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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 191 O?
Statens järnvägar

Förutom det nät som kallades SJ ägde svenska
staten två andra banor, Visby-Visborgslätt som
tillhörde försvaret men trafikerades av Gotlands
järnvägar som en spårvägsförbindelse till regementet, och Bånghammar-Kloten, som tillhörde
Domänstyrelsen sedan det 1900 övertog Klotenverken, och som trafikerades av Frövi-Ludvika
järnväg. SJ trafikerade dessutom några andra banor: Örebro-Skebäck, som tillhörde Örebro stad
och trafikerades av SJ med normalspårsmateriel
och av Norra Östergötlands järnväg med smalspårsmateriel, samt Gammelstad-Karlsvikshyttan och Höganäs-Mölle.
• Ett speciellt förhållande var också att Svartälvs järnväg 1910 inropades av Riksgäldskontoret vid konkursauktionen efter Metallurgiska AB,
som hade satsat på att små nedlagda järngruvor
skulle kunna återupptas med hjälp av moderna
magnetiska anrikningsmetoder. Eftersom Svartälvsbanan inte hade spårförbindelse med SJ och
var så klent byggd att SJ-lok inte kunde gå där,
och dessutom varken BJ eller NBJ var intresserade, valde man att låta den fortsätta som enskild
bana ägd av Järnvägslånefonden och administrerad av SJ-personal i Kristinehamn.
• Genom speciella avtal fick norska statsbanorna köra in till Charlottenberg och Storlien.
Nynäsbanan fick trafikera sträckan mellan Älvsjö
och Stockholm C.
• Endast en 46 km ny sträcka öppnades under 1910 från Morjärv till Lappträsk, men ett
stort arbete utfördes över hela landet med förstärkning av broar och viadukter för att tåla de
nya, tyngre loken. Byggnadsarbetet fortsatte
med lnlandsbanan Östersund-Ulriksfors, Bastuträsk-Skellefteå, Gällivare-Porjus och JärnaNyköping-Norrköping.
• Ett industrispår byggdes i Stockholm, från
Nybodatunneln söder om Liljeholmen till slakthuset i Enskede. Dessutom byggdes spårvägen
Liljeholmen-Fridhem med sidobana till L.M.
Ericssons fabrik vid Tellusborg. Den hade koncession som järnväg, förlängdes senare till Mälarhöjden och ingår nu delvis i tunnelbanan mot
Norsborg och Fruängen.

• Inga nya ånglokstyper tillkom, men SJ köpte många lok av de moderna överhettningstyper
som konstruerats de senaste åren: åtta persontågslok litt B, femton godstågslok litt E, sjutton växlingslok litt Ke och tio lokaltågslok litt
S. Tillverkningen fördelades mellan de svenska
tillverkarna Motala, Nohab, Atlas, Falun, Ljunggrens och Helsingborg, som hade ett kartellavtal
för fördelning av produktionen.
• Ett lok nr 651 ändrades från litt Mb till Ma
genom större och tyngre panna för att kunna dra
malmtågen norr om Kiruna, och man började
modernisera loken litt L genom montering av
överhettare.
• För färjetrafiken till Tyskland köptes två vagnar litt AFo2 som hade sex sovkupeer, en tjänstekupe, resgodsrum och täckta plattformar.
• För trafiken på Malmbanan köptes 100 nya
malmvagnar litt M3 och väggarna höjdes på 314
äldre vagnar.
• De fällbara plåtväggar man året före hade
provat på stolpvagnar litt NN3 visade sig så bra
att man köpte 5 5 nya vagnar med sådana.
• För transport av stora tunga föremål som
fartygsmotorer och kraftverksgeneratorer köptes
två vagnar litt So, där golvet delvis kunde lyftas
bort för att ge större utrymme.
• Vagn- och Maskinfabriken i Falun presenterade ritningar från Siemens på föreslagna elektriska lok för Malmbanan, tretton dubbla godstågslok och två snälltågslok. Skillnaden mot vad
som fyra år senare byggdes var att godstågsloken
inte planerades med löpaxlar.
Enskilda banor

Vid de flesta banor ersatte man bemannade
grindar vid vägkorsningar genom mekaniska
fällbommar styrda från stationerna.
• Malmö-Simrishamns prnväg arbetade
med ett stort projekt för en bana till Kristianstad och öppnade den första delen av den nya
linjen från Dalby till Skartofta, medan arbetet
fortsatte mot Bjärsjölagård. Man köpte två stora
persontågslok från Falun, sedermera SJ litt B3,
och två begagnade godstågslok som ursprungligen hade tillhört Köping-Hults järnväg, sedan
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Örebro-Svartå och SJ, där de haft litt Hd, samt
ett växellok, ursprungligen SJ litt Pa. Några av
de senare hade använts vid banbygget men varit
inhyrda från närstående skånska banor. Genom
patentproblem blev de stora loken inte försedda
med överhettare förrän några år senare. Samtidigt köpte MSJ nio nya tvåaxliga personvagnar,
två resgodsvagnar, tio täckta vagnar, fem kylvagnar och fem stolpvagnar. Dessutom övertogs
tjugosex tyskbyggda öppna lådvagnar som varit
inhyrda från Malmö-Genarps järnväg för byggarbetena.
• Banan Höganäs-Mölle hade öppnats, tills
vidare alltså trafikerad av SJ.
• Lund-Trelleborgs järnväg väntade ökad
trafik efter öppnandet av färjetrafiken från Trelleborg, köpte tre nya ångfinkor och planerade
förbättringar av spår och signalsystem.
• Kalmar järnvägar hade i Kalmar byggt en
ramp med anslutning till smalspår för användning av överföringsvagn som anskaffats av Kalmar-Torsås järnväg.
• Mjölby-Hästholmens järnväg öppnades, en
normalspårig konkurrent till Fågelsta-Vadstena-Ödeshög. Man räknade med att jordbrukens
trafik med betor skulle gå med smalspåret, och
inriktade sig på lokal persontrafik med två mycket små ånglok av en typ med överhettare men

bara en drivaxel, och hoppades på persontrafik
i samarbete med färjetrafik Hjo-Hästholmen.
Dessutom köpte man en ångvagn byggd av Arlöv av samma treaxliga typ Purrey som Dalslands
järnväg och järnvägen Sölvesborg-OlofströmÄlmhult, med 43 sittplatser. Dess maskin var
tyvärr svag, skadades lätt och togs redan 1914
bort, varefter vagnen 1921 blev ombyggd till tvåaxlig personvagn litt BC. Den ersattes då av en
rälsbuss som var ombyggd från en Fiatlastbil och
1929 av en tvåaxlig Devavagn. MHJ skaffade senare en modern rälsbuss från Nohab 1936.
• Mönsterås-Åseda järnväg arbetade med banan bortom Alsterbro, men nådde aldrig Åseda
till följd av konkurrensen med banor från Oskarshamn, Växjö och Kalmar. MÅJ blev 1910 i stället en av de samarbetande smalspåriga Kalmarbanorna. Med tanke på de minskade framtidsplanerna köptes från Arlöv en liten smalspårig
tvåaxlig Purreyångvagn, med 16 sittplatser och
största hastighet 50 km/h. Den slopades 1931
och ersattes då av en Volvo rälsbuss.
• Lidköping-Kållands järnväg satte i trafik en
treaxlig Purreyångvagn med 34 platser, som skulle kunna köra 35 km/h, men fick nu anmärkning
av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen angående
dess beskaffenhet, som ansågs för svag. Den slopades redan 1919.

Leveransbildfrån Arlöv av MHJ-s Purreyångvagn. Liksom sina motsvarigheter på andra banor, som KävlingeBarsebäck och Sölvesborg-Olofitröm-Almhult, vållade den vissa problem.
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Mönsteråsbanan nådde aldrig_fram till Aseda, men A-et
avlägsnades aldrig.från bansignaturen, och inte heller
från växelklotet ovan ens sedan det hamnat på Växjö
bangård Foto Lennart Petersson.

• Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg köpte
från Atlas tre stora Malletlok, de största smalspårsloken i landet, för användning i de allt
tyngre timmertågen till Norrsundet.
• Bergbanan vid Åreskutan öppnades, med en
stigning av 225 m per 1000 m bana.
• Sista delen av 600 mm-banan från Nättraby
öppnades fram till Älmeboda så att Nättraby-Alnaryd-Eringsboda järnväg nu var 49 km lång.
• En kortare bana med 600 mm spårvidd
öppnades Malma-Haggården på södra sidan av
Kinnekulle för kalktransport från Haggårdens
kalkbrott. Banan förlängdes 1918 till kalkbrotten vid Brattefors, Ödbogården och Kinne-Kleva
så att man då fick anslutning till 891 mm-nätet
i bägge ändar.

• Vagn- och Maskinfabriken i Falun byggde
två små eldlösa ångackumulatorlok, det ena för
egna interna transporter och det andra för AB
Bruzafors-Hellefors som hade massafabrik i Mariannelund vid Nässjö-Oskarshamns järnväg.
• Tre normalspåriga banor var under byggnad:
Varberg-Ätran, Uppsala-Enköping och Johannisberg-Lj ungaverk.
• Sträckan Åseda-Virserum var under byggnad och järnvägsbolaget Växjö-KlafreströmÅseda förberedde namnbyte till Växjö-Virserums järnväg.
• Arbete pågick med en liten 600 mm-bana
från Sala station till silvergruvan.
• Fortfarande fanns kvar tre hästbanor med
koncession för allmän trafik: Vintersjön-Örlingsjön med 742 mm spårvidd som passerade två
vattenfall i Svartälven och var en del i Helleforsbolagets led från Älvsjöhyttan till Hällefors, YngenSaxen med 787 mm spårvidd som var Saxå bruks
transportled för malm och tackjärn samt StripaGuldsmedshyttan med 700 mm spårvidd, som
lät vagnar med malm rulla själva från gruvan och
använde hästar för återtransport av tomvagnarna.
• Den smalspåriga Bredsjö-Degerfors järnväg
hade tidigare förmått olika gruvbolag att bygga
anslutningsspår och då utlovat trafikering till
obegränsad tid, exempelvis för Rödbergs gruva
som fick behålla spår till Vikersvik ända till
1952. Rössbergs gruva hade spår till Säghedens
station, men då gruvan 1909 lades ned krävde

Malletloket DON] 12 (Atlas 11411910) står vid trettiofem års ålder i Jädraås med ett timmertåg i kroken. Foto
Tore Westerman, Sveriges Järnvägsmuseum.
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De sex tvärbalkarna på djuplastningsvagnen litt So
kunde anbringas
antingen ovanpå
långbalkarna eller
i deras urtag.

man ändå att banan skulle kunna trafikeras om
gruvan öppnades igen, så trots att huvuddelen av
BDJ blivit breddad som en del av Nora Bergslags
järnväg behölls till 1910 smalspår RössbergSågheden-Grängen, med ett lok och några små
malmvagnar vid lokstallet i Grängen. Först 1923
accepterade gruvans ägare att smalspåret revs.

genheter" och att "om drängar och pigor skulle
ta åka på bantåg, vilka skulle då förrätta deras
sysslor?" Diskussionen var livlig om en eventuell
tunnelbana från Centralstationen till Stureplan,
och om hur man skulle kunna få en bättre infart
till Stockholm C genom att dra banan på västra
stranden av Riddarholmen, på en ny bro till Söder Mälarstrand och en ombyggd Stockholm S,
Jubileum i Stockholm
samt över Årsta holmar till Älvsjö. Det tog tjugo
år innan de södra delarna var klara, och ytterliDen 1 november hade femtio år förflutit sedan
det första tåget lämnade Stockholm södra, vilket
gare hundra år för Stockholm C infart.
De tunnelbaneplaner som beskrevs i tidningledde till en artikel i Dagens Nyheter med roliga
citat från de gamla riksdagarna, där Leonard Rääf en innebar en tunnel från Centralstationen till
från Ydre hade sagt att "ångkraften endast tjänaStureplan där den delar sig i en gren upp till Stadion med anslutning till Djursholmsbanan och
de till att förslappa både kropps- och själsförmöLidingöbanan. Den andra
unnelba!)Or geno~ Stockholm - 1913'i grenen går under Kungsmmunikations ommittens förslag till för tadstrafikens ordnande nu färdig gatan till Fridhemsplan med
anknytning till Brommaspårvägen eventuellt via Ulvsunda
till Sundbyberg. En andra
tunnel går söderut till Slussen
med anknytning till spårvägen mot Midsommarkransen, och vidare till Skanstull
med anknytning till Örby,
Enskede och Saltsjöbanan. I
en följande artikel visar man
med en bild hur detta skulle
leda till att man vid Kungsbron skulle ta rälsbanor i tre
våningar, spårväg överst på
bron, SJ bangård i marknivån
och tunnelbanan därunder.
Kanske mest fascinerande är
att man trodde att det skulle
vara klart 1913!
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Svante Runberger

SJ ånglok litt F - en fantastisk berättelse
Jag har tidigare skrivit en komprimerad historia om F-loket ("Historien om F", Modelltåg 8
[2008]). Den var kanske lite förenklad och sannolikt kan man hitta felaktigheter i den versionen. Nu har jag lagt ned en hel del tid och arbete
för att klara ut en del oklarheter och funnit ännu
mer att gräva i. Denna berättelse har säkert en del
stora likheter med den förra, men innehåller även
flera tillägg och förklaringar. Samtidigt försöker
jag fa andra att ta vid när det gäller områden som
jag egentligen inte behärskar, och det nämner jag
i berättelsen. Jag är trots allt bara tekniker och
teknikhistoriker.

Lite historik
Litterabeteckningen F för ånglok har förekommit två gånger i SJ :s historia. De första lokleveranserna till Södra och Västra stambanan (SSB
och WSB) från Beyer, Peacock & Co innefattade
en sexkopplad godstågsmaskin som fick littera F.
Endast 14 lok av denna typ levererades. När man
började bygga järnvägar på 1850-talet hade man
ringa begrepp om hur trafiken skulle komma att
utvecklas. Ganska snart stod det klart för herrar
järnvägsbyggare att godstågloken litt F var både
för fa och för små. Godsloksparken måste därför
förnyas vid flera tillfällen, och därmed fick man
de större maskinerna litt G och I från Beyer, Peacock & Co samt litt H från Sharp Stewart, innan
man vände blicken söderut och började beställa
nya lokuppsättningar från Tyskland.
Det andra loket litt F om vilket denna berättelse handlar är mera sägenomspunnet, ett ånglok som av många betecknades som det vackraste
på svenska spår. Loktypen fick dock ett ganska
kort liv, i drygt tjugo år var F-loken i drift. Sedan
såldes de till Danmark, där de gick i trafik i nära
trettio år till. Den korta tiden i Sverige har säkert
bidragit till att de blivit lite mytiska - tänk att
ha rest efter ett F-lok! I min berättelse försöker

jag skildra hur det gick till när loken anskaffades,
tekniken bakom dem, drifterfarenheter, något
om trafiken under de aktuella åren samt deras
avställning och försäljning.

Bakgrund
På 1880-talet drogs snälltågen av lok litt Ca,
fyrkopplade lok med en enkel löpaxel framtill.
Vagnarna i tågen var tvåaxliga och vägde i medeltal cirka 10 ton. Ett tåg om tio vagnar fick då
en tågvikt om 100 ton. Ca-loket hade en dragkraft om 3,0 Mp. År 1886 började fem provlok
litt Cb levereras. Cb-maskinerna var fyrkopplade
som litt Ca men med större panna och tvåaxlig
ledboggi istället för enkel ledaxel. Dragkraften
höjdes marginellt till 3,4 Mp. Erfarenheterna av
Cb-loket låg som bas för utvecklingen av nästa
generation snälltågslok som kom under 1890talet.
Så introducerade SJ boggivagnar 1891 och
med detta ökade tågvikten dramatiskt. Vagnvikten låg nu i medeltal på 25 ton och sex vagnar
gav en tågvikt om 150 ton. I början av 1890-talet
fick man ofta koppla två Ca-lok framför snälltågen. Så började från 1892 leveranserna av litt
Cc, med dragkraften ökad till 3,8 Mp. Det är
viktigt notera att hittills nämnda lok var av våtångstyp, det vill säga inte hade ångtorkare eller
ångöverhettare.
Tågvikterna ökade ytterligare och även Ccloken blev otillräckliga. År 1906 kom det moderna
A-loket av Adantictyp, tillika SJ:s första lok med
överhettare av Schmidts patent. I specifikationen
föreskrevs att ett snälltåg omfattande sju boggivagnar skulle kunna framföras i långa stigningar
1: 100 med en hastighet av 50 km/h, och med 90
km/h på horisontell bana. Vagnvikten beräknades
till 210 ton, det vill säga 30 ton per vagn. 26 A-lok
anskaffades och motsvarade i stort sett förväntningarna när det gällde dragkraft och effekt.

Lok litt Ca med tvåaxliga vagrzar, 1880-talet, ritning Svante Runberger, SRr. Där inget annat anges är bilder .från
Sveriges Järnvägsmuseum och ritningar.från SJ Maskinbyrå.
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Lok litt Cc med boggivagrzar 1890-talet. SRr.

I och med öppnandet av tågfärjeförbindelsen
Trelleborg-Sassnitz 1909 ökade dock tågens vikt
ytterligare då tyngre vagnar kom till användning. 45-tonsvagnar med täckta övergångar av
tysk modell började sättas in i direkttågen Stockholm-Berlin och Kristiania (Oslo)-Hamburg/
Berlin. A-loken kom därför med tiden att ansträngas i överkant. Behovet växte av kraftigare
lok, med större dragkraft och ökad uthållighet i
motlut (större ångproduktion). Dessutom önskades en förkortning av gångtiden mellan Stockholm och Trelleborg, vilket var omöjligt med det
lokbestånd som var för handen.
År 1910 började det sexkopplade B-loket levereras. Det var enligt dåvarande specifikation
avsett att framföra tunga persontåg, militärtåg
och snabba godståg men kunde även användas i
tunga snälltåg. Lokets fartprestanda på horisontell bana var 90 och i stigningar på 1: 100 45-50
km/h. Dragkraften var 9,6 Mp.
F-lokets födelse

Tankarna på anskaffning av ett nytt, sexkopplat snälltågslok tog nu fart. I specifikationerna
angavs en kontinuerlig fart av 100 km/h på horisontell bana och 60 km/h i långa stigningar
på 1: 100, allt med en tågvikt om 360 ton vilket
skulle innebära åtta vagnar av kontinentalmodell.
Ett sådant tåg om 360 ton beräknades inklusive
lok väga 500 ton. För att nå de hastigheter som
specificerats ansågs att lokets effekt måste vara
minst 1 900 indikerade hästkrafter. Denna effekt kunde inte nås om inte loket försågs med
ångöverhettare och fyra cylindrar. Detta kom att
bli F-loket.
Carl Flodin ledde som chefkonstruktör på SJ
Maskinbyrå utvecklingsarbetet. Valet av konstruktion gjordes av honom och hans medarbe-
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tare. Den höga effekten fordrade en relativt stor
panna. I det fortsatta arbetet gjordes därför antagandet att vikten måste bäras av sex axlar för
att inte överskrida axeltrycket på banan (max 16
ton på de kopplade axlarna). Det innebar att litt
F blev det första (och enda) loket av Pacifictyp i
Sverige.
Med fyra cylindrar som förutsättning sågs två
möjligheter. Alternativ 1 var ett fyrcylindrigt lok
med fyrlinggång, alternativ 2 ett lok med dubbla
tvåcylindriga kompoundmaskinerier. Valet föll på
det senare, i första hand med tanke på driftsekonomin. Konstruktionslösningarna tyder på att
Carl Flodin tänkte sig lokanvändning i tåg med
hög medelhastighet och ta stationsstopp. F-loket
konstruerades för en marschfart på 100 och en
högsta konstruktionsfart på 128 km/h.
Kompoundsystemet

För att ge lite bakgrund till de tekniska val som
gjordes och det konstruktionsarbete som så småningom skulle resultera i F-loket, är det av intresse att spegla ångmaskinens tekniska utveckling
och utvecklingen utanför Sveriges gränser.
Kompoundsystemet innebär att ångans expansion sker i två steg, en lösning som tidigt hade
tillämpats i ångfartyg och fasta anläggningar. Så
småningom byggdes maskiner med tre (trippel)
respektive fyra (kvadruppel) expansionssteg för
fartyg. I järnvägssammanhang har dock aldrig
fler än två steg kommit ifråga.
Det absolut första kompoundlok som såg dagens
ljus var en liten tvåcylindrig tankmaskin för banan
Bayonne-Biarritz, tillverkat av firma Schneider i
franska Le Creusot. Konstruktören var Anatole
Mallet, som senare fick sätta sitt namn på de mer
kända lok med dubbla drivenheter.
F-loket i all sin glans på ritningsstadiet. SRr.

