte det färdiga resultatet
in i utställningen, vilket uppskattades mycket av
somliga men inte alls av andra. Nåväl, det var bara
tillfälligt. Efter återfinnandet av väggmålningarna
från järnvägsrestaurangen på Stockholms Central
blev det också en egenproducerad, tillfällig utställning signerad Ida Sixtensson, som lånades in
från sektionen för samlingar och dokumentation.
"Smaksatta väggar" öppnades i augusti för att stå
kvar året ut. Inför utställningen rengjordes de intressanta målningarna av konservator.
Museidagen i september hade ett annorlunda
upplägg med målsättningen att återigen nå en
ny publik. Temat och namnet för endagsarrangemanget var "Mat och musik". Restaurangvagnar från Sverige, Norge och Danmark, menyer
från alla nordiska länder och musik från scenen
både dag och kväll erbjöds besökarna. Årgångståget hade premiär för tre körningar i september,
dagen till ära med den danska restaurangvagnen
från Wagon-Lits som extra krydda. Eftersom vädergudarna var emot oss är det svårt att säga om
det kunde ha blivit succe. Nu regnade dagen bort
så den tilltänkta lokalpubliken stannade hemma.
Gävle kommun konkurrerade också med liknan169

På Arkivens dag
uppmärksammades sambandet
mellan tåg och cirkus. Foto Lennart
Nilsson, ur museets
samlingar.

de aktiviteter i centrum så här kan man tala om
en "lose-lose-situation". Drygt 1100 betalande
av totalt 2800 besökare täckte inte kostnaderna
på långa vägar. Sannolikt lockade inte heller utbudet vår trogna museidagspublik.
Modelltåg 08 under museivännernas Anders
Larssons ledning blev en större framgång och
arrangemanget har kommit för att stanna. Höstlovet blev återigen "spöklov" och husskådespelare Iller fick förstärkning av Maria Pihlström
och Helene Linander i spökguidandet. Den
lokalt kände historieberättaren och författaren
Ulf Nilsson hjälpte till under några föreläsningar
om spöken i Gästrikland. Under Arkivens dag i
november valdes temat "Cirkus på väg". För programmet stod sektionen för Dokumentation och
samlingar under ledning av Christina Engström.
En mindre skärmutställning kompletterades med
cirkuståg på film och kåserier av Henry Bronett
och en kändis från museibanornas värld, ordföranden i Museiföreningen Stockholm-Roslagens
Järnvägar, Johan Vinberg, som även är underhållande expert på cirkushistoria.
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Andra annorlunda aktiviteter som förtjänar att
nämnas är broderisymposiet "Detaljer av järnväg" när tjugo brodöser tog plats i utställningen
för att skapa järnvägsbroderier, vilket resulterade
i en tillfällig utställning, trafikantveckan med
300 barn på cyklar, som fick lära sig trafikvett
och se klimatteater, och studenttåget som blivit
en tradition, när museiområdet, en rälsbuss och
slutligen Gävle Central invaderas av vitmössade,
lyckliga studenter från John Bauer-gymnasiet, på
väg ut i vuxenlivet. Skräddarsydda arrangemang
för företag blev ganska många under året, vilket
bidrog till mycket goda intäkter. Nämnas bör
också Banverket Produktions kundmässa som
hölls i våra lokaler. Kombinationen framtidsinriktad järnvägsbransch med starka, historiska
rötter är något som borde utnyttjas mer.
Samlingar och dokumentation

Vi påminns ständigt om våra bristfälliga lokaler
för förvaringen av samlingarna och den utredning
som nu har startat har samlingarna som utgångspunkt. Vi har ju faktiskt en av världens bästa i sitt

slag och för den måste staten ta sitt ansvar. Även
om vi hoppas på framtiden så finns en vardag att
ta hand om och mycket har åstadkommits under
2008. Möbelmagasinet i f.d. målningsboxen i Nynäsverkstaden färdigställdes och i ett intilliggande
utrymme har pallställ satts upp för förvaring av
skrymmande föremål, det vill säga sådant i storlek mellan möbler och fordon. Rekvisitaförrådet
på Nynäs drabbades av vattenläcka, vilket tyvärr
resulterade i mögelskador och att en hel del måste
kasseras. En annan jobspost var beskedet att det
skjulliknande förråd som huserat stora föremål i
Ängelholm måste rivas för anläggning av nya infartsspår. Registreringen nådde trots allt årsmålet,
1000 föremål. Föremål och en hel del bilder har
också lånats ut till D B Museum i N i.irnberg för
utställningen "Unterwegs zum Polarkreis" om en
resa för tyska järnvägsintresserade på nordliga spår
i Skandinavien, även inkluderande ett besök på
Sveriges Järnvägsmuseum.
Ljudband har överförts till dvd-format. Särskilt
kan nämnas flera intervjuer från 1970-talet om
livet längs lnlandsbanan. Hans Karlsson-Nyhlen
avslutade sin anställning hos Järnvägsmusei vänner och därmed saktade bildskanningsprojektet
ned högst avsevärt. Hans har gjort ett jättejobb
för museet under sina fyra år i Gävle. Som externt köp har delar av Nybergska samlingen
skannats och indexerats. Det så kallade Avis-arkivet ordnades och förtecknades och gallring av
150 hyllmeter dubblettlitteratur gjordes genom
att Järnvägsmusei vänner övertagit dem för
försäljning. Biblioteket i Gävle
har hållit öppet
för allmänheten
varje onsdag.
Det var sedvanlig, stor efter-

frågan på bilder för publikationer, till exempel för
en brokig samling litteratur, förlag inom parentes;
SJK 50 år (SJK förlag), SJ:s ånglok och Ölandsboken (Stenvalls), Stinsens son - Fritiof Nilsson
Piraten och järnvägen (Piratensällskapet), Järnvägen i Eslöv 150 år (Eslövs hembygdsförening),
Järnvägens trädgårdskultur (Fogelbergarna), SJ
personvagnar av 1940- och 1950-talsmodell
(Stockholms Modelljärnvägsklubb), Vanliga
järnvägare (privat), En historia om kraftmaskiner
(Riksantikvarieämbetet), Rälsbussboken, Lokförare i Stockholmsområdet och Pendeltrafiken i
Stockholmsområdet (Trafiknostalgiska förlaget)
och så naturligtvis vår egen Spår 2008.
Effektivitet genom samverkan har också uppnåtts genom ömsesidiga kunskapsutbyten med
framför allt Postmuseum, Vägverkets museum
och Riksarkivet. Sektionen har även engagerat
sig i ett lokalt arkivnätverk i Gävleborg för kunskapsutbyte på handläggarnivå. Rådgivning för
arkiv och föremål i Linköping har också givits
till medlemmarna i Järnvägarnas museiförening
som förvaltar våra samlingar i Linköping. Övergripande råd och riktlinjer för museets insamling
och gallring har tagits fram, vilka väsentligt underlättar vårt arbete i framtiden.

Fordon och trafik
Årets nordiska järnvägsmuseimöte hade tema
trafik och säkerhet och avhölls bland annat i
DSB:s utbildningslokaler i Köpenhamn. Där-

Förberedelser in i
det sista for IBOBresan. Museivännernas arbetsledare
Bengt Lindberg i
fall ford med dragning av elkabelfor
extern elforsö-rjning
i tåget. Foto Christina Engström.
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Två !BOB-resenärer och ungdomsvänner underhöll sina reskamrater med fiol och nyckelharpa. Ovetande om varandra hade de anmält sig till resan och tagit med sina instrument. Det blev ett glatt återseende for dem, de hade inte
träffats på trettio år. Foto Christina Engström.

utöver gjordes studiebesök i Danmarks Jernbanemuseums verkstäder i Köpenhamn och Roskilde.
Något som utmärker den danska modellen är en
väl fungerande organisation för en mycket stor

andel ideella renoverings- och underhållsarbeten.
Då trafiksektionen skonades från körning under
sportlovet kunde första delen av året koncentreras
till förberedelser för "Tio år på spår" i Ängelholm.

Vändskivan utanfor OKB-stallet
efter renovering.
Först ut på skivan
blev F 1200 som
skulle vidare på
äventyr i Danmark. Foto Robert
Sjöö.
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Dubbla F-lok, eller E-lok om man är dansk, i full fort under danska museidagar i augusti. Efter danskt mönster har
vårt F 1200 fatt en skorstensprydnad som talar om härkomsten. Foto Siegfried Nörenberg.