Carl Flodin
Carl Flodin föddes 1868 i Motala. Efter folkskolan fortsatte han 1884-1887 på mekaniklinjen
vid Norrköpings högre tekniska läroverk, där han vid nitton års ålder gick ut som kursetta. Han
fick 1887 arbete på Motala Verkstad som maskinarbetare och ritare. År 1898 anställdes han som
ingenjör på Kungl. Järnvägsstyrelsens maskinbyrå. Han avancerade 1908 till byråingenjör och
1910 till 1:e byråingenjör.
Maskinbyrån hade från sin start till 1895 inte haft någon byråingenjör anställd. Ar 1900 var
de tre och 1905 sex. Under 1910-talet fanns det tio eller fler förste byråingenjörer och nästan lika
många byråingenjörer samt åtskilligt fler ritare eller konstruktörer.
Carl Flodin kom att ägna sig åt ånglok och medverkade vid konstruerandet av de första överhettningsloken littera A, E, B och S (dels med överhettare, dels med ångtorkarsystem ClenchGölsdorf). När SJ beslutade att anskaffa en helt ny typ av snälltågslok, F-loket, fick han uppdraget att leda konstruktionsarbetet. Han deltog även vid konstruktionen av R-loket. Han gav
namnet åt en ventil, Flodinventilen, som automatiskt öppnade en förbindelse mellan kolvens
fram- och baksida så att luft kunde strömma fram och tillbaka utan hinder då ångtillförseln
stängts av. Flodinventilen installerades första gången på B-loket.
Flodin pensionerades från maskinbyrån 1936 och fick då erkännande av SJ-chefen Granholm för
sina insatser bakom de olika ånglokskonstruktionerna. Detta tröstade nog honom då han kanske
var besviken över den tekniska utvecklingens gång mot elektrisk drift. Carl Flodin gick bort 1947.
Man var dock tidigt ute även i USA. Vid denna tid var ännu inte överhettningen uppfunnen,
och det ständiga problemet med att öka effekten löstes genom höjt ångtryck i lokpannorna.
Loken var alltså fortfarande vad man kallar våtånglok. Därvid fick man stora svårigheter med
att expandera ångan i ett steg, och avloppsångan
som blåstes ut genom skorstenen hade ett ganska stort energiinnehåll. Då väcktes tanken att
utnyttja erfarenheterna från sjön och från fasta
anläggningar, att expandera ångan i två steg. På
det sättet fick man bättre bränsleekonomi genom
att en större energimängd utvanns som expansionsarbete i cylindrarna.
Först utfördes kompoundsystemet med två
cylindrar, men ganska snart kom man på att

utnyttja ångan i fyrcylindriska maskinerier. Systemet med expansion i två steg blev snart känt
runtom i världen bland järnvägsförvaltningar
och loktillverkare. Bayerska statsbanorna fick
exempelvis redan 1889 sitt första kompoundlok
med två cylindrar från Krauss, och sedan blev
det allt vanligare med tvåcylindriga kompoundlok lite varstans i Europa.
SJ :s första försök med tvåcylinders kompounddrift enligt Gölsdorfs system gjordes med lok Cc
535 som levererades av Nydquist & Holm 1898.
Nästan samtidigt anlände de första T-loken från
Richmond i USA där kompoundsystemet var
allmänt utbrett. De erfarenheter SJ nu gjorde
ledde till att man vid anskaffandet av de första
stora malmtågsloken litt Ma/Mb, som inleddes

Badische Staatsbahnen !Ve. Samling forf
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Förslagsritning visande fyrcylindrig kompoundvariant av A-loket. Maskinbyrån 1905.

1901, valde kompounddrift, med Gölsdorfs typ
170 som förebild. Ma-lokets panntryck var 14
och Mb-lokets 12 bar.
Det kan vara värt att nämna, att det bland de
förslag som låg till grund för A-loket fanns en
fyrcylinders kompoundvariant.
Fyrcylinders kompound kom tidigt i USA.
Det första patentet togs redan 1887 av Vauclain
på Baldwin Locomotive Works i Philadelphia.
I Europa var Badische Staatsbahnen först 1894
med sitt lok !Ve av 2'C-typ från Grafenstaden
och Karlsruhe Maschinenfabrik. Bayerische
Staatsbahnen kom 1896 strax efter med typ CV
från JA Maffei i Miinchen.

Pacificförebilder
Pacificutförandet hade sitt ursprung i USA med
leveranserna till Lehigh Valley Railroad 1886. I
Europa sattes de första Pacificloken i trafik i juli
1907 på banan Paris-Orleans, och tyskarna var
inte långt efter med de badiska statsbanornas litt
IVf, levererat av Maffei. Man vet att Carl Flodin
även intresserade sig för de wiirttembergska statsbanornas Pacificlok med beteckningen Gruppe C
och von Borries fyrcylinders kompoundsystem,
men han valde inte detta system för F-loket.
Vauclains forsta patent med kolvstänger arbetande mot
ett gemensamt tvärstycke. Till höger hans andra patent.
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Naturligtvis påverkades Carl Flodin av dessa
Pacificlok och deras konstruktionslösningar.
Det är dock min bestämda uppfattning att han
noga studerade olika tekniska lösningar på kompoundmaskinerier och då inte bara på lok av Pacifictyp. Det är därför av intresse att belysa dessa
olika konstruktioner.

Olika slidlösningar
Man skulle tro att det för de fyrcylindriga kompoundlokens ångreglering krävdes en slidstyrning per cylinder. Det byggdes några få sådana
lok, men de flesta lösningarna tog sikte på en
gemensam slidrörelse för ett maskineri med en
högtrycks- och en lågtryckscylinder. Flera varianter fanns, och jag skall i korthet beskriva hur
de såg ut.
Vauclains patent. Vauclain på Baldwin tog som
nämnts ut patent redan 1887. Hans lösning var
en gemensam slid innanför de bägge cylindrarna,
som var vertikalt placerade utanför ramarna.
År 1902 tog Baldwin ett nytt patent, även detta
skapat av Vauclain, som innebar att cylindrarna
placerades på samma horisontal- och vertikalplan
med en gemensam överliggande slid. Man kallade
systemet totalt utbalanserat maskineri. Naturligt-

Samuel Matthews Vauclain
Samuel Matthews Vauclain levde mellan 1856 och 1940. Han började sin bana vid Pennsylvania
Railroad Company, och hans första stora uppgift kom som kontrollant för en beställning om
sextio lok hos Baldwin Locomotive Works. Vaudain imponerade stort på Baldwins tjänstemän,
så när det 1883 uppstod en vakans som förman på 17th Street Shops erbjöds han jobbet. Han
avancerade snabbt inom företaget, blev först superintendent på 17th Street Shops och fick sedan
vid trettio års ålder samma befattning vid Baldwin Locomotive Works. I januari 1896 erbjöds han
att ingå i direktionen. Han avancerade till VD-posten 1919 och blev styrelseordförande 1929.
Han var knuten till Baldwin fram till sin pension 1940.
Tidigt konstruerade Vaudain det första kompoundloket. Första patentet från 1887 beskriver
ett system med högtrycks- och lågtryckscylindrarna liggande ovanpå varandra och kolvstängerna
anslutna till ett gemensamt tvärstycke. Det betyder att kolvarna arbetade i tandem. Lösningen
gav stora vridande moment på lokets ramverk, varför Vaudain 1902 utvecklade vad han kallade
det balanserade kompoundmaskineriet. I detta låg högtrycks- och lågtryckscylindrarna på samma
centrumhöjd över räls. Gemensamt för bägge systemen var att maskineriet använde samma kolvslid för högtrycks- och lågtryckscylindern. Alla lok med Vaudains system var av typen fyrcylinders kompoundlok.
Första leveransen av den första varianten gick till Baltimore & Ohio Railroad, Philadelphia
Division. Sedan följde flera tillverkningar för ett antal amerikanska järnvägsförvaltningar, främst
snälltågslok men även några större godstågslok. På världsutställningen i Paris 1900 ställde Baldwin ut fyrcylinders kompoundlok (ett 2'B och ett 2'Bl') som levererats till de franska statsbanorna samt ett 2'B l '-lok för banan Paris-Lyon-Mediterranee. Som följd av detta köpte Bayerische Staatsbahnen 1902 fyra lok av Vaudaintyp från Baldwin, och 1907 beställde de italienska
statsbanorna tjugo 2C-lok (som fick beteckningen Gruppo 720) med samma maskineri. Nästan
samtidigt beställde DSB, med maskiningenjör Otto Busse i spetsen, P-lok med Vaudainmaskineri (av Atlantictyp) hos Hannover MaschinenAG (Hanomag). 19 P-lok byggdes hos Hanomag
1908 och 14 av Schwarzkopff 1910.

Loket till vänster byggdes Bayrische Staatsbahnen och hade vertikalt placerade cylindrar enligt Vauclains forsta
patent. Loket till höger (Chicago, Burlington & Quincy Railroad) hade balanserat maskineri enligt hans
andra patent, som visas på ritningen ovan. Samling forf
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Uppsala-Gävle Ba 25 var ett fyrcylindrigt kompoundlok med Coles slidstyrning som visas nedan. Av ritningstekniska skäl har
högtryckscylinderna vridits 180°.

vis var alla de övriga lösningarna som jag kommer att visa utbalanserade då cylindrarna arbetade
med nära nog 180 graders förskjutning. Det är
också denna lösning som användes för F-loket.

Coles system. Francis J. Cole på American Locomotive Works byggde fyrcylinders kompoundmaskiner med en annan lösning för ångregleringen. Han valde att förlägga högtryckscylindrarna

August von Borries

August von Borries föddes 1852 och fick tidigt intresse för järnvägsdrift. Sin tekniska utbildning erhöll han i Kgl. Gewerbeakademie i Berlin, och samtidigt arbetade han i järnvägsdepåer i
Hamburg under ferierna. Sina första egentliga järnvägserfarenheter fick han från Hannoverische
Staatsbahn. Han blev 1875 konstruktör på banans maskintekniska byrå. År 1880 skrev han en
kritisk artikel om Mallets kompoundsystem i Organ for die Fortschritte des Eisenbahnwesens och
kom med ett epokgörande förslag för en nytt sådant. Hans förslag lade grund för beräkning av
cylinderdimensioner, fyllningsgrader och dragkraft. Tysklands första kompoundlok, byggt av F
Schichau i Elbing för Hannoverische Staatsbahn, bekräftade hans teorier. Loket var ett "omnibuslok'' av typ lA, likt bland annat HBJ 4 Lärkan som levererades av Nohab 1888. Det hade
även en resgodsdel.
Senare byggdes även gods- och snälltågslok i enlighet med von Borries konstruktionsprinciper.
Han fick erkännanden för sitt banbrytande arbete med kompounddrift genom att han erhöll flera
priser. Detta bidrog till att även de preussiska statsbanorna införde kompounddrift 1895.
Under tiden framkom fyrcylinders kompoundlok av system Henry och de Glehn, med lösningar som von Borries kritiserade. Han förordade en enklare konstruktion enligt amerikanska
principer som innebar att cylindrarna skulle ligga i samma vertikalplan, alltså inte förskjutna i lokets längdriktning, och arbetande 180 grader i förhållande till varandra. I tal och skrift förordade
han det amerikanska systemet. När överhettning började diskuteras menade han att den primärt
skulle användas i kombination med kompounddrift.
Under tiden hade von Borries blivit chef för verkstäderna i Leinhausen. Han blev senare medarbetare i Hannovers Eisenbahndirektion och utnämndes hösten 1902 till geheime Regierungsrat
som professor i Verkehrs- und Maschinenwesen vid tekniska högskolan i Berlin, en befattning
som han behöll till sin förtidiga död 1906.
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Alfred George de Glehn
Alfred de Glehn föddes i Sydenham i södra London. Hans pappa kom från Baltikum och hans
mamma från Skottland. Han studerade maskinteknik vid King's College i London och arbetade
som mariningenjör i Frankrike när fransk-ryska kriget bröt ut 1870. Han började då studera vid
Polyteknikum i Zi.irich och kom sedan till Societe Alsacienne des Constructions Mecaniques i
Mulhouse, som hamnade i Tyskland efter kriget. Redan tidigare hade han varit intresserad av att
tillämpa kompoundlokets principer. Det första de Glehn-loket var ett fyrkopplat kompoundlok som hade två högtryckscylindar utanför ramarna drivande den bakre av drivaxlarna och två
lågtryckscylindrar mellan dem som drev den främre drivaxeln (jämför med Webb). Hans mest
berömda lok var en Atlanticmaskin (2'Cl') byggd från 1890 för Chemin de Fer du Nord, av
vilka tre exemplar skickades till Great Western Railway i England 1903 och 1905. Han påverkade
starkt företagets lokutveckling och intresserade även de preussiska statsbanorna som beställde 79
lok (serie S7, tillverkade av EMBG i Graffenstaden). De Glehn-lok byggda i Alsace återfanns på
flera ryska järnvägar, i Frankrike och Schweiz. De Glehn samarbetade på 1890-talet med Anatole
Mallet, kompoundlokens verklige pionjär. Då franska trupper tidigt under första världskriget
ockuperade Mulhouse organiserade han ambulanstransporter åt dem, vilket föranledde tyskarna
att fängsla honom. Sedan det ryska företaget Siemens & Halske protesterat hos sin regering
släpptes han och repatrierades till England. Efter kriget flyttade han till Schweiz där han bodde
till död 1936.
långt fram med drivning på den första drivaxeln
och lågtryckscylindrarna lite längre bak, drivande på en annan axel. Systemet krävde två slider
per maskineri, men de kunde drivas av en enda
slidrörelse och slidstång eftersom slidskåpen låg
efter varandra på samma horisontalaxel. Nohab
levererade 1913, året före det första F-loket,
UGJ Ba 25 och 26 som Sveriges första fyrcylinders kompoundlok. De hade en lösning liknande
Cole med långt framskjutna HT-cylindrar drivande på den första och LT-cylindrarna drivande
på andra koppelaxeln. Dock var sliderna placerade i anslutning till cylindrarna varvid den inre
drevs av den yttre slidrörelsen via en vickaxel (se
för övrigt system de Glehn). Fyra ytterligare lok
levererades senare men då i fyrlingsutförande.
System von Borries. August von Borries konstruerade 1889 de preussiska järnvägarnas första
fyrcylindriga kompoundlok. Hans system för
slidreglering, där en slidstyrning via en vickaxel
reglerar två slidstänger till slider för HT- och
LT-cylindrarna, framgår av illustrationen. Värt
att observera är att LT-cylindern har en planslid.
Många av de tyska loken byggdes med lösningar
som såg ut på detta sätt.
System de Glehn. Alfred de Glehn, konstruktör
vid Societe Alsacienne de Constructions Mecaniques (SACM), hade ytterligare en lösning. I
detta fall förlades LT-cylindrarna långt framme
mellan ramarna och verkade på den främre driv-

axeln, medan HT-cylindrarna låg utanför ramarna verkande på den bakre. I detta sammanhang
kan nämnas att systemet liknar Webbs system
där axlarna var okopplade (det vill säga saknade
koppels tång), vilket även provades av de Glehn.
Slidrörelsen togs upp av en invändig slidstyrning
typ Stephenson och överfördes till de fyra plansliderna via vickaxel och gaffelanordning.
Det finns ytterligare patent och ideer om slidregleringen av fyrcylindriga kompoundmaskinerier, men nu gäller det att komma tillbaka till
Carl Flodin och hans konstruktion av F-loket.
Det är mycket säkert att han studerade flera av
de nu beskrivna lösningarna, men att han valde
Vaudains system (det andra patentet) kan även
bero på att hans motsvarighet i Danmark, DSB:s
maskindirektör Otto Busse, valde Vaudain när
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Sfidstyrning enligt von Borries respektive de Gfehn.

I

15

DSB litt P Leveransbild från Hanomag och idrifttagen hos DSB.

konstruktionsarbetet med DSB litt P startade
omkring 1907. Flodin påverkades säkerligen
av lösningarna för detta lok. P-loket var av Atlantictyp och hade förutom Vauclains system
en bred eldstad för att anpassa rostytan till pannans storlek. Panntrycket var hela 15 bar, vilket
var mycket högt för den tiden. DSB beställde
alltsål9 P-lok från Hanomag 1908 och 14 från
Schwartzkopff 1910.
F-lokets konstruktion

Det finns anledning att fördjupa sig i F-lokets
konstruktionsdetaljer då flera av för SJ oprövade
lösningar skulle komma till användning. Ett antal förfinades, ändrades eller togs till och med
bort under dess drifttid. Därmed blev F-loket
något av en provbänk för utveckling av system
16

som kom till användning i senare lokbeställningar. Ändå kan man med visst fog säga att F-loket
var höjdpunkten av svensk ångloksutveckling.
Strax bortom hörnet lurade elektrifieringen och
utvecklingen av de elektriska loken.
Pannan. Pannans konstruktion överensstämmer i stort med BGb-pannan, det vill säga den
panna som introducerades med B-loket 1909.
Dock gjordes den längre, den skulle ju producera en större ångmängd. Eldstaden gjordes
bredare än rambredden för att erhålla tillräcklig
rostyta utan att eldstaden blev lång och smal.
Därför måste den förläggas mellan axel V och
VI. Eldstadsgavlarna gjordes framåtlutande för
att flytta tyngdpunkten längre framåt och inte
belasta axel VI för mycket. Även ångdomen förlades långt fram av samma skäl. Rundpannan

F-lok: överst panna, sedan eldstadsgavlar som
flankerar skorsten, nedtill
rökskåpsanordning.

var 5 585 mm lång och bestod av tre plåtar, alla
nitade utom den främre som hade en svetsad
långskarv. Pannan var sedan nitad till rökskåpet.
Tuberna var av mjukt stål och 5 300 mm långa.
För att fa ett jämnare expansionsarbete mellan
de stora, tjockare överhettningstuberna och de
små och tunnare tuberna för enbart rökgaser var
de förra vågformade vid eldstaden efter en längd
av 500 mm. Rökskåpet var 2 900 mm långt och
rökskåpsluckan konformad i likhet med BGbpannans.
Observera att pannritningen visar 160 rökgastuber och 26 överhettningstuber, vilket gällde

för F 1200 vid leveransen. Dock insattes ytterligare två överhettningstuber i övre tubraden på
övriga lok, som då fick 28 sådana, vilket minskade antalet rökgastuber till 154. När F 1200
erhöll ny tubplåt fick även det 28 tuber. Längre
fram redogörs för de förändringar som gjordes
för att höja ångtemperaturen efter överhettaren.
Ångpannan bars upp dels av ett kraftigt sadelstycke i martinstål framför rökskåpstubplåten, dels vid eldstaden av en vertikal plåt, anordnad så att den kunde ta upp rörelser vid pannans
expansion.
Skorstenen hade diametern 400 och längden
825 mm. Då pannan låg högt kunde skorstenen
endast sticka upp 500 mm över rökskåpet. Blästerkonans mynningsdiameter var 142 mm och
17

Angcylinder for reglering av överhettarspelet.

den låg 575 mm under skorstenens minsta diameter. Av ritningen framgår hur avloppsångan från
vakuumejektorerna leds in i den dubbelmantlade
skorstenen för att dämpa ljudet från ejektorerna
och lyfta röken över loket vid stillastående.
Överhettaren var av Schmidts patent. Spjällen
framför de stora tuberna i rökskåpet reglerades
automatiskt via en ångcylinder som låg utanför
rökskåpet på dess högra sida. Ångtemperaturen
förväntades komma upp i 320 grader som på
andra lok med liknande överhettningssystem
och samma förhållande mellan överhettningsyta
och eldyta. Ingen utrustning uppsattes därför i
förarhytten för att reglera ångtemperaturen.
F 1208, hytt med armaturer.
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Armaturen var densamma som återfanns på
andra överhettningslok hos SJ. De två injektorerna var av Greshams modell, storlek nr 10.
Rökskåpet isolerades på samma sätt som pannan
i övrigt.
Ramverket utfördes av viktskäl som plåtramverk till skillnad från på A- och B-loken, som
hade martingjutna stavramar. Ramarna var
gjorda i två delar, den främre av 30 mm tjocka
valsade plåtar medan den bakre var gjuten i martinstål. Skarven låg strax bakom axel V och hölls
samman av 23 mm nitar. Ramarna var förbundna med vertikala och horisontala plåtar. Utanför
axel VI fanns kraftiga bärplåtar som framtill var
inbockade mot huvudramen och baktill sammannitade med ramverkets bakplåt. I bärplåten
lagrades lagerboxgejdrarna för axel VI.
På två meters höjd från rälsöverkant gick ett
400 mm brett gångbord på varje sida. Mellan axel
III och IV fanns anordnat fotsteg med ledstänger
för att ge möjlighet att komma upp på gångbordet utan att gå genom hytten.
Anordningen med fyra cylindrar och därmed
sammanhängande vevanordning gav bland annat fördelen att de fram- och återgående maskindelarna till varje cylinderpar balanserade

F-lokets plåtramverk och bakre ramverk med lagring av
axel VI

varandra. Motvikterna i hjulen kunde då göras
mycket mindre och avsåg endast att utbalansera
de roterande massorna.
Hytten var av vindklyvarmodell av samma slag
som introducerades på A-loket och även på Bloket. Dock var takets framkant neddragen i nivå
med pannans överkant. Hytten var tillverkad i trä
med utvändig plåtbeklädnad. Den hade dörr mot
både vänster och höger gångbord. Ett antal hytter
försågs under 1920-talet med en bakre skärm.