Martin Öhlin tog huvudansvaret för E 902. Det
andra stora åtagandet var iordningställandet av
fordonen för museivännernas storartade reseprojektet IB08. Merparten av arbetena gjordes dock
i ärlighetens namn av ideella krafter under Bengt
Lindbergs ledning. F.d. F33 55216 fräschades
upp och rödmålades, den så kallade Sahlins vagn
återfick också sin brunröda kulör och vagnen fick
en ordentlig interiör översyn, liksom att fönstren
helrenoverades. I övrigt gjordes stora insatser på
toaletter, tak och inredning på tre WL2-sovvagnar. Belöningen blev som bekant en synnerligen
framgångsrik resa på lnlandsbanan i början av
juni, mycket nöjda resenärer och ett fint tillskott
till Järnvägsmusei Vänners kassa.
Underhållsarbeten har gjorts på ångloken
R 976, EIO 1746 och SI 1923. I Herrljunga har
Järnvägsmusei vänner föredömligt underhållit
och använt B 1038, varvid bland annat förberedelser har gjorts för byte av tender. Den avstannade renoveringen av KA 692 i Grängesberg
återupptogs men fortfarande återstår problem
med svetsning av sprickor i fyrboxen. Projektet
att ställa i ordning reservdelsförrådet startade efter sommaren. För ändamålet projektanställdes
Staffan Källström, som byggt upp stora fordonskunskaper under många år hos Museiföreningen

Gefle-Dala Jernväg i Falun. Vår plusjobbare, Lars
Lunden, engagerades också i projektet. En del av
Nynäsverkstaden kommer att användas för förrådet och reservdelarna, vilka när projektet startade
fanns i de flesta utrymmen i och utanför museets lokaler. En ytterst välkommen insats som vi
har skjutit på allt för länge. Ett annat uppskjutet
projekt var renoveringen av vändskivan utanför
OKB-stallet som genomfördes på entreprenad av
Banverket Produktion. Skivan var i sämre skick
än beräknat så när arbetet var färdigt var det i
stället museets ekonomi som blivit försämrad.
Tillsvidare kommer vändskivan att behållas öppen, det vill säga utan brädtäckning, dock inte av
ekonomiska utan av pedagogiska skäl.
Årets mest spektakulära trafikinsats genomfördes i Danmark när vår F 1200 var nere på återbesök för körningar ihop med sin danska lillasyster
E 991 från Danmarks Jernbanemuseum. Årgångståget firade tio år och körningarna genomfördes
planenligt efter mycket hårt förarbete. Helena
Lutz ryckte in som projektledare. Elva säsongers
trafik börjar dock visa sig i form av slitage, varför
vi är i behov av Ber trafikvagnar så att nödvändigt
underhåll kan genomföras. Totalt genomförde
sektionen tjugo trafikdagar utöver växling och
transportkörningar.
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Annette Thomasson-Söderlund anställdes som museipedagog i Angelholm. Foto Mai Kurdve.

Kajsa Allermalm
Anders Larsson
Helen Linander
Helena Lutz
Karin Meyer Lunden
Anna Nygren
Maria Pihlström
Margareta Widmark
Linda Jansson-Forsmark
Joakim Lindström

timanställd reception

timanställd, minitåg

Publik verksamhet Ängelholm

Personal

Vi kunde hälsa en ny och efterlängtad medarbetare välkommen i Ängelholm. Annette Thomasson-Söderlund heter vår museipedagog som
dragit i gång flera nya aktiviteter mot olika målgrupper. Annette är filmpedagog och har hjälpt
museet tidigare både som timarvoderad i receptionen men också som filmskapare, inte minst
dokumenterade hon "Tio år på spår". Vår skådespelande guide i Gävle, Peter Iller, knöts också
hårdare till museet, genom projektanställning
och därefter ett långtidsvikariat. Som nämnts
ovan fick också trafiksektionen förstärkning med
Staffan Källströms projektanställning. Museets
organisation och personal 2008 såg ut som följer:
Museiråd
Lars Berggrund
Karin Englund
Yngve Handspik
Ann Louise Kemdal
Per-Magnus Ni lsson
Mathias Persson
Rolf Scen