Hjul och axlar
Främre löpboggin var till sin konstruktion lika
B-lokets men försedd med kullager, vilket var en
nymodighet i lokbranschen. Boggin gavs möjlighet till sidoförskjutning, bestämt av att axel V
skulle gå radiellt i en kurva med 300 m radie.
Ytterhjulen vid såväl första boggiaxeln som första koppelaxeln skulle löpa mot ytterskenan. Det
bakre löphjulet kunde sidoförskjutas 50 mm åt
vardera hållet genom radiell förskjutning i axelboxgejdrarna.
Lokets samtliga hjul var gjutna i mjukt martinstål. De båda koppelhjulparen var lika, varför man kunde skifta om dem för att fa jämnare
slitage på hjulflänsarna. Utbalansering av framoch återgående maskindelar skedde inom maskineriet, inga balanser på hjulen behövdes för
detta. Därmed minskade påverkan på rälsen då
skentrycket inte längre var beroende på lokets
hastighet. F-loket skulle alltså kunna gå fortare
på lättare bana än till exempel B-loket. För att
utbalansera de roterande maskindelarna försågs
vänster drivhjul med en motvikt om 112 kg och
höger drivhjul med en om 125,5 kg samt koppelhjulen med en 56,6 kilos motvikt på 730 respektive 760 mm tyngdpunktsavstånd.
Fja.··derbalans.
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Drivaxeln var gjord av nickelstål (3 procent
nickel), minsta sträckgräns 40 kN/cm 2 och kontraktion minst 40 procent av den ursprungliga
arean. För att minska påkänningarna på drivaxelns ramtapp försågs vevskivorna med "fremontska urtag". De gjorde drivaxeln mer fjädrande
och kraftflödet från vevtapp till axeltapp fördelades bättre över vevskivan. De övriga axlarna
smiddes av martinstål med minsta sträckgräns
28 kN/cm 2 och kontraktion minimum 35 procent av ursprunglig area.
Bärfjädrarna var genom balanser uppdelade på
två system. Det främre omfattade boggins axlar,
det bakre de övriga axlarna III till VI.
Bromsrörelsen var uppdelad i två system: ett
för boggin, liknande B-lokets, och ett för de
kopplade hjulen. Detta senare fick sin bromskraft från antingen två vakuumbromscylindrar
i ramverket mellan axel IV och V eller från en
ångbromscylinder. Handtagen för vakuum- och
ångbromsens manövrering var förbundna med
varandra så att endast ett i taget av bromssystemen kunde aktiveras. Bromskraften för de kopplade axlarna uppgick till 265,5 och för boggin till
82 kN, vilket motsvarade totalt 41 procent av
lokets tjänstevikt.
Maskineriet

Det intressantaste var väl ändå maskineriet.
Carl Flodin hade ju tidigt valt två tvåcylindriga
kompoundmaskinerier till loket, med två högtryckscylindrar liggande mellan ramarna och
två lågtryckscylindrar placerade på var sin sida
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utanför dem. Det gjordes främst av utrymmesskäl, men lösningen skapade även kortare väg för
färskångan och därmed mindre värmeförluster.
Nackdelen med kompoundmaskineri var att det
behövdes ett högre ångtryck än som tidigare varit brukligt. Detta ledde naturligtvis till ett mer
omfattande pannunderhåll. Ångan skulle ju expandera först i högtrycks- och sedan i lågtryckscylindrarna. Driftsekonomi var emellertid det
styrande vid valet.
Sättet att fördela ångan var en annan intressant sak. Man beslöt att ha endast en slidrörelse
per maskineri, det vill säga att samma kolvslid
reglerade ångan till både högtrycks- och lågtryckscylindern. Carl Flodin valde ju Vauclains
slidsystem som också fanns på DSB:s litt P. Som
jämförelse visar jag nedan båda maskineriernas
uppbyggnad. Intressant är att studera själva sliden i detalj. Ganska tydligt framgår ångans vägar
från panna genom de bägge cylindrarna och ut
genom skorstenen.
Beträffande kolvens och slidens tätningsringar
diskuterades vid denna tid om det skulle vara
flera smala eller en bred. Maskinbyrån hade
redan tidigt valt smala ringar av Daros (Davy
Robertsons maskinfabrik, som bland annat tillverkat fotogenmotorer) patent, men de första
kolvsliderna utfördes med breda tätningsringar.
Så småningom erfor man att slider med breda
tätningsringar tätade cylinder- och . slidfoder
sämre och gav ångförluster. Det visade sigiattJ flera smala ringar bättre anpassade sig till slitna slidfoder. A, B och E-loken hade från början breda
slidtätningsringar men fick så småningom slider
med smala ringar. Carl Flodin valde fler smala
DSB litt P respektive SJ litt F
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F-lokets slid med foder och dess tätningsringar: en bred
ring respektive flera smala.

ca)

tätningsringar från början och F-loket fick aldrig
några större problem med slidtätningen.
Ångans väg vid olika gångmoder

Av den schematiska bilden över cylinderanordningen framgår att högtrycksångan insläpps i
mitten och receiverångan på ömse sidor samt att
avloppsångan släpps ut från lågtryckscylindern
vid kanten på slidskåpet. Denna anordning har
fördelen att den hetaste ångan kommer innerst
och den kallare ytterst. Även om sliden är gemensam för högtrycks- och lågtryckscylinder
inom varje cylinderpar är fyllningen cirka 4 procent större i lågtryckscylindern. Detta har realiserats genom att slidens täckning gjorts större för
hög- än lågtryckscylindrarna. Vevarna ligger inte
heller exakt i 180° vinkel mot varandra.
Lågtryckscylindern är försedd med Flodins
kombinerade luftvägs- och säkerhetsventiler,
anordnade likdant som på B-loket. Cylinderns
utblåsningsrör är dessutom försedda med säkerhetsventiler. Sådana finns även på högtryckscylindrarna och receiverröret. Den senare ventilen
är inställd på att blåsa vid 7,5 bar. För att minska
motståndet vid gång med avstängd ånga finns på
högtryckscylindern luftvägskranar som manövreras från hytten. Genom att öppna dem förenas
cylinderns båda ångkanaler med varandra. Öppnar man samtidigt regulatorn kommer färskånga
direkt in i receiverröret. Lågtryckscylinderns
luftvägsventiler hålls då stängda av ångans tryck i
slidskåpet. Eftersom säkerhetsventilen i receiverröret är ställd på 8 bar, kommer högtryckscylindern att arbeta med 13-8 och lågtryckscylindern

med 8 bar, ett lämpligt läge vid start då loket
knappast kan dra igång ett stort tåg med enbart
högtryckcylindrarna, vilket skulle vara fallet eftersom ångan inte nått receivern. Så fort tåget
rullar kan man återgå till kompoundgång.
Lågtryckscylinderns luftvägsven tiler stängs
samtidigt som regulatorn öppnas genom att
högtrycksånga släpps in när kranen intar läge A.
Genom att från hytten vrida kranen till läge B
sätts rummet ovanför kolven i förbindelse med
fria luften. Ventilerna hålls då öppna av fjädern
under kolvarna. Lågtryckscylinderns båda ångkanaler kommunicerar därmed inbördes och
lågtryckscylindern sätts ur spel. Loket arbetar
nu endast med högtryckscylindrarna, vilket är
lämpligt vid gång med ensamt lok på bangård
och lokstallsområde.
Ställs luftvägsventilerna i läge 2, det vill säga att
förbindelsen mellan högtryckscylinderns bägge
sidor bryts, håller ångtrycket lågtryckscylinderns
utblåsningsventiler stängda och loket går i kompoundgång. Se bilden med alla ventillägena inritade.
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Själva slidityrningen var av klassisk typ. Man
valde (som på bland annat A-, B- och E-loken)
Walschaerts eller som den- då kallades Heusinger
von Waldeggs slidstyrnirrg. Den placerades utvändigt och påverkade den innerliggande sliden
med en vickaxel.

Cylindrar
Cylinderpaketet för en maskin, det vill säga
högtryckscylinder och lågtryckscylinder jämte
slidskåp med ångkanaler, var gjutet i ett stycke.
Eftersom höger och vänster sida var gjutna av
samma modell och det sammanfogade cylinderpaketet monterades lutande måste lösa mellanlägg användas vid anslutningen till rökskåpsplåten. Paketet gav en stabil sammanbyggnad av
ramplåtarna.
Högtryckscylindern är i bilden märkt med 1,
lågtryckscylindern med 2 och sliden med nr 3.
Genom ångtilloppen 18 och inloppet 7 kommer högtrycksångan till rummet 26 i slidskåpet.
Öppningarna 27, som mynnar från rummet 24,
är vid varje sida förenade genom ett gjutet gren-

•

Läge hos manöverspakar for cylinderutblåsning och luftvägskanaler och forenklad bild av kranarnas ställningar:
I Cylinderutblåsning (ingreppen på bågens ovansida).
A Alla ventiler öppna.
B Ventilerma till LT och receiver öppna.
C Alla ventiler stängda (gångläge).
Il Luftvägskanaler (ingreppen på bågens undersida).
1. Gång med endast HT
2. Kompoundgång (gångläge).
3. Igångsättning och rullning,.
III Kanalerna till luftvägsventilernas regleringskran.
a Från HT--cylinderns slidskåp.
b Till rummen över luftvägsventilernas kolvar.
c Till fria luften.
21
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rör 20, som ansluter till det stora receiverröret 21
i rökskåpet. Avloppsångan avgår via slidskåpets
ändar och leds genom kåporna 23 och de i cylindern ingjutna kanalerna 8 till blästerröret 19.
För att åstadkomma balansering är högtryckscylinderns ångkanaler 4 och 5 korsade, vilket
innebär att den baktill i slidskåpet belägna kanalen 25 mynnar vid lågtryckscylinderns framände
och tvärtom för den andra kanalen. Anslutningarna 12 är avsedda för förenade luftvägs- och säkerhetsventiler och 13 för högtryckscylindrarnas
1uftvägskran.
Ångkanalerna inklusive kolvsliden förstorades
från och med F 1201 genom ökad sliddiameter. Senare utbyttes hela cylinderpaketet även
på F 1200 - se nedan under drifterfarenheter.
Smörjning av cylindrar och slider utfördes på lok
1200 med två smörjpressar av Dicker & Werneburgs system. Från och med F 1201 användes
samma företags system "Multiplex".
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I tur och ordning
slidstyrning, cylinderparti och smörj~:e;p~:::::
Werneburg, hade
en mycket karakteristisk kåpa på
gångbordet strax
bakom lågtryckscylindern.

Ledboggi och tenderboggi F 1200 med kullagerinstallation. Man kan även se regleranordningarna for cylinderutblåsningen och luftvägsventilerna, samt kåpan över smörjpressen. SKE
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Tender

Tendern var även den lite speciell. Här frångick
Carl Flodin den av Gölsdorf inspirerade utformningen så som den tagit sig i uttryck i R-tendern
och A-tendern (använt till lok litt A och B).
Vid utställningen i Milano 1906 ställde ungerska statsbanorna (MAV) ut ett lok av Atlantictyp (för övrigt fyrcylinders kompound) med en
Vanderbilttender (influenser från USA). Det var
första gången en sådan konstruktion såg ljuset i
Europa.
Tendern var helcylindrisk. Den stora fördelen
var att det inte fanns några skarvar i rät vinkel
under tankens vattennivå när den var full, vilket
eliminerade de vanliga "lådformade" tendertankarnas stora korrosionsproblem. Dessutom var
den billigare att tillverka och lättare. Nackdelen
var att volymen vatten var mindre än i motsvarande lådformiga tendertankar, vilket gjorde att
man på kontinenten i många fall återgick till de
traditionella tenderutformningarna.
Kullager

Redan 1911 insatte Karlstad-Munkfors järnväg kullager på prov, och några år senare testade

~

I

SJ kullager i 07-boggin samt i två av de fjorton
framtagna provboggierna modell 13. Installationerna bestod av två tvåradiga spårkullager. Även i
spårvägsfordon provades kullager. Det visade sig
emellertid att järnvägsapplikationerna i fordon
avsedda för höga farter och med höga belastningar gav stort slitage och skador på kulorna i lagren.
Vi återkommer till kullagerproblematiken. Först
1919 hade SKF tagit fram och i laboratorium utprovat en sfärisk rullagerkonstruktion som provmonterades i en boggi modell 07 och placerades
under vagn Bo5 2285.
Leveranser

F-loket var i grunden en Maskinbyråkonstruktion med de influenser som tidigare belysts. Förfrågan om offert gick till de stora svenska loktillverkarna, Nohab och Motala - Falun hade inte
licens för användning av Schmidts överhettare
vilken var ett krav från Maskinbyrån. Det första
loket beställdes den 18 februari 1913 hos Nohab,
med en kontrakterad leverans 1 mars 1914 till en
kostnad av 103 000 kr. Leveransen av F 1200
skedde den 28 mars 1914 och provkörningarna
påbörjades omgående. De första turerna gick på
23
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F-lokens fortsatta leveranser
F 1201 beställd 1914-09-25. Kontrakterad leveranstid
1915-06-01, pris 107 600, exklusive smörjpress men
inklusive kullager (5 000)
Levererad 1915-09-11 . Provkörd samma dag
Tilldelad I distriktet
F 1202 beställd 1914-09-25 . Kontrakterad leveranstid
1915-07-01, pris 107 600, exklusive smörjpress men
inklusive kullager (5 000)
Levererad 1915-10-11 . Provkörd samma dag
T illdelad I distriktet
F 1203 beställd 1914-09-25. Kontrakterad leveranstid
1915-08-01, pris 107 600, exklusive smörjpress men
inklusive kullager (5 000)
Levererad 1915-10-29. Provkörd samma dag
Tilldelad I distriktet
F 1204 beställd 1914-09-25. Kontrakterad leveranstid
1915-09-01 , pris 107 600, exklusive smörjpress men
inklusive kullager (5 000)
Levererad 1915-11-29. Provkörd samma dag
Tilldelad III distriktet
F 1205 beställd 1914-09-25. Kontrakterad leveranstid
1915-10-01, pris 107 600, exklusive smörjpress men
inklusive kullager (5 000)
Levererad 1915-12-28. Provkörd samma dag
Tilldelad III distriktet
F 1206 beställd 1914-12-12. Kontrakterad leveranstid
1915-11 -01, pris 107 600, exklusive smörjpress,
avdrag med 5 300 for anskaffande av eldstadsplåtar
och stagbult, och med 3 570 for kullager.
Levererad 1916-03-31. Provkörd samma dag
Tilldelad III distriktet
F 1207 beställd 1914-12-12. Kontrakterad leveranstid
1915-12-01, pris 107 600, exklusive smörjpress,
avdrag med 5 300 for anskaffande av eldstadsplåtar
och stagbult, och med 3 570 for kullager.
Levererad 1916-05-09. Provkörd samma dag
Tilldelad III distriktet
F 1208 beställd 1915-03-13. Kontrakterad leveranstid
1916-01-01, pris 107 600, avdrag med 5 300 for
anskaffande av eldstadsplåtar och stagbult, och med
3 569:85 for kullager.
Levererad 1916-07-08. Provkörd 1916-07-08
och 1916-07-11
Tilldelad I distriktet
F 1209 beställd 1915-03-13. Kontrakterad leveranstid
1916-02-01, pris 107 600, avdrag med 5 300 for
anskaffande av eldstadsplåtar och stagbult, och med
3 569:85 for kullager.
Levererad 1916-08-23. Provkörd samma dag
Tilldelad I distriktet
F 1271 beställd 1915-03-13. Kontrakterad leveranstid
1916-03-01, pris 107 600, avdrag med 5 300 for
anskaffande av eldstadsplåtar och stagbult, och med
3 569:85 for kullager.
Levererad 1916-09-28. Provkörd 1916-09-28
och 1916-09-30
Tilldelad III distriktet

Till höger: Effekt och dragkraft for litt A, !itt A2, litt B
(med och utan forvärmare) samt !itt F
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Jämförelse mellan lok litt A, A2, B och F
Cylinderdiameter högtryck, mm
Cylinderdiameter lågtryck, mm
Slaglängd, mm
Drivhjulsdiameter, mm
Ångtryck effektivt, kg/cm 2
Eldyta, eldstad, m 2
Eldyta tuber, m 2
Eldyta överhettare, m 2
Eldyta total, m 2
Rostyta, m 2
Rostyta/ eldyta
Antal tuber
Antal överhettartuber
Avstånd mellan tubplåtar, mm
Rundpannans invändiga diameter, mm
Hjulbas, total för lok, mm
Hjulbas, total med tender, mm
Längd över buffertar, mm
Axeltryck axel I, kg
Axeltryck axel Il, kg
Axeltryck axel III, kg
Axeltryck axel IV, kg
Axeltryck axel V, kg
Axeltryck axel VI, kg
Adhesionsvikt, kg
Materialvikt, kg
Total vikt i tjänst, kg
Total vikt i tjänst med tender
Dragkraft vid kompoundgång, kg
Dragkraft vid tvillinggång med lågtryckscylinder, kg
Dragkraft vid tvillinggång med högtryckscylinder, kg
Dragkraft/ adhesionsvikt

littA
500

littA2
500

litt B*
590

600
1 880
12
11,8
122,1
32,5
133,8
2,6
1/51,5
141
18
4 600
1 500
8 200
16 200
19 525
9 100
9 500
15 400
15 500
10 700

600
1 880
13
12,7
131,5
50.7
144,2
2,6
1/55
128
28
4 600
1 500
8 200
16 200
19 525
9 800
10 600
15 700
15 800
15 800

620
1 750
12
12,7
132,9
47
145,6
2,6
1/56
136
26
4 600
1 500
8 200
16 150
19 490
11 000
11 500
15 900
15 900
15 900

30 900
54 700
60 200
106 800

47 300
61 500
67 700
114 300

47 700
64 000
70 200
116 800

6 200
1/5

6 750
1/7

9 620
1/5

littF
420
630
660
1 880
13
12,3
178,0
68
257,2
3,6
1/71,4
154
28
5 300
1 667
11 100
18 200
21 315
11 900
12 600
16 000
16 000
16 000
15 300
48 000
79 300
87 800
142 800
8 700
9 400
6 300
1/5,5

970
5 400
20 000
6 000
32 700
13 500

970
5 400
20 000
6 000
32 700
13 500

970
5 400
20 000
6 000
32 700
13 500

970
5 400
25 000
6 500
55 000
23 500

Tender

Hjuldiameter, mm
Hjulbas, mm
Vattenförråd, kg
Kolförråd, kg
Vikt i tjänst, kg
Materialvikt, kg

*De tidigaste B-loken hade 24 överhettartuber, men normalleveranserna fick ganska snart 26. 1929-1930 infördes 28
tuber på B-lok och BG-pannor vid större pannrevisioner.

BJ:s bana i närheten av Trollhättan,
och en av provkörningarna slutade i
en mindre olycka. Vid en station visade infartssignal stopp, men då föraren var ovan hann han inte bromsa
i tid utan körde in i ett stillastående
godståg och formligen mosade dess
sista vagn. F-loket uppvisade endast
mindre skador på buffertar och buffertbalk.

Från olyckan i Alvhem. En av de skadade B]-vagnarna.
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F 1200 uppställt utanfor Nohabs fabriksområde efter provkörningen. Bland annat saknas vänster .frambuffert.

Under tiden 15 maj-4 oktober 1914 visades
loket på Baltiska utställningen i Malmö. Länderna runt Östersjön var representerade och
de största utställarna var Danmark, Tyskland,
Ryssland och Sverige. Utställningen fick dock
ett avbräck i och med att första världskriget bröt
ut och de krigförande länderna drog sig ur, men
den stängde först den 4 oktober.
På utställningen passade Nohab på att visa
F-loket stående tillsammans med sitt först tillverkade lok Trollhättan, levererat till UWHJ
1865. I samma hall kunde det senaste svenska i
järnvägsväg beses, moderna vagnar som Ao4 och
Kockums restaurangvagn vilken SJ senare köpte
som ABo3. Även ett Pa-lok fanns med och visade
vad framtiden bar i sitt sköte, eldriften. Tyskarna
visade framför allt sin järnvägsutveckling i form
av lok- och vagnmateriel från de preussiska statsbanorna men höll till i en annan hall.
I novembernumret 1914 av The Railway Engineer refereras F-loket på följande sätt:
The Swedish Stare Railways has just re-introduced
che compound system of steam expansion for its
most powerful locomotives, these taking the place
of che simple-expansion superheated engines "Atlamic" cype series A and six-coupled cype, series B,
which up till now have worked the express services.
[... ] The new Swedish Stare engines, series F, are designed ro haul trains of 500 tons ar 62 mph on the
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level or ar 37 mph up ro 1 in 100. Their maximum
speed is 127 km per hour, or close on 80 miles per
hour. - They represent the most advanced and
progressive form of compound engines and, constructively, are much simpler chan most 4-cylinder
simple engines - as appears from drawings and official descriptions. They have che furcher advamage
of a simplicicy which facilitates erection, repairing
and inspection.

Efter Baltiska utställningen utprovades F 1200
på sträckan Tomteboda-Uppsala. Under dessa
provturer gjordes flera mätningar av kol- och
vattenförbrukning samt ångproduktion och ångförbrukning. Loket visade att det var en snabblöpare, och vid ett tillfälle när Carl Flodin deltog
kommenterade han: "Nu har vi kört i 120 kilometer i timmen! Och detta med tung tågvikt!"

''Hjulning': ram
med cylinderparti
sänks ned över drivoch koppelhjul

Pannan nedläggs i
ramen.

Under proven drog loket under en provserie 13
vagnar med totalt 50 axlar som gav en tågvikt om
534 ton. Vid ett senare tillfälle drogs 11 vagnar
med 42 axlar och 527 tons total tågvikt. B-loken
hade en kolförbrukning på 45 kg per 1000 tonkm, under det att mätningarna i F-loksproven
visade 3 5 kg per tonkm, en besparing på 15 procent. Även vattenförbrukningen är intressant.
Med ett tåg på 485 ton förbrukade B-lok 275
kg vatten per km mot F-lokets 250 kg, och då
skall man komma ihåg att F-lokets panna var be-

Pannan isoleras.
Hytt och maskineri
är monterade.

Till vänster: Tenderkorg monterad på
tenderramen.
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F 1200 sett från vänstersida infor Leverans. Värt att observera är lampbestyckningen med toppstrålkastare samt täckplåtar över smörjpress av typen Dicker & Werneburg.

tydligt större. Siffrorna förklaras till stor del med
F-lokens kompoundmaskineri kontra B-lokens
tvillingdito. Till F-lokens nackdel kan anföras
att det var betydligt mer komplicerat att köra
ett kompoundlok och att underhållskostnaderna
ökade markant. Mera om detta längre fram . Men
kompound låg i tiden och var teknikens svar på
större krav rörande ekonomi och snabbhet.
Så började drifterfarenheter från proven
komma in. I synnerhet två saker framstod som
F 1204 under revision vid Centralverkstaden i Örebro
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allvarliga. Ångtemperaturen efter överhettaren
var inte den önskade 320-350°C. Ångflödet
genom receiver och slidskåp var inte tillräckligt.
För trånga kanaler genom slidskåpet åtgärdades
omgående på efterföljande lok genom ökning av
sliddiametern från 260 till 280 mm. F 1200 fick
sina cylindrar med slidskåp och receivrar utbytta
1921.
Efterföljande lok erhöll som nämnts två överhettningstuber till på bekostnad av sex rökgas-

Esstuber som provades men forkastades.

Överhettningstuber.
Överhettningstuber typ 2 vidgade och insatta
i de ursprungliga hålen i eldstadsgaveln.

tuber. Ytterligare åtgärder för att höja ångtemperaturen provades längre fram i flera av de levererade loken, vilket vi också skall återkomma till.
Efter dessa prov tilldelades F 1200 I distriktet
och sattes främst i trafik på sträckan StockholmKatrineholm. Sedan beställdes resterande F-lok
enligt tabellen på sidan 24, som ger alla uppgifter kring lokens beställning, leverans och placenngar.
Leveransförseningarna torde kunna tillskrivas
det rådande krigsläget och svårigheterna med
materialförsörjningen. Dock kan tilläggas att
det utöver de kvalitets- och funktionsproblem
som beskrivs längre fram fanns stora klagomål
på bristande tillverkningskvalitet, möjligen beroende på stress inför leveranserna och den höga
beläggningen hos Nohab och dess underleverantörer.
En intressant anmärkning är att III distriktet
inte var nöjt med fördelningen utan begärde
ytterligare ett F-lok varför F 1200 sändes ned.
Klagomål kom omgående på loket. I distriktet
var nog angeläget att bli av med det, men fick ta
tillbaka F 1200 och istället sända F 1209 till III
distriktet, där det blev kvar. Detta skedde redan
1920, innan F 1200 fatt sitt cylinderparti utbytt
mot ett med den större sliddiametern.
Då Södra stambanans elektrifiering var klar
1932, överfördes så småningom resterande F-lok
med nr 1200-1203 samt 1208 till III distriktet.
Den tid som återstod till avställningen fanns
alltså samtliga lok samlade där. Mera om detta
längre fram.
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Så kan man fråga sig varför lokens numrering
blev som den blev. Det sannolika är att målet
från början var att skaffa tio lok, och nummerserien 1200-1209 avsattes. Innan den sista beställningen i mars 1915, som innehöll ett elfte lok,
hade nr 1210-1270 redan avsatts för maskiner
av andra slag som Ke, W, J, E, N, S samt några
B-lok. Samtliga dessa beställdes och levererades
innan F-loksserien fullbordades. Ke 1210 levererades redan 1914. B 1270 levererades 1916 men
var beställt före F-loken.

Övriga drifterfarenheter
Här har jag tagit med de händelser och justeringar
som gjorts utöver traditionella revisionsarbeten.
Således nämner jag inte hur ofta man fick gjuta
ny babbits i lager, omborrning av cylindrar och
slidskåp, slipning av slider eller byte av kolvringar. Sådant tillhör standardarbetena vid revisioner,
även om olika lokkonstruktioner kan ge upphov
till större eller mindre slitage i utsatta delar av
maskineriet. Jag kommer att peka på sådant som
av olika skäl fatt repareras eller behandlas och
inte var att betrakta som normalt.
Överhettningen. För att förbättra överhettningen provades flera förändringar. I lok 1271
vidtogs 1917 några mindre åtgärder i det att
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överhettningsspjället spärrades så att det aldrig
stängde helt, och i 93 av de små tuberna insattes ett spiralvridet plattjärn för att öka flödet av
heta rökgaser. Resultatet visade på en viss kolbesparing, men man hade inte mätt ångtemperaturerna så resultatet var endast en uppskattning.
I lok 1205 och 1206 insattes på prov ringar i
småtuberna vilket gav vissa förbättringar. Sedan
beslöts att förse alla loken med esstuber som
skulle ersätta småtuberna (se bild). År 1922 var
F 1205 och 1207 försedda med dessa tuber, och
nya prover gjordes med temperaturmätningar

enligt konstens alla regler. De utfördes på sträckan Malmö-Alvesta. Efter proven stoppade man
dock införandet av esstuber. Istället kom man att
vid fortlöpande pannrevisioner sätta in släta tuber med större diameter, i form av vidgade överhettningstuber som monterades i eldstadsgavelns
ursprungliga hål (se bild). Dessa åtgärder var genomförda 1928.
Kullager. Kullagerinstallationen i F-lokets ledarboggi och tenderboggier såg vid leveransen
ut som på nedanstående bild. Den helt slutna
lagerboxen av stålgjutgods är utförd i två delar
som bultars ihop. Boxen innehåller två tvåspåriga bärlager (radiallager) och ett enkelverkande
axiallager. Eftersom boxens fjädersystem deltar i
boxens rörelse hände det att delar av fjädersystemet kom i kontakt med boggiramen och bärlagret fick ta upp stora delar av de axialkrafter
som uppträdde. För att undvika detta förbättrade SKF lagret genom införandet av dubbelverkande axiallager. Ytterligare försök till förbättring
genomfördes med en tredje lösning. Här hade
ett dubbelverkande enspårigt axiallager placerats
mellan de bägge bärlagren. I det fortsatta arbetet
med att lösa lagerproblemen kom även rullager
upp till diskussion, men då inga lösningar fanns
utprovade rekommenderades inte detta.
J

1./

Fotot: Kullagerbox.
SKF.

a. Kullagerinstallation.

b och c. Förändrade kullagerinstallationer (Anglokliira
1921).
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F-lokets vevaxel av Z-utjorande.
Bräckorna uppträdde i de ftemontska urtagen i de bägge vevskivorna
mellan ramtapp och vevtapp (Ängloklära 1921).

Fortfarande uppträdde skador efter en viss tids
trafik, och F 1200 fick tidigt sina kullager utbytta
mot glidlager. År 1918 beslutades att om kullager
till löpboggin och tenderboggierna måste kasseras, skulle vanlig glidlagerkonstruktion sättas in.
Det sannolika skälet till skadorna var att kulorna
i kullagren hade alldeles för små kontaktytor för
att kunna bära de krafter det var fråga om.
Bräckor i vevaxel. Vid reparation av F 1205 december 1922 upptäcktes en 27 mm lång bräcka

Bräckor i vevaxel på lok nr
1271 {ur revisionsprotokoll).

i drivaxelns vevskiva. År 1925 hade den växt till
49 mm. Samma typ av bräcka upptäcktes även
på F 1200, 1202, 1204, 1207, 1209 och 1271.

Fremontska urtag

Lok med maskineriet mellan ramarna försågs med en vevaxel. I början var denna byggd av delar
som innefattade vevskivor, lagertappar och vevtappar. Det var vanligt att på den raka axeln mellan
vevarna förlägga excentrarna till slidstyrningen (vanligen fyra när det gäller Stephensons slidstyrning). Vid övergången mellan vevskivorna och lager- respektive vevtappen var påkänningen på
materialet stor, och en spricka som uppstått vid övergången mellan vevskiva och vevtapp kunde
lätt fortplantas genom vevskivan till lagertappen i ramen. Detta gav upphov till olika försök att
mildra de stora påkänningarna. Vanligtvis krymptes tappar och vevskivor samman. För något av
de tidigare loken till Badische Staatsbahnen rekommenderade de Glehn 1904 att smida den del
av vevaxeln som omfattade de bägge vevtapparna och mellanliggande axeldel. Detta utförande
brukade i Sverige kallas Z-vevaxel och krävde att drivningen av slidstyrningen förlades utanför
ramarna. Se flera av BJ:s H3- och N3-lok.
Nu kom 1909 metallurgen Charles-Louis Fremont (1856-1930) med förslaget att helt enkelt
ta bort material i det högpåkända området och därmed få ett bättre kraftflöde genom vevskivorna
och minska risken för sprickbildningar. Detta anammades fort av de europeiska järnvägsförvaltningarna och var infört redan på SJ :s E-lok. Resonemanget bakom dessa urtag är ganska
avancerat. Med tanke på de ringa resurser som stod till buds på den tiden är det imponerande
slutsatser som Fremont drog genom att bara studera de sprickbildningar som uppstått i axlar
efter lång användning. Man hade ingen möjlighet att mäta spänningar med trådtöjningsgivare
och saknade också tillgång till de avancerade beräkningsmetoder (FEM) som vi har idag. Men
trots urtagen var påkänningarna i flera fall så stora att sprickor uppstod, vilket vi erfar hände på
F-lokets vevaxlar.
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(Läs på föregående sida om nyttan av fremontska urtag.) Tanken var ju att avlasta det starkt
påkända området i hålkälet vid övergången från
lagertappen respektive vevtappen till vevskivan.
Intressant att notera är att sprickorna uppträdde
vid sidan av urtagen, vilket indikerar att F-loket
hade en svag zon där. I och för sig fungerade
alltså den fremontska lösningen, men materialet
i övrigt höll inte fullt ut.
Från och med 1932 började man byta ut drivaxlarna mot nya och inledde med F 1202. Det
finns inga indikationer på att utbytesaxlarna saknade urtag. Det är sannolikt så att de nya axlarna
var formmässigt identiska med de som byttes ut.
Möjligen var man nu mer noga med material
och smidesprocess.
Det fanns andra SJ-lok med fremontska urtag,
både A- och E-lok hade sådana. När det gäller
E-loken finns på ritning angivet "uppfräsning
av fremontska urtagen på särskild order för axlar med bräckor". Bräckor var egentligen ingen
ovanlighet.
Sprickor i cylinderpartier. På F 1207 upptäcktes
1916 i vänster cylinderparti gjutfel som lagades.
Samtidigt gav Nohab garantier om det skulle
uppstå nya sprickor. År 1917 krävde Järnvägsstyrelsen att garantin skulle utlösas, och ett nytt
cylinderparti skickades till SJ Centralverkstad
för utbyte i lok 1207. Då fler gjutfel uppdagades
gav Nohab garantier även för F 1208 och 1271.
Gjutfelen kan kanske förklaras med kristidsmaterialens dåliga kvalitet.
Sprickor i drivhjul. Sprickor uppstod i hjulnavets hålkäl på flera av loken. Eftersom sprickorna inte växte lämnades de utan åtgärd men
besiktigades vid varje revision.

Andra ombyggnader
Bromsutrustning. Loken var från början utrustade
med ång- och vakuumbroms för lok och tender.
Tågbromsen var dock en ren vakuumbroms. Som
tidigare beskrivits förhindrades samtidig ansättning av lokets vakuum- och ångbroms. Samtliga
lok försågs 1921-22 med Kunze-Knorr tryckluftsbroms, varvid en luftpump uppsattes på lokets högra gångbord. Tryckluftstanken hängdes
under gångbordet på vänstra sidan. Samtidigt
kopplades vakuumbromssystemet bort, men
nedmonteringen skedde först i samband med revisioner. För vissa lok skedde det 1926, för andra
lok 1927 och den senaste nedtagningen gjordes
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F 1206 i full karriär 1931 eller 1932. Observera
gastuben under hytten (vänster sida) och tryckluftstanken under gångbordet. Vakuumbromsen med ledningar är nu nedtagen.

på lok 1201 i februari 1928. Vid nedtagningen
av vakuuminjektorns utloppsrör ändrades inte
stosen på skorstenen. Den hängde kvar på loken
under hela deras tjänstgöring i Sverige.
Belysning. Lokens belysning utgjordes vid leveransen av fotogenlampor. Buffertlyktorna hade
rundbrännare insatta i större lykthus av plåt med
bakomliggande reflektor av nysilver. Loken försågs även med en huvudlykta som var placerad
på en konsol ovanför sotskåpet. Samtliga lok fick
redan 1918 belysning med dissousgas system
Dalen. Gasbehållaren placerades under hytten
på lokets högra sida. Någon huvudstrålkastare
på platsen ovanför sotskåpet uppsattes mig veterligen inte då dissousgas infördes, så loken gick
den mesta tiden med enbart buffertlyktor.
Uppsättning av kylchapbläster. I mars 1929 beslutades att montera en provbläster typ Kylchap
på F 1200. Den var tillverkad av den franska
firman Carboneconomie i Paris och levererad av
ingenjörsfirman Teknik i Stockholm. Vid detta
F 1271 vid Alvesta station med Knorrbromsens luftpump väl synlig på gångbordet. Loket är forsett med
Dalens dissousgasbelysning, dock återfinns gasbehållaren
på lokets vänstra sida under hytten.

F 1208 framfar St 8 på Alvesta station (1931 eller 1932 då ingen kontaktledning ännu är uppsatt) med Friedmans
avloppsinjektor uppsatt. Notera nytt läge for gastuben till dissousgasanläggningen system Dalen. Notera dessutom att
skorstenen är vänd med stosen till den nedtagna vakuumejektoravloppet åt höger sida (foto O Ekvall).

tillfälle befann sig F 1200 i Örebro för byte av
överhettningstuber. Avsikten med kylchapblästern var bränslebesparing och jämförande studier
skulle göras med F 1207 under likvärdiga förhållanden. Då ingen förbättring kunde förmärkas
togs blästern ned i februari 1931 och den ursprungliga sattes åter upp.
Friedmans avloppsinjektor. F 1201 fick Friedmans avloppsinjektor 1929, F 1200, 1202, 1204
och 1208 fick injektorn 1930 och F 1203 erhöll den 1931. Avsikten med injektorn var att
återföra avloppsångan till pannan och på så sätt
förbättra den termodynamiska verkningsgraden
Kylchapbläster namnet bildat av VR
chefingenjör Kylälä
och maskindirektör
Chapelon, PLM i
Frankrike.

något. Installationen gjordes även på andra SJlok som litt E och B, men vinsten var troligen
ytterst marginell i förhållande till insatserna.
Ökat kolrum på tendern. För att minimera kollämpningen på linjen försågs en del av F-lokstendrarna med en träuppbyggnad som ökade
kollasten från 6,4 till 8,4 ton. Med råge kunde
man fa med 8,8. Detta föranledde beslutet att
förlänga kolrummet så som ritningarna visar.
Det gav inte riktigt samma resultat men med
råge kunde 6,7 ton ras med. Kolrummet förlängdes till 4 150 mm. F 1204 och 1205 fick
Tender medforlängt kolrum jämfort med ursprungligt.
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F 1207 efter revision på Malmö
huvudverkstad
1924. Bytet till
AGA dissousgasbelysning har
gjorts. Toppstrålkastaren är borta
och loket har både
vakuum- och
tryckluftsapparater
monterade.

F 1209 i Hagalund 1918. Man
kan ana vakuumtanken under
gångbordet och
dissousgastuben
monterad på gångbordet på lokets
högra sida. Foto
Axel Swinhufvud.

F 1201 i Mjölby
1930 under nya
kolbryggan.
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förlängt kolrum 1916 medan F 1206, 1207 och
1271 byggdes om 1917. Det är osäkert om de
övriga loken ändrades.
Under en tid provades Ho/torps smörjningsanordning på tenderboggins lagerboxar.

Trelleborg och Arlöv-Lomma. I februari 1931
godkändes planerna. Elektrifieringen av Södra
stambanan gick fram med oanad hastighet. Redan 1932 hade man klart till Mjölby, vilket medförde att F-loken tog över Malmötågen först där.
Året därpå kom man fram till Hässleholm samtidigt som sträckan Trelleborg-Malmö blev klar.
I början av 1934 kunde snälltågen StockholmMalmö dras av elektriska lok. Västkustbanorna
elektrifierades nära nog samtidigt och 1936 var
sträckan Malmö-Göteborg fullbordad.
Naturligt nog gav detta F-loken allt mindre
att göra. Under elektrifieringsarbetet på Södra
stambanan övertog de elektriska D-loken mer
och mer av transportarbetet. Allt eftersom elektrifieringen framskred flyttades bytet av ellok till
ånglok söderut. Så småningom stod alla F-lok i
Malmö och väntade på nya trafikuppgifter, och
då beslutades att försöka sätta in dem på Västkustbanan som en sista tjänstgöring.