Ordförande, Banverkec, Gd stab
Nordiska Museet, ekonomidirekcör
Banverkec Leverans, produktions
samordnare
Tekniska museet, museidirekcör
Riksancikvarieämbecec,
biträdande riksantikvarie
Banverket Verksamhecsscöd, enhetschef
Järnvägsmusei Vänners ordförande

Museichef
Robert Sjöö

Adminstration och Projekt
Thomas Bjercner
Göran Jäderholm
Thom Olofsson

administration och ekonomi, Ängelholm
administration, ekonomi och IT
projektledare restaurering

Lars Olov Karlsson

cimanscälld, järnvägshiscoriker

Publik verksamhet Gävle
Mia Lundscedc
Anna Ah lberg
Olle Andersson
Peter Iller
Rolf Jansson
Gunilla Lundberg
Stefan Nilsson
Claes Zachrisson
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sekcionschef
utställningar och program
reception och butik
program, vik. Marknadsföring (juli-dec.)
fasci ghecscekn iker
marknadsföring,
specialarrangemang, hemsida
assistent, vaktmästeri
museitekniker

Mai Kurdve
Michael Andreasson
Ursula Gey Lindgren
Thomas Lindberg
Krister Månsson
Annette ThomassonSöderlund

sektionschef
museitekniker, 50%
reception, marknadsföring och butik
museitekniker
information, hemsida, publikt bibliotek

Anders Lindberg
Charlotta Fäldt
Franziska Hug
Elin Larsson
Lena Larsson
Peter Lindholm
Emilia Lönnqvisc
Emil Sandin
Marielle Sellberg
Lena Strömberg

timanställd, museicekniker
timanställd, reception

museipedagog (sep.-)

Samlingar och Dokumentation
Katarina Sandberg
Christina Engström
Robert Herpai
Arvid Högberg
Elisabet Kronhöffer
Ida Sixtensson
Bertil Pettersson
Hans Karlsson-Nyhlen

sektionschef
arkiv och bibliotek, 75%
arkiv och bibliotek
föremålsregisrrering
Ängelholm, 50%
föremålsregisrrering, 75%
föremål
timanställd, föremålsregistreri ng
fotoregistrering,
anställd av Järnvägsmusei vänner

Fordon och Trafik
Scen Holm
Stefan Carlsson
Staffan Källström
Lars Lunden
Mattias Smedberg
Martin Öhlin

sektionschef
verkstad, snickeri
projektanställd, trafikverkstad (aug.-dec.)
trafikverkstad, förråd, plusjobb
trafikverkstad
trafikfordon, underhåll

Hans Dahlman
Kenneth Landgren
Christer Larsson
Hans Sjögren
Henrik Reuterdahl

timanställd, lokförare

timanställd, växlare
inlån, trafiksäkerhet och projekt

Det har blivit en ansenlig skara som arbetar för
museet och då är inte den ideella hjälpen inräknad. Totalt sett omfattar verksamheten med anställda drygt 30 årsverk, ändå inte särskilt mycket
för ett museum med nationellt ansvar. Vi far väl
se vad som händer efter utredningen ...

Stickspår
HNJ och Tabergsmalmen igen
I Spår 2006 skrev jag under rubriken "En småländsk malmbana'' om malmbrytningen på Smålands Taberg och om transporterna på Halmstad- Nässjö järnvägar till exporthamnen Halmstad - under krigsåren ett malm tåg om dagen för
de tyska stålverken.
Historien om den småländska malmbanan
är ett gott exempel på hur sammanflätad järnvägshistoria är med annan historia, det må gälla
finanser, näringspolitik eller teknik. Tabergsgruvan var till hälften tyskägd och erbjöd liksom
andra av de så kallade tyskgruvorna malm med
låg järnhalt. Ekonomhistorikern Martin Fritz
har nu i en bok Sveriges tyskgruvor redogjort hur
Tyskland kom att investera i ett antal gruvor i
Mellansverige och då även Taberg. 1 Det är en läsvärd bok som besvarar frågan varför deras malm
blev intressant. Svaret är kort uttryckt: säkrade
leveranser och låg fosforhalt.
En annan ekonomhistoriker, Håkan Lindgren,
med god kännedom om Wallenbergssfären, har
ägnat Taberg och HNJ en fyllig behandling i
en uppsats "Wallenberg, HNJ och Tabergsmalmen". 2 Han har kunnat arbeta med tillgång till
Wallenbergs arkiv omfattande bland annat HNJ
och AB Smålands Taberg och tvekar inte för att
kalla HNJ en av Wallenbergssfärens släktklenoder. Intressantast är den tydliga dokumentationen av hur Jacob Wallenberg efter en ide av den
liberale politikern och advokaten Eliel Löfgren
kringgick den svenska lagstiftningen som förbjöd utländskt majoritetsägande av gruvbolag.
Den bild jag fick fram med hjälp av andra källor
fördjupas här med stöd av Wallenbergsarkiven.
Ett system av bulvaner inom och utom Wallenbergskoncernen upprättades med pengar från
Tyskland. Lindgren är tydlig: "Hela ägarkonstruktionen i Smålands Taberg tyder på att den
tillkom för att maskera den utländska kontrollen
av gruvbolaget och tillgodose den svenska förvärvslagstiftningens krav." Det är precis vad den
av järnarbetaren Sigurd Lindgren företrädda lokala naturskyddsopinionen hävdade 19 3 7 men
som förnekades av företag och myndigheter.
HNJ- och Tabergshistorien har många fler tu-