Konsekvenser av elektrifieringen

F-lokens tjänstgöring på Västkustbanan

Prov med elektrisk drift startades redan 1905
med försök på banan Tomteboda-Värtan. Redan tidigt stod det klart vilken form av drift som
var den mest lämpliga i det fortsatta elektrifieringsarbetet, och 1906 års riksdag medgav inköp
av diverse vattenfall för generering av elenergi. Så
beslutades att elektrifiera Kiruna-Riksgränsen,
och för detta ändamål byggdes anläggningarna
i Porjus som stod färdiga 1913. I januari 1915
gick det första provtåget med elektriskt lokomotiv, och under sommaren 1915 kunde den
slutliga utprovningen ske. I mars 1922 var hela
Malmbanan elektrifierad.
De positiva erfarenheterna från Malmbanan
resulterade i diskussioner om elektrifiering av lokaltrafiken runt Stockholm och Göteborg, men
redan 1919 fanns ett i detalj utarbetat förslag om
eldrift på hela Västra stambanan (StockholmGöteborg). Arbetet tog sin början 1923. En
första provdrift gjordes januari 1926 på sträckan
Katrineholm-Hallsberg, och första eltåget från
Stockholm till Göteborg avgick den 15 maj 1926
kl. 12.40 och anlände tidtabellsmässigt korrekt
till Göteborg 21.40.
En preliminär utredning om det fortsatta elektrifieringsarbetet kom i januari 1930 och omfattade inte bara sträckorna Järna-Åby-Malmö och
Katrineholm-Åby utan även linjerna ÖrebroHallsberg-Mjölby, Falköping-Nässjö, Malmö-

F-loket kunde på Västkustbanan i gynnsamma
väderleksförhållanden framföra en vagnvikt om
400 ton, men de tyngsta snälltågen skapade problem för loken. F-loket hade tendenser att slira
i Hallandsåsens backar och vissa ombyggnader
krävdes. Möjlighet att framföra loken i de långa
branta stigningarna med gång endast på lågtryckscylindrarna (verkande i tvillinggång) önskades. För att höja lokens adhesionsvikt borde
man ombalansera viktfördelningen. År 1932
byggdes F 1204 om för detta ändamål enligt
nedan. Samma år i oktober gjordes jämförande
prov med F- och B-lok (F 1204 i ombyggt skick
och B 1367) Malmö-Halmstad retur. Det beslutades att genomföra ändringarna även på övriga
F-lok utom 1205 och 1207.

F 1201 omkring 1929 i Södertälje forsedd med Friedmans avloppsinjektor, vars isolerade rör syns tydligt liggande på gångbordet. Notera att loket saknar toppstrålkastare. Notera även att elektrifieringen är genomford i
Södertälje vid denna tid

Ombalansering av ramverk. Den bakre vinkelbalansen vid axel VI byttes ut mot nya balanser
varvid adhesionsvikten ökat från 48 till 51,2 ton
(enligt nedanstående tabell).
Tvillinggång med enbart !ågtryckscylindrarna.
De luftvägskranar som satt på slidskåpen byttes
mot nya, större kranar. Anslutningsöppningarna
Axel!

11
Tidigare axeltryck

11 900

12 600

111

IV

16 000

16 000

16 000 15 300

17 100

17 000

17 100 13 800

V

VI

Nya axeltryck

11 100

11 700
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Förändring av luftvägskranar for högtryckscylindern.

i slidskåpet förstorades. Säkerhetsventilerna på
lågtryckscylindrarna ställdes in att blåsa vid 10
bars tryck och motsvarande säkerhetsventiler på
receivern att blåsa vid 9 bar, vilket senare ökades
till 9,5. Samtidigt ändrades manöverbågen för
reglering av luftvägskanalerna så att det mellersta
uttaget i bågens underkant fick en klack för att
hindra omläggning till det främre urtaget. (Se urtag 2 i bilden vid beskrivningen av ångans väg i
maskineriet.) Denna senare ändring föranleddes
av att de nya luftvägskranarna endast hade två lägen: öppet (tvillinggång på lågtryckscylindrarna)
och stängt (kompoundgång). Därmed förhindrades tvillinggång på högtryckscylindrarna.
Lokens tjänstgöring och avställning
Av leveranslistan framgår var loken hamnade efter
leverans. Här nedan redogör jag för lokens tjänstgöringsställen, placeringar och avställning enligt
noteringar gjorda av Thomas Tell och Bo Hasselqvist. År 1928 ändrades dock de aktuella maskinsektionernas beteckning så att l /2 ms blev 1 ms
Stockholm, 7/8 ms blev 10 ms Malmö, 9 ms blev
11 ms Nässjö och 16 ms blev 2 ms Norrköping.
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F 1200

1914 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm
1919 överfört till III distriktet 7 /8 ms Malmö
1920 åter till I distriktet Stockholm
1932 överfört till III distriktet 11 ms Nässjö
1933 placerat 10 ms Malmö
april 1935 avställt orepararat och fullslitet i Malmö efter
kollision med personbil
1936 överfört till Örebro
F 1201

1915 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm
1931 överfört till 2 ms Norrköping
1932 överfört till III distriktet 10 ms Malmö
1933 avställt oreparerat i Malmö
1935 avställt i stall i Ängelholm
1936 överfört till Örebro
F 1202

1915 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm
1932 överfört till III distriktet 10 ms Malmö
1933 avställt tills vidare i Malmö, placerat i stall i Ängelholm 1935
1936 överfört till Örebro
F 1203

1915 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm

1932 överfört till III distriktet 10 ms Malmö
1935 avställt utomhus oreparerat i Malmö
1936 överfört till Örebro

F 1204
1915 levererat till III distriktet 7/8 ms Malmö
1919 placerat i 9 ms Nässjö
1933 åter till 10 ms Malmö och satt i trafik på Västkustbanan, i december avställt Malmö
1935 placerat i stall Alvesta
1936 överfört till Örebro

1933 i trafik på Västkustbanan
1934 avställt oreparerat i Malmö
1935 avställt i stall i Alvesta
1936 överfört till Örebro

F 1209
1916 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm
1920 överfört till III distriktet 7 ms Malmö
1930 placerat vid 11 ms Nässjö
1933 åter till Malmö och satt i trafik på Västkustbanan
1935 avställt i stall Alvesta efter fullslitning
1936 överfört till Örebro

F 1205
1915 levererat till III distriktet 7 /8 ms Malmö
1919 placerat i 9 ms (11 ms) Nässjö
1923 åter placerat i 7 ms Malmö
1931 åter i 11 ms Nässjö
1934 avställt i stall i Nässjö
1936 överfört till Örebro

F 1271
1916 levererat till III distriktet 7 / 8 ms Malmö
1919 placerat vid 9 ms Nässjö
1921 åter placerat vid 7 ms Malmö
1928 åter vid 9 ms (11 ms) Nässjö
1935 avställt ute i Malmö
1936 överfört till Örebro

F 1206
1916 levererat till III distriktet 7 / 8 ms Malmö
1919 placerat vid 9 ms (1 1 ms) Nässjö
1921 åter placerat vid 7 ms Malmö
1930 placerat vid 11 ms Nässjö
1935 avställt oreparerat efter fullslitning vid 10 ms Malmö
1936 överfört till Örebro

F 1207
1916 levererat till III distriktet 7/8 ms Malmö
1921 placerat vid 9 ms (11 ms) Nässjö
1923 åter placerat vid 7 ms Malmö
1933 avställt oreparerat vid 11 ms Nässjö
1935 i stall i Nässjö
1936 överfört till Örebro
F 1208
1916 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm
1932 överfört till III distriktet 10 ms Malmö

Vad tyckte man om F-loken?

Det är intressant att läsa hur man på olika håll
uppfattade F-lokens entre i SJ-trafiken. Redan
1906 hade ju A-loken kommit och satts in i
snälltågstrafik på flertalet stambanelinjer. Med
B-lokens entre tycktes behovet av lok för tunga
tåg vara tillgodosett. Vi startade denna berättelse
med behovet av kraftigare lok för att kunna dra
tyngre tåg och hålla högre hastighet även i stigningar. Det var bakgrunden till F-lokens anskaffande. Men ett annat motiv var säkerligen att ta
fram ett lok som utnyttjade de tekniska landvinningar som vunnits på de europeiska järnvägarna.
Flodin var här mycket internationellt orienterad
och informerad, vilket vi skall se nedan att vissa
andra inte var.

Snälltåg i Hässleholm 1916 med lok F 1206 Tiff höger WHJ nr I Wittsjö, Nohab 1889.
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När man exempelvis läser artiklar ur Lokomotivmanna och Maskinist-Tidning finner man ur
presentationen av det nya F-loket formuleringar
som: "Lokomotivet är sedan några veckor uppställt på sin plats inom S. J. utställningsavdelning
på 'Baltiskan', där det skall tävla med några nog
så aktningsbjudande kolosser inom branschen
från 'Das Grosse Vaterland'. - Själva maskinen
(F.) gör ju i och för sig ett både kraftigt och tilltalande intryck, men tendern ... brrr!"
Så lät det där, och tidningen fortsätter med
nedgörande kritik som med tiden blir allt häftigare och till slut omfattar lokets alla delar,
med en slutkommentar att lokpersonalen inte
lär uppskatta det på något sätt. Det är inte bara
den kritiska inställningen som är det anmärkningsvärda utan kanske mer de formuleringar
som används, eller vad sägs om detta som skrevs
i september 1914 i ett referat från Baltiska utställningen?
Samtliga de utställda loken äro tidigare illustrerade
och utförligt beskrivna i denna tidning. Och med
undantag av F-loket äro de även under åtskilliga år
använda i trafik, därvid de visat sig mycket ändamålsenliga vart och ett efter sin konstruktion. Floket däremot, som ur lokmannasynpunkt är en i
åtskilliga avseenden tråkig företeelse, torde utan tvivel fa undergå åtskilliga förändringar, innan det blir
ändamålsenligt för trafiktjänst. Och någon favorit
hos lokpersonalen blir det säkerligen aldrig. Man
må därför hoppas att detta första F-lok allsidigt
provas i ordinarie trafiktjänst, innan det efterföljes
av andra av samma konstruktion. Därjämte skulle
vi vilja rekommendera vederbörande konstruktörer
vid S. J. maskinbyrå, att göra en jämförelse mellan
F-lokets förarehytt och de i tyska hallen utställda
lokomotivens, då de tvivelsutan skola se vilken
himmelsvid skillnad i utrymme och anordningar
till lokpers. bekvämlighet och praktiska anordning
av armatur m. m, de senare har att uppvisa, jämfört
med vårt så lovordade F-lok.

Så fortsätter redaktören i flera nummer, och man
kan fråga sig vad han har för fog för denna mycket kritiska inställning. Loket fanns ju vid detta
tillfället i endast ett exemplar och hade ännu inte
genomgått tester och prov, vilket skulle komma
att ske sedan Baltiska utställningen hade avslutats. Man kan jämföra redaktören för Railway
Engineer som baserat på F-lokets ritningar och
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beskrivningar ansåg att loket låg långt framme i
den tekniska utvecklingen - se referatet ovan.
Vid ett annat tillfälle uttalar sig redaktören
för Lokomotivmanna och Maskinist-Tidning om
skönheten i ett lokomotiv. Här gällde det återigen ett av de tyska loken som var försedd med
Knorrs matarvattenförvärmare, förlagd ovanpå
pannan strax bakom domen. Loket hade således
en cylindrisk apparat liggande ovanför pannan
med en hel del röranslutningar som ormade sig
utefter sidan. Det sköna i lokets utseende låg i
att dess funktion syntes väl från utsidan. Vackra
lok och fula har i flera artiklar behandlats av flera
av våra stora lokentusiaster, och frågan är ju väldigt personlig. Många har framhållit de engelska
rena linjerna som vackrast hos ett ånglok, och jag
är möjligen beredd att hålla med. De engelskälskande lokentusiasterna kan då kallas anglofiler
och de som framhåller det majestätiska i tyska
lok med mycket funktionella apparater på lokets
utsida för germanister. Med en sådan indelning
av personliga böjelser kan man säga att redaktörerna på Lokomotivmanna och Maskinist-Tidning
var germanister och beundrade den tyska tekniken så som den exponerades på de tyska loken
från de preussiska statsbanorna.
Nog om detta. Vad tyckte egentligen personalen om loken? Tyvärr finns det knappast någon
levande kvar som kan berätta. Man f"ar söka bland
bevarade dokument i olika arkiv. Det finns en hel
del notationsböcker från lokförare som kört Floket. Ur dem kan man fa en hel del uppgifter
av faktakaraktär som talar om vilket tåg loket
drog, antalet vagnar och vagnvikter med mera,
men inte förarens personliga synpunkter. I vissa
fall kan man i revisionsrapporter läsa önskemål
om förändringar, såsom uppsättande av gavelvägg bakom föraren (vilket även genomfördes för
en del av loken). På samma sätt kan man läsa de
protokoll som hölls mellan Lokomotivmannaförbundets avdelning 34 i Mjölby och maskinsektionernas ledning, där det dock visar sig att man
är mest missnöjd med tidtabellsläggning och
tjänstgöringsscheman. Vid något tillfälle kom
önskemål att Bytta en konsol för gångbordet för
att underlätta inspektion av det inre maskineriet.
Gasbehållarens under hytten försämrade åtkomligheten till axel VI. Det kan vara ett skäl till att
en del lok fick gastuben placerad på vänster sida
ovanpå gångbordet. Dock är det svårt att finna
klagomål på själva loket och önskemål att fa köra

alternativa maskiner (exempelvis B-lok). Inte heller finner man att någon höjer loket till skyarna.
Uno Malmström

En källa finns dock som vi skall se lite närmare
på. Uno Malmström fick köra det hemvändande
F 1200 vid ett tillfälle och stifta bekantskap med
det lok han under trettiotalet eldade, och dessutom har han efterlämnat material till en bok
som vi hoppas kommer ut så småningom. Här
skall jag bara ge några glimtar av vad han tyckte
om loket.
Eldningen av F-loket var lite speciell då eldstaden var förhållandevis kort men bred, till skillnad från B-lokens som var lång och smal. Dessutom lutade rosten nedåt och framåt, varför det
var viktigt att lägga kolen i fyrens bakre hörn. De
brinnande kolen skakades ner över rosten under
gång och bildade en lagom tjock fyr. Detta kunde
uppfattas som en svaghet hos loket om man var
van vidA- och B-loken, men lärde man sig tekniken borde F-loket uppfattas som lättare att elda.
Dock var det så att fick man för mycket kol under valvet, det vill säga inte lyckades lägga kolen
i de bakre hörnen, så slaggade fyren lätt igen och
eldaren fick svåra problem. Det betyder att man
plötsligt fick behov att slagga ur. Det var även el-

darens uppgift att vid lite längre stationsstopp gå
över de inre vevarna och kontrollera smörjning
och varmgång. Man hade nog vissa svårigheter
med detta, och som sagts tidigare kom önskemål att öka tillgängligheten genom flyttning av
en hindrande gångbordskonsol. För att komma
åt vevarna fick man krypa ganska långt in under
gångbordet, och vissa eldare hade för detta ändamål ett speciellt blåställ. Får man tro Uno hade
han tillgång till varmvatten och såpa ombord och
kunde tvätta både sig själv, träsits och verktyg efter en sådan operation.
På de flesta lok användes under sommartid
förutom fast monterade gnistsläckare ett gnistgaller på skorstenens överdel. IF-lokens skorsten
monterades istället en upp- och nedvänd tratt
som orsakade stora besvär genom att hindra ångbildningen. En del eldare klättrade upp på skorstenen och monterade bort denna tratt i smyg för
att underlätta arbetet.
Loken kunde även vara individuella, och 1200
hade ju en del inledande egenskaper som föranledde förändringar i efterföljande loks konstruktion (som tidigare nämnts beträffande ångbildning och igångsättning). Även F 1200 fick efter
hand de nya lösningarna (när det gällde tubning
i pannan och sliddiameter). Ändå tycks det fin-

Uno Malmström som lokforare på Pt 5340 i Hudiksvall på väg mot Ljusdal Till höger lokeldare Johansson.
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Klaffbron över Södertäije kanal 1925.

nas synpunkter om att F 1200 och 1201 hade
dålig ångbildning medan övriga lok var lätteldade. Det är ju alltid en fråga varför två identiska
tekniska produkter far olika egenskaper. I detta
sammanhang är det kanske av intresse att veta,
att på de lok som DSB lät nytillverka ändrade
man asklådan så att draget genom rosten blev
bättre och därmed bidrog till bättre förbränning.
Senare byggdes även de före detta SJ-loken om
på detta sätt
Den smörjning som krävdes var minst sagt
ymnig. Som regel fanns det två 16 kg oljekannor, och skulle man smörja fullt ut gick de åt på
ett pass (som regel cirka 200 km). Skedde varmgång var det vanligtvis ett tenderlager eller någon
av innervevarna som berördes. Tenderlagren var,
även efter utbytet av kullager mot glidlager, hårt
belastade sedan man ökat utrymmet för kol.
Man kan läsa ur Unos anteckningar att den 15
april 1923 gick F 1200 med 50 axlar, och vid ankomsten till Linköping befanns höger innervevs
lager vara varmt men ej nersmält. Tåget fortsatte
men i Gistad stoppades det med nedsmält lager
varför reservlok B 1316 fick rycka in.
Den 17 februari 1927 drog F 1200 snälltåg
12 med 36 axlar och bromsvikt 270 ton. I Lin40

köping konstaterades varmgång i ett tenderlager.
Reservlok var denna gång B 1374.
Den 24 januari 1929 drog F 1203 snälltåg 12
med 32 axlar, vagnvikt 290 och bromsvikt 240
ton. Vid ankomsten till Södertälje upptäcktes
varmgång i tenderlager.
Det finns flera berättelser om dylika händelser,
och som nämnts satte man en tid in automatsmörjning på tenderlagren, men inte ens detta
tycktes avhjälpa olägenheterna med varma lager.
Bland klagomålen över oljeförbrukningen i tenderlager kan läsas att man borde byta till reparatör Nilssons i Norrköping uppfunna anordning
som många i driftpersonalen ansåg vara bättre.
Något byte kom dock aldrig till stånd. Klagomålen på boxarna kvarstod länge, och som vi sett
drabbades man allt som oftast av varmgång.
Hur var arbetet som förare på F-loket? Man
skulle anta att ett fyrcylindrigt kompoundlok
var mer komplicerat att köra. Loket hade ju flera
körmoder - körning med tvillinggång på högtryckscylindrar, reducerad fyrlinggång och kompoundgång. Tvillinggång på högtryckscylindrar
tillämpades nog aldrig i tågtjänst, men vid start
av tunga tåg användes i de flesta fall den reducerade fyrlinggången, det läge då man fick ut störst

startdragkraft. Detta syns på bilder av startande
tåg med F-lok i spetsen då färskånga leds in i
både högtryckscylindrarna och receivern. Receiverns säkerhetsventil blåste vid ett övertryck på 8
bar varför en hel del överloppsånga gick ut den
vägen. När tåget startat övergick man i regel till
kompoundgång som var det normala läget för
loket.
Som vi tidigare beskrivit byggdes loken om
inför tjänsten på Västkustbanan, så att man förhindrade tvillinggång på högtryckscylindrarna
och höjde säkerhetsventilens utblåsningstryck
till cirka 9 bar. Det ökade dragkraften i fyrlinggångsläget högst väsentligt, och tillsammans med
en höjning av adhesionsvikten förbättrades möjligheterna att klara Hallandsåsens stigningar.
Förmodligen upplevdes allt detta komplicerat
i jämförelse med exempelvis A- eller B-lok. De
hade ju endast en körmod, tvillinggång.

Trafiken
F-loken var avsedda att i första hand trafikera
Södra stambanan och insättas i tung snälltågstrafik Det handlade inte bara om de tunga
kontinenttågen utan även om övriga snälltåg på
sträckan.
Under vissa perioder trafikerade F-loken också
andra sträckor, som Västra stambanan. Från
1918 fram till 1926 då denna i sin helhet var
elektrifierad drog F-lok en del tåg till Hallsberg
där lokbyte skedde. Det är som nämnts oklart
om F-loken drog tåg ända till Göteborg.
På försök sattes F-loken även i trafik på Norra
stambanan. 1929 och några år framåt drogs St 21
och 22 av F-lok mellan Stockholm och Krylbo.

Från och med 1932 var dock alla F-loken förflyttade till sydligare maskinsektioner.
Vid öppnandet av Berlinförbindelsen via
Trelleborg-Sassnitz 1909 insattes nya vagnar av
tysk typ. Redan tidigt fanns det två tågpar med
anslutning till färjeförbindelsen i form av St l /2
och 11/12. Trafiken inskränktes dock vid krigsutbrottet 1914 till en färjeförbindelse per dygn.
Detta var således läget när F-loken började komma i trafik, varför man även insatte dem i persontåg med flera stopp, företrädesvis i P 421/422.
Det var ett av dessa tåg som råkade ut för raset i
Getå 1918.
Förbindelsen till Berlin via Trelleborg-Sassnitz
omfattade två färjeturer, den nyöppnade linjen
och färjan över Strelasund för att komma från
Rilgen till det tyska fastlandet i Stralsund. Många
initiativ togs och ideerna var många på hur man
skulle åstadkomma en broförbindelse över sundet, men när kriget kom 1914 hade ingen av
dem realiserats. Efter krigsslutet var den tyska
ekonomin sådan att inget bygge kunde genomföras. Inte förrän 1936, 27 år efter invigningen
av tågfärjeförbindelsen Trelleborg-Sassnitz, kunde tågen framföras över en bro till Stralsund och
vidare mot Berlin, i vissa fall med förbindelse till
Hamburg.
Ser man till sammansättningen av de snälltåg
som hade vagnar till Berlin visar det sig att endast fyra till fem vagnar var kontinentvagnar och
gick hela vägen. De övriga vagnarna stannade i
Malmö eller i vissa fall i Trelleborg. Dock samordnades med kontinentvagnar i tåg från Oslo
(via Göteborg), som även de hade fyra till fem
vagnar med destination Berlin i tåget. Konti-

F-lok med tåg vid
Karlberg i mitten
på tjugotalet med
sju boggivagnar,
tågvikt cirka 280
ton. Foto Axel
Swinhufvud.
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nentvagnarna sammanfördes i Malmö för vidare
transport mot Trelleborgs hamn och färjeläget.
Detta är anledningen till att tågen på Västkustbanan är intressanta att studera då man forskar
om Berlintrafiken. Det är min förhoppning att
någon tar upp frågan och kartlägger denna trafik.
Ämnet är mycket stort och dess detaljer platsar
inte i berättelsen om F-loket.
Studerar man tidtabellerna från de aktuella åren
f"ar man en bild av hur snälltågstrafiken utvecklas
och ibland ställs in då orosmolnen hopas i Europa. Jag har här valt att studera några intressanta
sträckor under några år då F-loken var i tjänst.
År 1915
Södra stambanan
St 1/2 nattåg med anknytning till Berlin via TrelleborgSassnitz
St 11/12 nattåg med anknytning till Berlin via Trelleborg-Sassnitz
St 7 /8 dagtåg
Komplementtågen St 17/18
Tågparen 1/2 och 7/8 är de klassiska kontinenttågen
till Berlin över Trelleborg-Sassnitz. Efter krigsutbrottet
är emellertid natturen över till Rligen inställd. Tågparet
7 /8 har därför endast förbindelse med Köpenhamn via
färja från Malmö. Tågparet 11/12 är komplementtåg till
tågparet 1/2 med fler uppehåll, men når samma färja i
Trelleborg. Tågen tar även upp passagerare från Hamburg via Rostock och Stralsund.
Snälltåg passerar Tumba. Samling Thomas Tel/.
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Västra stambanan
St 3/4 nattåg
St 9/10 dagtåg
Tågen är Göteborgssnälltågen men innehåller även vagnar till Kristiania.
Västkustbanan med BJ
St 43/44 dagtåg
St 41/42
St 37 /38 nattåg
St 37/38 har anknytning till Stockholmstågen St 1/2 och
innehåller NSB-vagnar till Berlin. Normalt skulle även St
41/42 ha förbindelse med Berlin via tågparen 7/8, men
har under denna period endast anknytning till Köpenhamn via färja från Malmö.
Våren 1917 var dagsnälltågen 7 /8 inställda hela sträckan
Stockholm-Malmö. Dagförbindelsen upprätthölls av tåg
51 och 421 över Katrineholm. Senare kom tåg 422 från
Malmö att via Nyköping upprätthålla dagförbindelsen
norrut mot Stockholm samtidigt som tåg 421 omdirigerades till att gå över Nyköping. Tågen 421 / 422 medförde
restaurangvagn mellan Stockholm och Mjölby.

År 1920
Södra stambanan
St 11/12 nattåg, förbindelse med Berlin via färja Trelleborg-Sassnitz
St 7 /8 dagtåg till Malmö med förbindelse till utlandet
enbart via Köpenhamn
De inskränkningarna som infördes vid krigsutbrottet
finns kvar, och endast det långsamgående tågparet 11 / 12
hade förbindelse med Berlin.
Västra stambanan
St 3/4 nattåg
St 13/ 14 nattåg med vagnar till Kristiania

F-tåg passerar Gripenberg. Samling Thomas Tell.
Västkustbanan med BJ
St 37/38 nattåg med NSB-vagnar till Berlin
Man kan notera att inskränkningarna i trafiken inte bara
drabbade Sassnitzförbindelsen. Också flera snälltåg på
övriga stambanor var indragna.

År 1924
Södra stambanan
St 5/6 nattåg till Malmö, förbindelse med Köpenhamn
St 7 /8 dagtåg till Malmö med förbindelse till utlandet
endast via Köpenhamn
St 11/12 nattåg, förbindelse med Berlin via färja Trelleborg-Sassnitz
Västra stambanan
St 3/4 nattåg
St 5/6 nattåg med anknytning till Kristiania
St 9/10 dagtåg
Västkustbanan med BJ
St 37/38 nattåg med NSB-vagnar till Berlin
St 41/42 dagtåg med anknytning till Köpenhamn via
tågfärja från Malmö
Fortfarande gäller inskränkningar i färjetrafiken TrelleborgSassnitz, men övrig snälltågstrafik har kommit igång.

År 1928
Södra stambanan
St 17118 dagtåg med förbindelse till Berlin via färja Trelleborg-Sassni tz
St 1/2 nattåg med förbindelse med Berlin via färja Trelleborg-Sassnitz
St 11/12 nattåg med förbindelse till Berlin via färja Trelleborg-Sassnitz
Dessutom helgtrafik i form av
St 7/8 dagtåg med förbindelse med Köpenhamn
St 33/34 och 35/36 nattåg till Malmö

Västra stambanan
St 3/4 nattåg till Göteborg
St 9/1 O dagtåg till Göteborg
St 5/6 nattåg till Oslo via Charlottenberg
Västkustbanan med BJ
St 37/38 nattåg med vagnar till Berlin via TrelleborgSassnitz
St 41 / 42 dagtåg med sovvagnar till Berlin via TrelleborgSassnitz
Norra stambanan (1929-1930)
St 21/22 Stockholm-Krylbo
Nu har trafiken kommit igång igen på allvar. Notera att
viss förstärkning tillkommit under helgtrafiken på Södra
stam banan.

År 1932
Södra stambanan
St 17/ l 8 dagtåg med sovvagnar till Berlin via färja Trelleborg-Sassnitz
St 1/2 nattåg med förbindelse med Berlin via färja Trelleborg-Sassnitz
St 11/12 nattåg med förbindelse med Berlin via färja
Trelleborg-Sassnitz
St 5/6 nattåg med vagnar till Köpenhamn via färja från
Malmö
Dessutom helgtrafik:
St 718 dagtåg med förbindelse till Köpenhamn
St 33/34 och 35/36 nattåg till Malmö
Västra stambanan
St 3/4 nattåg till Göteborg
St 27128 dagtåg till Göteborg
St 9/10 dagtåg till Göteborg med vagnar till Oslo
St 5/6 nattåg till Oslo via Charlottenberg
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Västkustbanan med BJ
St 37 /38 nattåg med vagnar till Berlin via TrelleborgSassnitz
St 41 / 42 dagtåg med sovvagnar till Berlin via TrelleborgSassnitz
Dessutom helgtrafik St 47/48 (nattåg) och St 61/62
(dagtåg med sovvagnar till Berlin), bägge med anslutning
till Berlin via Trelleborg-Sassnitz.

Trafiken hade nu under trettiotalet utvecklats fullt
ut. Vid sidan av snälltågen fanns det naturligtvis
även persontåg som hade vissa internationella anslutningar, exempelvis till Oslo. Att jag tagit med
Västra stambanan beror på de internationella tågen, men även på att F-loken under en period sattes in i vissa omlopp Stockholm-Hallsberg.
Elektrifieringen medförde i början av 1930talet att F-loken fick allt mindre att göra, så trafiken efter 1932 är ur F-loksberättelsens perspektiv ointressant. Återstående trafik för våra vackra
lok var ju bara experimentet med Västkustbanan, men det är ganska troligt att lokens omlopp
inskränkte sig till Malmö-Halmstad. Vid deras
avställning var de närmast fullslitna, och om
ingen försäljning till Danmark hade skett skulle
sannolikt alla ha gått till skrot och vi hade varit
en upplevelse fattigare idag.
Exempel på tågsammansättning

I samband med behandlingen av trafiken under
den period som F-loken var i drift, skulle det naturligtvis vara givande att beskriva hur tågsammansättningarna såg ut från år till år, och inte
minst för seriösa modellbyggare att visa upp
tågsätt som speglar verkligheten. Här finns plats
för verkligt intresseram forskning som naturligtvis berör all trafik och inte bara F-lokstrafiken.
Många är säkert mer kompetenta och intresserade av detta än jag, och jag ser fram emot att fa
veta mera i detalj hur alla tågen såg ut.
Under arbetet med denna berättelse har jag
kommit i kontakt med flera tågintresserade som
har dessa kunskaper, och jag vill ge exempel på
hur tågsammansättningar kunde se ut under
några olika perioder.
År 1915, det första året F 1200 var i tjänst, kunde ett
tågsätt se ut så här:

St 11 12/12 (Stockholm-Malmö, F-lok dock bara mellan Katrineholm och Mjölby): F-lok, Do2, CFol, C3d,
Co6, Bo3, Aol, ABol, ABCo2, F2a, eller så här (St 1
22/12 1916 på samma sträcka): F-lok, AFol, Ao4, Aol,
ABol, Ao2, CFo2.
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I en film om kontinenttrafiken och Södra stambanan
som visats i TV hade tåget följande sammansättning.
Tidpunkten var sannolikt krigsåren 1916-1918, St 17
eller 18: F-lok, CFo, Col, Col, ABo3, Bo3, Bo3, Bo2,
DFol.
Andra iakttagelser från Södra stambanan:
St 2 1920 (Stockholm-Malmö) : F-lok, BFol , Ao2a,
Co6, BCol, BCo3, Co8, Col 1, Ao2a, Ao2a, Ao2b,
Fo2, Do2.
St 1 1921 (Stockholm-Malmö): F-lok, CFo2, ABCo3,
Ao2a, Ao2b, ABCo3, BCo7, Fo2, Do2.
St 11 1923 (Stockholm-Malmö) : F-lok, Do2, Fl, Co8,
Co8, Bo3, Col 1, Aolb, Ao2a, BCo3, Fl, ABCol.
Samma tåg vid ett annat tillfälle samma år: F-lok, Do2,
Fo2, BCo3, Col l, Ao2b, Aol, Col l, Co8, Ao2a, BFo,
ACol, F2d.
St 11924 (Stockholm-Malmö): F-lok, Fo2,Ao2b,Ao2a,
Col l, Co8, BCol, ABCo3, ABCol.
Stl 1925 (Stockholm-Malmö): F-lok, Fo2, Ao2b, Ao2a,
Col 1, Co8, BCo3, ABCo3, ABCol.
St 1/2 1929 (Stockholm-Malmö): F-lok, DR Pw4u,
Ao2, ABCo2, ABC4u, Aolc, ACol, Col2, ACo3,
ACo3 = 36 axlar. De fyra första vagnarna till Berlin och
Hamburg.
St 7/8 1929 (Stockholm-Malmö): F-lok, DR Pw4u,
Bo5, Bo4, Co8, ABo3a, Co8, Co8, Co8 = 32 axlar.
St 1 1932 (Stockholm-Malmö): F-lok, DR Pw4u, DR
ABC4u, Ao2b, ABCo2, Aolc, Col4 (stålvagn), Co12,
ACo3,ACo3.
St 7 1933 (Stockholm-Malmö): F-lok 1201, DR Pw4u,
Bo5, Bo4a, Co8a, Ro2, Co8b (stålvagn), Co8a, Co8a.
Tåg på Västkustbanan har också studerats, och enligt Bo
Hasselqvist hade St 43 i december 1933 följande sammansättning: F-lok 1209, Gsh, Fl, BCo7b, Co8a, Rol,
Co9b, Co9a, BCo9.
St 42 på samma sträcka som ovan hade april 1935 sammansättningen: F 1200, NSB DFo, Ro2, BJ ABo2, DJ
Co8e, DSB Au, CFo5, BCo7b (stålvagn).
Andra tåg på samma sträcka:
St 37 1935: F-lok, Grh, BJ F3, Aolc, BCo5, ACol,
ACo3, ACo2b, ACo2a, ABCo3, CFo5, Do5.
St 41 1935: F-lok, Fl, BCo9, BCo7b (stålvagn), Co8b
(stålvagn), CFo5, BJ ABCo5, Ro2, DJ Co2, BJ ABo2,
NSB Do.
St43 1935: F-lok, Fl, Fl, Co8b (stålvagn), BCo7a, Rol,
BCo7a, BCo9, ABCo3b.
St 42 1935: F-lok, NSB Do, Ro2, BJ ABo2, DJ Co8b
(stålvagn), DSB Au (stålvagn), CFo5, BCo7b (stålvagn).
Detta är ju ganska varierande och intressanta vagnsammansättningar. Vad kul det skulle vara att fa fler uppgifter
i detta ämne!
På Västra stambanan kunde tågsammansättningarna
1924-25 se ut som följer:
St 9 mot Göteborg: F-lok, Fol, Bo5, Bo4, ABo3, Co8,
Co8, BCo7, C3g, BCo5.

Ar 1917 skedde en urspårning i Malmö när ett tåg skulle undanrangeras. En hel del materielskador uppstod, som
framgår av bilden, men som tur var uppstod inga personskador.
St 3 mot Göteborg: F-lok, Fol, Co8, Co8, Bo3, Coll,
Aolb, ACo3, DFo3.
Under den korta tid som F-loken gick på Norra stambanan till Krylbo kunde tågsammansättningarna se ut så
här sommartid:

ett väntande F-lok tog vagnar vidare till Malmö.
I Hallsberg, där för övrigt F-loket från Stockholm kopplades bort, avgick en del av tåget till
Oslo och resten mot Västkusten. Detta gällde
även i hög grad trafiken på Norrlandsbanorna.

St 21: CFo4, ABCo3, BFo ABCo3, Co8, Co9, ACo3.
St 22: CFo4, ABCo3, BFo, ABCo3, ACo3, Co8, Co9.

Olyckan i Hallsberg 1917

Och vinterns St 21: CFo4, ABCo3, ACo3, BCo7,
ABCo3, BCo6, Co9, F/G, DFo, Gi.

Följande kunde läsas i Lokomotivmanna och Maskinist-Tidning om natten mellan den 5 och 6
september 1917:

Så såg tågen ut på den tiden. Man kan allmänt
säga att det var en ganska stor blandning av vagntyper i tågsätten. När de nya vagnarna kom till
användning i exempelvis kontinenttågen var de
uppblandade med äldre vagnar mot mer lokala
mål (Malmö, Trelleborg F och ibland Helsingborg). Det kunde vara vagnar med öppna plattformar av 1891 års typ, och i vissa fall kopplades
finkor av F eller G-typ in i tågen.
Det var också vanligt att vagnarna i tågen hade
olika destinationer, vilket innebar att man vid
de större uppehållen var tvungen att genomföra
diverse rangeringar med avkopplingar. Så var till
exempel fallet med vissa tåg på Västra stambanan,
där en del vagnar var destinerade till Oslo, andra
till Göteborg och ytterligare några till Malmö.
Redan i Katrineholm gjordes avkopplingar och

Svår tågolycka vid Hallsberg
Ett tiotal vagnar urspårade och ramponerade. En konduktör dödad.
En svårartad järnvägsolycka inträffade kl 1, 14 natten
mellan den 5 och 6 dennes, då nattsnälltåget n:o 3
vid ingående till Hallsbergs station påkördes i en korsning av det kommande matvarutåget (fjärrgodståg) nr
1364, vilket på grund av otillräcklig bromsning icke
kunde bringas till stopp utanför den fasta signalen,
som reglementsenligt stod på stopp vid tillfället. Snälltåget hade vid tillfället en hastighet av ungefär 30 km/c
och godstågets hastighet, ehuru icke med visshet känd,
torde hava varit ung. lika stor då sammanstötningen
ägde rum.
Om olyckans förlopp föreligger då detta skrivs följande uppgifter: Nattsnälltåget från Stockholm, som
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framfördes av lokf. 0 . Thoren från Stockholm, bestod
av ett F-lok n:o 1203 och 24 vagnar (varje bogievagn
räknas som 2 vagnar). Sist i snälltåget var det s.k.
norska tågsättet inkopplat, vilket bestod av 3 bogiesovvagnar som skulle avkopplas i Laxå för vidare be-

syntes oundviklig hoppade eldaren av loket.
Till lycka i olyckan skedde sammanstötningen, som
förut nämnts, just då den kombinerade bagage- och
postvagnen skulle passera korsningen, och denna

fordran till Kristiania över Charlottenberg. Närmast

jämförelsevis tunga och motståndskraftiga vagn fick

framför dessa sovvagnar gick en kombinerad post- och

mottaga den värsta stöten. Därvid törnade lokets och
vagnens framändar mot varandra, men det runga B-

resgodsvagn (bogievagn) i vilket nattågskonduktören
Axel Fröling, Stockholm, åkte och vilken vid samman-

något efter förutnämnda långa lutning. Då kollissionen

loket behöll övertaget och blev stående upprätt, därvid

stötningen kom under vagnen som kullvräktes, därvid

endast den främre bogiehjulparet urspårade. Post-

Fröling krossades till döds.
Då nattåget, som enligt tidtabellen skulle ankomma
till Hallsberg kl. 1,4 fm., ungefär 15 min försenat, nal-

vagnen däremot urspårade och kastades fullständigt

kades stationen var semaforen ställd på kör och inget
hinder syntes i tågvägen, varför tåget med vanlig fart
ingick på bangården. Det hade också med mer än sin

bogiesovvagnen, vilken dock icke fullständigt kantrade. Båda vagnarna voro som förut nämnts fullsatta
med resande och bestörtningen blev naturligtvis stor,

halva längd passerat den ödesdigra korsningen, då föraren vid en blick tillbaka fick syn på godstågets lok,
som med bromsarna tillsatta så att det gnistrade om
hjulen, kom inrusande snett bakifrån mot snälltåget.

särskilt bland de så brutalt väckta sovvagnsresandena,
då vagnen krängde över och fönstren splittrades. Men
man lugnade sig snart då man fann att ingen av de

på sidan, därvid den drog med sig såväl den framför
gående korta 3:e klass vagnen som den efterföljande

Omedelbart därpå skedde sammanstötningen, vacuumet föll till noll då bromsledningen vid kollissionen
avbröts och tåget stannade. Någon vidare känning av
sammanstötningen märktes inte i tågets främre del.

många passagerarna blivit nämnvärt skadade.
I godståget urspårade sex vagnar, däribland ett par
boskapsvagnar, vilka vräktes omkull, därvid flera djur
antingen dödades eller skadades så att de genast måste
nedslaktas.