rer och avslutades som bekant med att Svenska
Naturskyddsföreningen 1986 köpte gruvan efter
en sammansvärjning mellan Wallenbergsföretaget och naturskyddarna mot Jönköpings kommun som ville göra slalomanläggning av det hela.
Tabergs framtid? Ja den beror av evventuella nya
metallurgiska framsteg och på världsmarknadspriserna på titan och vanadin.
Sten Henriksson
1

2

Fritz, Martin (2007), Sveriges tyskgruvor. Tyskägda gruvor i Sverige under andra världskriget.
Lund, Sekel Bokförlag.
Lindgren, Håkan (2008), "Wallenberg, HNJ
och Tabergsmalmen", s. 73-90 i Det ansvarsfalla uppdraget. En vänbok till Mats Svegfors
den 23 augusti 2008. Hjalmarsson & Högberg, Stockholm.

Banhallar igen
I Spår 2008 gav jag kompletterande (och korrigerande) uppgifter till min banhallsartikel i Spår
1993 men missade en uppgift som Lars Olov
Karlsson fäst min uppmärksamhet på, nämligen
att virket från hallen i Norrköping kring 1920
användes vid bygget av torvpulveranläggningen
i Vislanda.
Skåne har haft tolv av landets drygt tretti banhallar. Nu är en trettonde på gång, i lilla Hjärup, hållplats mellan Lund och Malmö. Lokalbefolkningen bråkar efter känt mönster inför
utbyggnaden till fyrspår, och för att lösa knuten
har Banverket, regionen och kommunen enats
om tilläggskostnaden för ett 220 m långt glasvalv
över hela plattformssträckan. Blir detta normbildande vid andra utbyggnader kan vi räkna
med många nya banhallar.
GS
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Medverkande i årsboken
Kjell Aghult arbetade länge som fjärrtågklarerare!tågledare vid tågledningscentralen
i Hallsberg och som tidtabellskonstruktör och säo-handläggare vid Örebro marknadsregionkontor, senare som ekonom inom Green Cargo och EuroMaint. Lång
aktivitet inom järnvägshobbyn.

Christina Engström, fil.kand. med historia som huvudämne. Anställd på Sveriges
Järnvägsmuseum sedan 2001, arbetar i museets arkiv och bibliotek.
Sten Henriksson, lektor i datavetenskap vid Lunds universitet, ansvarig för området
datorer och IT i Nationalencyklopedin 1989-1996, aktiv skribent och forskare
inom teknikhistoria.
Björn Linn, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, forskar också i bil-,
lokomotiv- och designhistoria.
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 skribent, med skånska banor som specialitet.

Rune Pettersson, baningenjör. Hans långa yrkesbana vid järnvägen sammanfattas
på sidan 125.

Gunnar Sandin är översättare och medlem av redaktionen för Spår.
Ida Sixtensson är antikvarie och arbetar på sektionen Samlingar och dokumentation
vid Sveriges Järnvägsmuseum, där hon anställdes 2006. Tidigare arbetade hon vid
Värmlands Museum. Ida har sin utbildning från Umeå universitet där hon läste
Museologiprogrammet med historia som huvudämne.
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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