Passagerarna voro till en början omedvetna om anledningen till att tåget så plötsligt stannade, och en del

Omedelbart efter olyckan igångsattes en noggrann
undersökning. Man fann därvid nästan genast kon-

sovvagnsresande i Göteborgsvagnarna sovo fortfarande i god ro. Emellertid var förödelsen stor i den del

duktören Fröling. Han låg framstupa under den

av snälltåget där godstågets lok törnade på detsamma
och det var en underbar ödets skickelse att det träffade
just postvagnen. Hade sammanstötningen skett ett
ögonblick tidigare, så hade godstågsloket träffat med
resande fullsatt C3 vagn; och om det skett ett ögonblick senare, så hade det träffat den norska sovvagnen,
som även den var fullsatt med resande. I båda fallen
hade det således blivit en olycka av samma ohyggliga

kullstjälpta postvagnen, illa tilltygad och med blodet
framträngande genom de vita linnekläderna. Döden
syntes ha varit ögonblicklig. Hela motsatta sidan av
postvagnen blev vid sammanstötningen uppriven av
godstågsloket, men ingen av de i vagnen varande postmännen blev skadad. Det vill därför synas som om
Fröling i sista ögonblicket varsnat faran och skyndat
ut på vagnens plattform och hoppat eller vid stöten
kastats av vagnen, som sedan vält över honom. Man

omfattning som Malmslättsolyckan år 1912.
Det från Mjölby kommande godståget, som framfördes av lokförare V Kindblad, Hallsberg, bestod av ett

fann nämligen såväl hans mössa som de papper han
hade omhand inne i konduktörskupen, som var belä-

B-lok n:o 1220 samt 38 lastade vagnar, därav en del av
de främsta voro lastade med levande boskap, hade en-

Olycksplatsen företedde en förödande bild med
upprivna spår, kullvräkta vagnar, krökta vagnsaxlar,
tillbucklade underreden, upprivna plåtar och träsplintar från vagnskorgarna. Och postsäckar och resgods

ligt uppgift passerat den närmast från Hallsberg belägna
stationen Åsbro 3 min för tidigt och kom med stor hastighet utför den 5,8 km långa lutningen som finnes å
den 11 km. långa sträckan mellan dessa båda stationer.
På långt håll hade föraren iakttagit att semaforen visade

gen i postvagnens främre ända.

lågo kringspridda överallt på platsen. Den materiella
skadan var dock mindre än den såg ut, och särskilt
godstågsloket syntes vara helt obetydligt skadat. Orsaken är helt naturligt den, att tågen träffades i samma

stopp och han hade givit upprepade broms- och stoppsignaler utan att erhålla någon verksam bromshjälp av tåg-

farriktning i korsningen och i en mycket spetsig vinkel

personalen. På grund därav kunde han icke stanna tåget
i tid, oaktat han hade grusledningen och lokets bromsar
fullt tillsatta och banan närmast utanför Hallsberg stiger

mot varandra, så att de så att säga trängde varandra ur
spår, därvid de lättaste och svagaste fordonen naturligtvis måste ge vika.
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Detta om olyckan som den beskrives i rubricerad tidning. Vid utredningen av skuldfrågan kom man fram till att det var godstågets
personal som på ett eller annat sätt orsakade
sammanstötningen. Vid denna tid var vakuumbromsar den vanliga bromsutrustningen,
men huvudsakligen bara på personförande tåg.
Godståget hade ett antal bromsare, och som tidigare beskrivits befanns ett antal av bromsvagnarna ha kalla bromsar. Om detta berodde på
att bromsarpersonalen inte ansatt sina bromsar
eller om dessa inte var kontrollerade vid tågets

start är oklart. A andra sidan skulle kanske lokföraren förvissat sig om att vagnbromsarna var
kontrollerade.
För snälltågets fortsatta färd mot Göteborg
kunde reservvagnar ganska snart anskaffas. Med
en timmes försening kunde tåget åter startas söderut. Värre var det för nordgående tåg, då utfarten norrut från Hallsberg var helt blockerad
på grund av olyckan, och röjningsarbetet tog sin
rundliga tid. När blockeringen av utfarterna mot
Örebro, Stockholm och Mjölby var hävd har jag
inga uppgifter om.

Urspåringen i
Hallsberg, NSB
sovvagn.

Bärgningen påbörjas.
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Getåolyckan
"Den 1 oktober 1918, vid 7-tiden på kvällen,
inträffade en ohygglig järnvägsolycka i det att
uppgående persontåget nr 422, som avgick från
Malmö kl 7.00 och skulle inträffa i Stockholm
kl 10.56 em, urspårade på den 8 meter höga
järnvägsbanken som går utmed stranden av Bråviken norr om Getå." Detta kunde man läsa i
Lokmanna och Maskinist-Tidning nr 20 1918.
F 1200 som var dragkraften hamnade på höger
sida. Lokföraren klarade sig men lyckades inte
rädda sin eldare som omkom, bränd av läckande
ånga.
Tåget hade på morgonen avgått från Malmö
med B-lok framför ett 36-axlars tåg. I Nässjö byttes loket ut mot F 1271 för färden mot Mjölby.
Tåget kom 15.52 till Mjölby där personal- och
Flygbild över rasområdet.
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F 1200 ligger på sidan efter raset.

lokbyte skedde. Lok F 1200 kopplades till med
lokförare Axel Wahlström och eldare K.E. Karlsson. Tåget bestod nu av följande vagnar från
loket räknat: DFo 1107, Fl 25591, C3d 2050,
Co2 2039, Col 1235, Co5 2044, ABo3 2466,
Bol 1015, BCo4 1429 och G3 19003. Således
34 axlar om man inte räknar med den fangvagn
(litt E) som skulle ha kopplats av i Linköping.
Tåget hade en vagnvikt av 262 ton, vilket var
betydligt mindre än de 44 axlar och max 330 ton
som angavs i tidtabellen.
Tåget avgår från Norrköping tolv minuter för
sent, anländer till Åby 18. 53 och avgår därifrån
18.54. Kl 18.40 anmäler Krokek "Tåg in" för tåg
2138, som passerat olyckplatsen ungefär 18.26,
och ger samtidigt "Klart" för tåg 422 till Krokek.
Bryggskjutsen passerar platsen 18.50 och då finns
inga tecken till ras. Kl 18.52 försöker Krokek nå
Åby för att efterhöra avgångstiden för tåg 422 eftersom man inte erhållit "Tåg ut" men far ingen
kontakt. Tåg 422 avgår 18.54 från Åby och strax
därefter försöker Åby nå Krokek för att anmäla
"Tåg ut". Genom att räkna ut gångtiden mellan
Åby och rasplatsen kan tidpunkten för urspåringen uppskattas till mellan 18.59 och 19.01.
Raset måste alltså skett någon gång mellan 18.50
och 18.52 med reservation för respektive klockors onoggrannhet.

Den medfoljande
restaurangvagn-en
ABo3 som kom att
reparerades. Arkiv
Linköpings Järnvägsmuseum (på
detta uppslag).

Getåolyckan är Sveriges största tågolycka genom tiderna i antal offer räknat. I början var
man lite oviss om hur många som omkommit, då
det var besvärligt att identifiera flera av de svårt
brända offren, och av vissa människor hade man
bara funnit enskilda kroppsdelar. Med tiden fastslogs att man hittat 42 omkomna, men det finns
uppgifter om att det kunde ha varit 44.
F 1200 bärgades under mycket svåra förhållanden och reparerades i Örebro. Den 21 maj
1919 provkördes loket och var därefter klart att
tas i tjänst igen. Av övrig materiel skrotades samtliga vagnar som låg i rasområdet utom restaurangvagnen ABo3. Tågets sista vagnar Bol, BCo
och G3, var oskadade och gjorde flera års tjänst
efter olyckan.
Panna
F 1200
F 1201
F 1202
F 1203
F 1204
F 1205
F 1206
F 1207
F 1208
F 1209
F 1271

1

2

3

1248
1325
1326
1327
1328
1329
1350
1351
1367
1368
1569

1326
1351
1325
1350
1367
1367
1351
1380
1248
1368
1329

1380
1326
1327

1325
1368
1328

F-lokens avställning
När även Västkustbanan var elektrifierad fanns
det ingen egentlig användning för F-loken. Allt
eftersom det blev dags för revision eller större reparation avställdes de. Beslut togs att inget fortsatt underhåll skulle ske. Enligt tidigare tabell
var loken 1936 överförda till Örebro för vidare
beslut.
Pannrevisioner under lokens drifttid gjorde att
pannorna utväxlades loken emellan enligt tabellen härintill.

DSB och Frichs
Nu behöver vi en kort genomgång av förhållandena hos DSB i Danmark för att förstå varför
en försäljning överhuvudtaget kom till. Redan
1933 hade DSB deklarerat att ånglokens tid var
förbi och att Danmark byggt sitt sista ånglok.
Förmodligen var detta något överilat, med tanke
på att behovet av dragkraft hade ökat och att utvecklingen av diesellok gick mycket långsamt.
År 1932 mottog DSB för prov de två första
diesellok (Mx 131 och 132) som hade beställts
hos Frichs i Aarhus på uppdrag av regeringen.
Deras effekt låg dock klart under vad ett ånglok
kunde prestera, och dessutom var möjligheterna
att temporärt överbelasta loken lika med noll.
Viktförhållandena var inte heller de bästa. Kort
sagt var loken för tunga och för svaga. Därtill var
dieselloken dubbelt så dyra i inköp som ånglok.
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I början av 1930-talet levererades till DSB motorvagnarna M Q och MP. De senare blev insatta
i expresståget "Nordpilen" till Tyskland. Dock
kunde inte motorvagnarna konkurrera med ångloken vad gällde effekt, och därmed gick de tåg
som krävde större transportkapacitet fortfarande
med ånglok i spetsen. Motorvagnarna kunde endast ha tre vagnar tillkopplade. De första dieseldrivna "Lyntogen" (blixttågen) om fyra enheter
kom 1935 och ytterligare fyra tågsätt 1937. Lyntogen blev succe men hade effekten att resandet
ökade, och därmed växte också antalet ånglokskilometer med cirka 5 procent då även de tunga
tågen ökade i mängd.
Frichs hade redan 1919 fatt ensamrätt i fem
år for bygge och leverans av lok till DSB. Det
var resultatet av ett politiskt beslut. Efter stora
påtryckningar från fackföreningar och dansk industri hade ett avtal slutits mellan Ministeriet for
offentlige Arbejder och Frichs. Dock fick DSB
infört i kontraktet att nya ånglok kunde projekteras och de första provloken även byggas utomlands. Efter prov fick så Frichs ordern att bygga
seriernaskiner. Fördenskull levererade DSB allt
ritningsunderlag från det företag som byggt
provloken. I allmänhet var Borsig i Berlin det
företag som stod for konstruktion och provlok.
Enligt avtalet skulle DSB under denna period
beställa 60 lok hos Frichs. Behövdes fler kunde
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överskottet beställas annorstädes (främst i Tyskland). Då avtalet upphörde 1926 ville DSB inte
ingå ett nytt, medan Frichs ville förlänga det med
tio år. Efter förhandling med samma parter som
tidigare kom också ett tioårigt avtal till stånd.
Enligt detta skulle DSB vid behov av nya lok i
första hand begära offert av Frichs. Om DSB inte
kunde acceptera offerten och man i efterföljande
förhandlingar inte kom överens, kunde offert
begäras från utländsk leverantör. Dock skulle
Frichs fa tillgång på dessa främmande offerter
for att kunna justera sina egna.
Detta senare avtal gav Frichs en särställning
gentemot andra leverantörer. Nu hade även
möjligheterna att beställa provlok från utländska leverantörer upphört. Så var läget 1936
då tanken att inköpa övertaliga lok från SJ
uppstod. I en skrivelse från DSB:s dåvarande
maskiningenjör Munck till Kungl. Järnvägsstyrelsen (KJS) ställdes en sådan förfrågan. Kunde
SJ tänka sig att sälja övertaliga lok och - med
hänsyn till de nämnda danska förhållandena
- behandla denna fråga strängt konfidentiellt?
Kontakten som nu togs kunde ju resultera i
problem med Frichs.
Strax därefter reste en dansk delegation till Sverige for att närmare besiktiga F-loken. I november 1936 erbjöd sig KJS att sälja dem till DSB
för deras skrotvärde, som då uppskattades till

DSB E 964, fore
detta F 1200, vid
remissen i Fredericia 1968

.-

~

23 700 SEK per lok. DSB kunde inte motstå
detta erbjudande. Bara materialkostnaden för
ett nytt lok uppskattades till dubbla priset, och
skulle ett sådant beställas i utlandet blev priset
minst 300 000 kr. Nu inleddes förhandlingar
mellan Ministeriet for offentlige Arbejder och
Finansministeriet för att ordna ett tillstånd för
köpet. Förhandlingarna gick snabbt och redan
i december 1936 kunde Nationalbanken i Danmark meddela att inköps beloppet fanns allokerat
i budgeten för 1937. I januari 1937 informerade
DSB officiellt KJS om att loken fick köpas.
Det gick ju i raketfart. DSB:s intentioner var
att fa loken driftklara till sommartidtabellen, vilket innebar maj 1937. Köpet av loken gick på

336 000 kr, vilket inkluderade 16 500 för reservdelar som fanns tillgängliga i Örebro.
Överföringen av F-lok till DSB

1936 fanns alla loken avställda i Örebro i olika
tillstånd. Redan tidigt hade man beslutat att inte
ge dem mer än A-reparation.
I ett PM daterat mars 1937 angående försäljningspriset kan man notera:
F-loken ifråga hava en genomsnittlig ålder av 21,5
år. Livslängden för ett lok med så pass stort och invecklat maskineri kan uppgå till högst 35 år och
återstår sålunda endast ungefär 1/3 av totala påräkningsbara livslängden. Medeltalet per st av lokens

På de nedre bil-

derna DSB E 966,
fore detta F 1202,
i Fredericia 1968.
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anskaffningskostnad utgör 113 000.-. Den till
förnyelsefonden gjorda sammanlagda avsättningen
belöper sig till i genomsnitt 70% av anskaffningsvärdet. Loken står sålunda nu bokförda till ett värde
per st av 0,3 x 113 000.- = 34 000.- vilket värde
dock gäller för loken i fullvärdigt, det vill säga nyreparerat skick. Loken är emellertid i de närmaste
helt nedslitna såväl vad gäller maskineriet som pannorna varför ett uppreparerande av loken till sådant,
det vill säga fullt tjänstedugligt skick, kräver mycket
genomgripande reparationsarbeten, vilka helt visst
komma att betinga en kostnad av minst 25 000.-/
lok. Det erhållna försäljningspriset 23 700.-/st måste således betecknas såsom för SJ mycket fördelaktigt, vilket förhållande blir ännu mera påfallande av
följande skäl. Någon användning för loken kan icke
beredas vid SJ och ej heller vid de enskilda järnvägarna. Hade icke denna affär med DSB kommit
till stånd, skulle lokens öde helt visst ha blivit att de
efter ytterligare kortare eller längre avställningstid
som fullkomligt tjänsteodugliga måst nedskrotas
varvid allt som kunnat f°as ut ur desamma utgjorts
av skrotvärdet cirka 5 000.-/st.

Så försåldes loken i "befintligt" skick för 23 700.per styck fritt mittsjöss Helsingborg-Helsingör
exklusive tull. Därtill levererades reservdelar.
Totalpriset blev alltså 336 000 kr. I detta ingick
även ritningar och modeller som SJ inte längre
hade användning för.
Loken var för tunga för att kunna passera anslutningsbryggan till färjan i Helsingborg, varför
pannan fick lyftas ur ramverket och transporteras
på en särskild godsvagn. Axeltrycken blev efter att
pannan avlägsnats enligt nedanstående tabell.
Väl framme i Helsingör togs loken hand om
av DSB. Innan de blev driftklara måste de byggas om till danska förhållanden. Bland annat
gjordes de högerkörda med allt vad det kunde
innebära. Säkert var det ett antal punkter som
måste åtgärdas. Icke desto mindre kunde det
första loket provköras på danska spår redan
hösten 1937.
I Danmark gav DSB loken beteckningarna
E 964-974. Senare fick Frichs uppdraget att
bygga ytterligare 25 lok, som levererades 19431950. Det sista E-loket utrangerades av DSB
1976, men det är en helt annan historia.
Axel

I

Il

Axeltryck 9,05 9,55
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III

IV

V

VI

Totalt

8,05 9,10 8,05 5,7 49,5 ton

F-loket åter till Sverige
I juni månad 1963 utväxlades E 964 (f.d. F 1200)
mot R 975. Precis som vid försäljningen 1937
sattes priset på loket till dess skrotvärde, men
nu slapp vi betala utan ersatte skrot mot skrot.
Väl kommet över sundet Helsingör-Helsingborg återtog loket sin forna beteckning och blev
F 1200. Loket transporterades till Östersund,
där hon stannade drygt ett år innan SJ arrangerade en första provkörning den 25 september
1965, i vilken även Svenska Järnvägsklubben
deltog. Färden gick från Östersund till Nälden
och tillbaka. Den 15 maj 1966 förevisades loket
på nytt i samband med Furuviksbarnens jubileum. I september 1978 gjordes en resa mellan
Gävle och Tierp med kung Carl Gustaf i förarhytten. Loket är numera stationerat på Sveriges
Järnvägsmuseum i Gävle, tillsammans med ytterligare ett F-lok (1202) som så småningom
skall göras körklart.
Slutord
Idag är vi stolta över att på Sveriges Järnvägsmuseum ha bevarade två F-lok, en loktyp som
enligt många var väl så avancerad då den kom i
trafik. Ändå får jag efter allt arbete med att analysera lokets historia en känsla av att dess storhet
inte utnyttjades av SJ. Lite förenklat kan man
säga att F-loket hade två fiender. Den första var
elektrifieringen som ganska snart kom att ersätta
loken med fyrkantiga och kanske ganska fula ellok. Den andra fienden var SJ :s trafik- och driftssektioner. De snälltågspar som kunde komma
ifråga för F-loken hade alldeles för många stopp
och hastigheten hölls fortfarande nere på 90
km/h. SJ hade ingen konkurrens och uppfattade
inte värdet av att förkorta restiderna till kontinenten. F-loken sattes in i samma trafik som Bloken kunde klara av, och det är sannolikt att Bloken föredrogs av lokpersonal då de var enklare
att hantera. Det var först när F-loken kom till
Danmark och DSB omgående höjde maxhastigheten till 110 km/h som deras verkliga egenskaper kom fram. Där tyckte man ju att loken var så
pass bra att man nybeställde ytterligare 25. DSB
disponerade således 36 E-lok för sin trafik.
Möjligen insåg somliga på trettio- och fyrtiotalet att snabba förbindelser var av värde, men
det skulle dröja ytterligare ett årtionde innan SJ
började korta restiderna för att på allvar konkurrera med biltrafiken.

Loket i Sandviken
1966 infor den
forsta resan på
svenska spår efter
renoveringen i
Östersund Jämfor
med bilden ovan
där loket står på
Nohabs spår i
Trollhättan infor
leveransen och den
stundande provkörningen på B]
spår som slutade
lite överraskande i
Alvhem.
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F-tåg i Rönninge
den 1 augusti
1915. Observera
topp lyktan.

Till vänster
F 1208 vid Sparreholms norra
infart 1925. Kontaktledningen är
på plats infor starten av eldrift på
Västra stambanan
året därpå. Samling Thomas Tell
(båda).
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Arthur Tannat Woods, Compound Locomotives,
1893.
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Bengt Dahlberg
Jonny Hallgren
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Bo Hasselqvist
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Kjell Palen
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Karl Bergman

Början på min järnvägsbana
Härmed en fortsättning på Karl Bergmans järnvägsminnen som vi började publicera i Spår 2006.
Fortsättning foljer sannolikt.

På eget initiativ, men med mina föräldrars vetskap och gillande, for jag in till Kalmar. Nu hade
den dag kommit då jag skulle tala med trafikinspektören angående anställning. Jag hade sett
honom flera gånger hemma på station, men inför
en så mäktig person höll vi oss långt borta från
stationsområdet när han kom på inspektion.
Jag stod i vänthallen på centralstationen och
läste på hänvisningstavlan till förvaltningsexpeditionerna, när en oväntad händelse inträffade.
Dörren öppnades och den som kom var trafikinspektören. Först blev jag rådvill, men tog mig
hastigt mod och skyndade ifatt honom, lyfte på
mössan och bugade. Han stannade och såg forskande på mig. Sedan jag talat om vem jag var,
varifrån jag kom och att min far var stationskarl
därstädes, gick jag rakt på sak och begärde att fa
börja vid järnvägen. Utan att fundera svarade trafikinspektören: "Det far du visst, men du är bara
så rasande liten till växten än, så du far väl vänta
en tid ännu. Jag ska ha dig i åtanke och meddela
till stins därhemma när du kan börja."
Trafikinspektören fortsatte sin avbrutna färd,
men vartenda ord fastnade och varenda gest han
utfört med handen nitade sig fast i mitt sinne.
Detta att han sagt "det far du visst" tog jag särskilt
fasta på, ty det var ett bestämt löfte. Undantaget
fäste jag mig mindre vid. Jag fylldes av en obeskrivlig glädje. Redan nu började jag räkna mig som i
viss mån järnvägsman, och jag kunde icke förmå
mig att lämna stationen ens för en promenad ute
i den okända staden. Jag satte mig att fundera.
Villkoret var ju en smula genant. Vad skulle far
och mor säga, när jag berättade att jag för närvarande var för liten? Skulle de föra detta vidare? Vad
skulle mina jämnåriga då säga? Villkoret nämnde
jag därför ingenting om, utan låtsades som att besked till stins skulle komma när som helst. Under
tiden var jag varenda ledig stund på stationen:
än hjälpte jag till med utearbetet, än var jag inne
på expeditionen. Alltid fanns det något att syssla
med, många blanketter att stämpla upp etc.

En dag var överkonduktören med kvällståget,
och medan min far var sysselsatt med växlingsarbetet och stins inne på expeditionen, övervakade
överkonduktören lossningsarbetet med fraktgodset. Där fanns också mycket gods att lasta
in. Utan anmodan högg jag in i arbetet, vilket
tacksamt noterades av såväl bromsarepersonal
som packmästare och överkonduktör. Plötsligt
fick jag en ingivelse efter det att arbetet avslutats. Jag nämnde för överkonduktören vad trafikinspektören lovat, men förteg medvetet villkoret.
Överkonduktören lyssnade intresserat till vad jag
sade. "Javisst ska du bli järnvägsman. Du kan
börja med att följa med mig som bromsare. Du
far sköta min broms." Han visade mig välvilligt
var jag skulle taga plats. Kort därpå avgick tåget,
och jag vinkade och ropade till far att jag skulle
följa med och praktisera som bromsare.
Godståget medförde en personvagn och en
hel del resande. Sedan överkonduktören granskat biljetterna kom han till mig. Först förhörde
han mig noga om signalerna från ångvisslan,
sedan övergick han till frågor om signaler vid
växlingsrörelser. Detta förhör pågick hela tiden
och mellan varje station under färden till Kalmar.
Samtidigt beskrev han linjen. "Du ska lära känna
linjen, varje kurva, varje skärning, varje lutning
och varenda stigning. Du måste känna linjen så
noga, att du utan att behöva se ut genom fönstret
när som helst kan veta var du befinner dig även
om det är alldeles beckmörkt. På varje station ska
bromsaren därjämte skynda fram till godsfinkorna för att biträda med lossning och lastning av
gods", tillade överkonduktören.
På hemresan fick jag praktiskt utföra bromsning. Det började med att överkonduktören
i en utförsbacke drog åt bromsen ganska kraftigt. "Nå", undrade han i det att han pekade på
bromshandtaget, "kan du dra åt hårdare?" Jag
försökte, och mot all förmodan lyckades jag med
uppbjudande av alla krafter att fa åt bromsen
en aning hårdare. "Se, du var inte så svag som
jag först trodde", sade överkonduktören. Han
var inte alls så märklig, stor och mäktig som jag
förut föreställt mig honom. När han förmanade
mig att man inte fick draga åt bromsen så hårt

55

JÄRNVÄGSSTATIONE N, KALMAR.

att hjulen släpade, och berättade om risken för
att åstadkomma slag i hjulen, anlade han en rent
faderligt vänlig ton.
Fjorton dagar senare fick jag hämta ut mitt första bromskort. Det skedde på stinsexpeditionen
i Emmaboda. Varje bromsare måste för ersättningens beräkning ha bromskort. Det upptog
namnet på innehavaren, tågets nummer, datum,
sträckan på vilken bromsning skulle utföras, stins
namnstämpel samt den utfärdande tjänstemannens signatur. Beräkningen av den erforderliga
bromskraften tillgick så att man räknade med en
bromsare på var femte vagn, oavsett om vagnen
var tom eller lastad. Avdrag gjordes med tio vagnar, fem för konduktörens och fem för packmästarens vagn. Eftersom lokens dragkraft var ganska
minimal var det sällan som antalet bromsare efter
nämnda avdrag uppgick till mer än tre. Vintertid
tillkom därjämte en ångfinka för uppvärmning
av person- och resgodsvagnarna, och eldarens
broms inräknades då i avdraget. Det var först
på konduktörens anmodan som man fick uttaga
bromskort. På slutstationen skulle bromskortet
ånyo företes på stinsexpeditionen för bestyrkande. Behövdes ingen bromsare fick man i alla fall
följa med tåget som passåkare, vilket vanligtvis
betydde att man fick biträda med godslastning i
vanlig ordning utan någon som helst ersättning.
Dock hände det att någon förstående konduktör
tog hänsyn till godsets myckenhet och beviljade
bromskort, även om antalet vagnar inte erfordrade ytterligare bromskraft.
Betalningen för arbetet verkade litet egen56

domlig. Tog man till exempel ut ett bromskort
i Emmaboda betalades bromsningen till Kalmar
med kr 1.50, men från Kalmar till Emmaboda
fick man bara en krona. Följden blev att man
alltid i första hand sökte fa ut bromskort från
Emmaboda.
Jag vet inte om trafikinspektören från sitt fönster i tjänsterummet en trappa upp i stationshuset i
Kalmar hade upptäckt mig. Det är möjligt fastän
han ingenting låtsades om. I varje fall var det inte i
överensstämmelse med gällande säkerhetsbestämmelser att en trettonåring användes i säkerhetstjänst. Första tiden märkte jag hur lokförare ett
antal gånger företog kontroll genom att känna på
bromsblocken för att utröna den kraft som bromsningen utförts med, men eftersom jag aldrig fick
mottaga någon anmärkning, f'ar väl antagas att
undersökningen ifråga givit fullgott resultat.
I början av augusti 1910 gick jag in på stinsexpeditionen i Kalmar för att för första gången fa mitt
bromskort bestyrkt. Det var på återväg ut genom
bagaget som jag gjorde en betydelsefull bekantskap. "Vem är du?" frågade en ett par år äldre
grabb, samtidigt sade han att han hette Torsten
och att han åkte på Bergalinjen som bromsare.
Bekantskapen ledde snart in på frågan om jag
kunde fa tag på ett rum. Torsten förklarade att
jag kunde fa dela rum med honom. Priset var
7 kr per person och månad. Beslut fattades på
stående fot och överenskommelse med värdinnan skedde samma dag. Torsten kunde också rekommendera mig till samma matställe som han

själv hade. På så sätt erhöll jag oväntat både rum
och matställe utan att behöva betala någonting i
förskott. För maten överenskoms ett pris av 25
kr per månad. För detta pris erhölls antingen två
mål mat om dagen eller motsvarande matsäck.
Även om jag inte med bestämdhet kunde beräkna min avlönings storlek, tog jag i alla fall risken.
Ja, så var saken med mat och husrum klara. Allt
hade börjat riktigt bra.
Min första avlöning, som gällde för augusti
månad 1910, uppgick till 35.50. Sedan jag betalt mat och rum hade jag alltså 3.50 kvar. Något morgonkaffe hade jag aldrig räknat med, ty
sådan lyx var otänkbart. Däremot tog jag mig en
grundlig funderare över hur jag skulle klara upp
kläd- och skokontot. I gynnsammaste fall visade
beräkningarna att avlöningen knappast skulle
komma att överstiga 45 kr per månad och att utgifterna svårligen kunde nedbringas. Minimum
ansåg jag borde utgöra 43 kr per månad, därest
jag skulle kunna klara mig. Kalkylerna visade sig
dessbättre riktiga. Första halvåret uppgick avlöningen till mellan 40 och 45 kr per månad. Då
kom plötsligt en skrivelse från trafikinspektören,
vari han påbjöd en nedsättning från en krona till
1.50 för bromstur från Emmaboda till Kalmar
för all personal som icke fyllt 18 år. Detta var ett
hårt slag, ty det betydde ett minus i inkomsterna
som för min del motsvarade cirka 12 eller upp
till 15 kr per månad.
Att vara bromsare betydde att man fick lära
sig att tåla köld och att man inte så sällan fick
gå genomvåt hela dagen utan att ha den ringaste möjlighet att byta kläder eller skor. Vintertid fick man till exempel ofta sitta ute i öppna
bromskurar, blott med skydd av träväggar upp
till midjan. I detta bås var man prisgiven åt
vindarnas lek i den bitande kölden. Snön yrde
omkring och regnet piskade ansiktet under höststormarnas slagregn. I detta lilla bås, knappt en
meter i kvadrat, fanns ingen möjlighet att hålla
sig varm. Järnvägen bestod visserligen en tjock
farskinnspäls och halmskor liksom regnkappa,
men det hjälpte föga när temperaturen gick ner
till eller under minusstrecket. Hade man därtill
framför sig exempelvis ett antal vagnar i tågets
farriktning lastade med torvströ eller stenkol,
då var det nästan omöjligt att öppna ögonen
på grund av kringflygande partiklar. Därtill
kom stenkolsröken från loket. Efter en färd på
en öppen bromsvagn såg man vid framkomsten

till slutstationen närmare ut som en sotare. En
stor olägenhet beredde även det hetsiga arbetet
på stationerna med in- och utlastning av gods.
Efter tio-femton minuters hårt arbete var man
genomsvett. Därefter hade man att rusa upp på
sin iskalla plats igen för att hinna bli ordentligt
genomfrusen till nästa station etc. Förunderligt
nog klarade jag de första åren riktigt bra. Man
kan faktiskt lära sig att tåla både köld, väta och
smärta. Särskilt ordet smärta kommer mig att
tänka på de många klämda naglar på fingrar och
fötter som man ådrog sig utan ringaste tanke på
att det gjorde ont.
Även om min huvudsakliga linje var mellan
Kalmar och Emmaboda, hände det likväl enstaka
gånger att jag fick åka på andra linjer såsom till
Berga, Torsås, ja en gång rentav till Alvesta. Då
det var dåligt eller icke alls sörjt för överliggning
av tillfälliga bromsare på sådana orter, lärde man
sig att leva provisoriskt anpassad efter förhållandena. Nästan ständigt utan pengar lärde man sig
att sova i personvagnar. Det var blott att dra den
tjocka bromsarpälsen över sig och att lära sig att
vakna utan väckare på ett fixerat klockslag. Även
sådant gick bra efter en tids viljeansträngning.
Det hade sina risker att sova i en andraklasskupe,
med dess mjuka och behagliga soffor, därest man
skulle bli ertappad vid en inspektion, och därför
valde jag att sova på tredjeklassvagnarnas hårda
träbritsar eller, om det var vinter, inne på golvet
i ångfinkan, även om värmen i den senare ibland
var nästan outhärdlig.
Den av trafikinspektören föreskrivna nedsättningen visade sig för min del fa ödesdigra konsekvenser. Det var nästan omöjligt att fa avlöningen att räcka till. Mat och rum måste ju i första
hand klaras upp. Men vad blev det över till tvätt,
skoslit och till kläder? Hur jag än funderade fick
jag det inte att gå ihop. Det fanns intet att minska på något konto. Ännu hade jag till exempel
icke ens haft råd att gå på den nya förströelse som
kallades biograf, och som alla mina jämnåriga i
Kalmar talade om.
En dag kom räddningen oväntat. Överkonduktören frågade mig efter tågets ankomst till
Kalmar om jag ville följa med honom hem och
hjälpa till att bära upp ved från vedboden till
bostaden två trappor upp. Sedan jag burit upp
fyra stora vedkorgar var vedlåren fylld. Efter slutat arbete fick jag kaffe med rikligt dopp samt
25 öre. Frun frågade därjämte om jag hade lust
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att under samma villkor utföra detta uppdrag en
gång varje vecka, vilket jag med största tacksamhet åtog mig. Detta blev ett riktigt gott uppslag.
Snart hade jag skaffat mig ytterligare ett par vedställen, och åter var mina löneförmåner ungefär
desamma som i början. I många fall lärde jag mig
i hemlighet att hjälpa resande med tunga väskor
vid tågombytet i Emmaboda. Jag begärde aldrig
någon ersättning men fick i alla fall en slant. Ja,
en gång fick jag av konsul Jeansson, en av Kalmars rikaste män, hela två kronor, vilket ju var
ett betydande belopp på den tiden.
Tjänstgöringstiden var krävande. Varje morgon kl. 5 började jag arbetet. Tåget gick 5.10
från Emmaboda och jag slutade kl. 22. Längsta
uppehållet var två och en halv timme på eftermiddagen i Kalmar. I övrigt var hela dagen fylld
med arbete. Det var lika söndag och vardag.
När man om kvällen kom i säng var man nästan
dödstrött och somnade omedelbart. Arbetet med
godslossning och godslastning var det mest krävande. Särskilt besvärligt var godset på isoleringsvagnarna, enär stuvningen sällan överensstämde
med reglerna för lossningen på bestämmelsestationen. Långa knippen med bandjärn längs hela
vagnsgolvet kunde försvåra till exempel lossning
av tunga fotogenfat, damejeanner med frätande
syror, lantbruksmaskiner etc. Ibland gällde det
att godset därjämte låg på "fel" sida i förhållande
till kajen och att man först måste lossa en mängd
till framförliggande stationer innan man kunde
komma åt det till platsen adresserade godset.
Eftersom isolvagnarna var öppna, försedda med
fasta, cirka 30 cm höga träväggar, måste man sålunda släpa det tunga godset över utlagda landgångar. På isolvagnarna lastades allt det gods som
av en eller annan anledning icke kunde lastas i
finkvagnarna. Oftast var vi blott tre man till detta
arbete, två bromsare och packmästaren. Stationskarlen skötte växlingen och konduktören, som
var arbetsledare för godslastningen, deltog ytterst
sällan i arbetet. Stins såg man sällan till annat än
då tåget vid ankomsten stoppades. Därefter gick
han in på expeditionen, där han i regel vistades
ända tills att konduktören gick in, gläntade på
dörren och anmälde "Klart för avgång". Alltid
var det knappt om tid och ytterst sällan var den
enligt tidtabellen anslagna tiden tillräcklig. Arbetet bedrevs därför under ständig brådska och
hets. Minuterna var dyrbara, ty på nästa station
kanske det gällde ett ordinarie tågmöte med till
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exempel ett persontåg. Tidsförlusterna måste
därför i regel kompenseras med tidsinkörning.
Lossade man sålunda gods i någon av de sista
vagnarna i tåget, men hade bromsplats framme
i närheten av loket, då gällde det att vara kvick
nog att springa bort och taga plats, ty lokförarens
enda strävan var att såvitt möjligt ta in tid. Det
gällde också att lära sig att hoppa på och hoppa
av ett i gång varande tåg, även om farten till exempel var högre än den man orkade springa så
lärde man sig den teknik som fordrades för att
haka sig fast utan att hamna under hjulen. På
vintern när fotstegen var hala genom isbeläggning eller marken var ojämn genom snövallar, då
gällde det att särskilt skärpa uppmärksamheten.
Minsta felbedömning kunde fa livsfarliga konsekvenser.
Pennalism förekom också i någon mån. De
några år äldre kamraterna ville på något sätt hävda sig gentemot den yngste. Själva hade de fatt gå
igenom ekluten och ansåg det därför naturligt att
nybörjaren skulle fa sitt hundår. Denna oskrivna
lag tillämpade i synnerhet några av ångfinkeldarna. Ett par av dem var i tjugoårsåldern, men hade
redan hunnit med några år som skeppspojkar och
seglat vida omkring. Det var hårdföra grabbar
vilkas nävar man inte glömde i brådrasket. Att
trettonåringen inte hade någon som helst chans
att försvara sig säger sig självt. Å andra sidan gick
det inte att blott vika undan för övermakten. Då
blev man beskylld för feghet, så det gällde att såvitt möjligt bjuda motstånd i alla lägen.
Julle var en av dessa grabbar. Vid solskenshumör berättade han om äventyrliga vistelser
i avlägsna hamnar som Marseille och Genua.
Trovärdigheten föreföll mig första gången ställd
utom allt tvivel. Det var först sedan han inför
andra kamrater återupplivade minnena genom
att ändra på några väsentliga punkter, som jag
högljutt protesterade och ville försöka tillrättalägga enligt den första versionen. Men då började
det. Jag fick ett relativt lätt men ändå snärtande
och välplacerat slag i solarplexus och kippade i
hukande ställning en lång tid efter andan. "Vill
du ha mer?" undrade Julle efter en stund. Till
kamraterna som åsett händelsen kommenterade
Julle med orden: "Antingen orkar han inte bjuda
motstånd eller är han feg, och då skulle han ha
haft en dosis till." Denna händelse blev inledningen till en mängd hårda duster, där jag på
grund av min fysiska underlägsenhet alltid drog

det kortaste strået. Men motstånd bjöd jag alltid
så gott det gick, och framför allt hade jag stor
nytta av att jag var betydligt kvickare och snabbare i vändningarna. Jag lärde mig vissa småknep
med känsliga grepp i till exempel grenen, vilket
ofta gjorde min jättelika motståndare till ett fogligt redskap under några minuter.
En svinkall vinterdag led Julle just av sviterna
från föregående dags tampning. Jag skulle just
gå in i ångfinkan under tåguppehållet för att
tina upp mina stelnade lemmar. Men jag hann
inte längre än till dörren förrän jag kände ett par
hårda grepp och kort därpå en spark i ryggslutet.
Av farten for jag med huvudet före ner i en hög
snödriva. Julle nästan kiknade av skratt när jag
efter mycket stort besvär lyckades frigöra mig.
Efter en tid kom jag dock underfund med en
annan sida av Julle, som för mig innebar något
nytt och som ävenledes gav mig en anvisning om
orsakerna till att han så gärna tampades. Efter
den upptäckten tyckte jag det var olustigt att dela
överliggningsrum, varför jag vid sådana tillfällen
föredrog att sova på en hård brits i en personvagn. Julle led av sexuell perversitet.
På hösten vid lövfällningen var det alltid en
kritisk period för godstågen, särskilt när vädret
var disigt. I de stora stigningarna slirade drivhjulen på loket. Snart tömdes sandbehållaren på
sitt innehåll, och var den eller de bromsare som

åkte närmast i riktning mot loket icke påpassliga
nog, då blev loket stående i backen. Då återstod
inget annat än att antingen koppla av hälften av
tåget, bromsa fast den kvarvarande delen säkert
och fortsätta med främre hälften till nästa station för att därefter återvända ut och hämta den
kvarvarande delen. Det andra alternativet, som
dock var det riskablaste på grund av alla ovissa
faktorer, bestod i att backa tillbaka ett par kilometer för att med forcerad fart söka taga stigningen. En sådan fruktad stigning var den mellan Örsjön och Eskilsryd belägna Kolflybacken,
en stigning med 1:60 cirka två kilometer. Det
var en sådan disig höstkväll i november, då det
var alldeles mörkt, som vi stretade uppför KolBybacken när jag på grund av slirningarnas antal
förstod att sandbehållaren var tömd. Farten var
när jag skyndade fram till loket så låg, att tåget
i det närmaste stod stilla. Föraren, som genast
förstod mitt ärende, räckte mig en kolskyffel,
och medelst skyffeln öste jag av banvallens grus
utöver rälsen. Sakta kröp tåget fram under det
att jag skyndade framför loket några meter, vägledd i mörkret av lokets båda skinande, blanka
fotogenlyktor. Så hade det nu fortsatt väl en kilometer, då stigningen övergick till jämn terräng
ett hundratal meter, för att därefter åter övergå
till stigning. Föraren kunde därför endast inrikta
sig på en sak, nämligen att fa högsta möjliga fast
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till kommande stigning, utan att taga hänsyn till
om jag lyckades kravla mig upp på min bromsvagn eller inte. Så snart jag märkte att stigningen
forcerats skyndade jag bakåt. Skyffeln kastade jag
i förbifarten upp på lokets tender. I samma ögonblick öppnade eldaren fyrluckan för att skyffla
in kol. I det starka eldskenet från fyrluckan blev
jag fullkomligt bländad, under det att tågets
hastighet ökade starkt för varje hjulpar som rullade förbi. Jag såg ingenting utan tog risken och
kastade mig mot något som jag tyckte var en
bromskur. Som genom ett under hamnade jag
på buffertarna mellan tvenne öppna vagnar och
lyckades klamra mig fast. Hängande på en sådan
buffert och i en ytterst obekväm ställning lyckades jag hålla ut de två kilometrarna till Eskilsryd.
Ännu idag kan jag minnas de ångestkänslor som
behärskade mitt sinne den kvällen, och många
gånger har jag under nattsömnen vaknat i ångest
och svett av att ha genomlevt dessa ödesmättade
sekunder och minuter, som den kvällen syntes
mig oändligt långa.
Förtjänsterna under hösten 1913 blev mindre
till följd av minskad vagnslasttrafik. På matstället
hade priset ökat från 25:00 till 27 kronor per månad. För vårt rum fick Torsten och jag vidkännas
redan på våren samma år en ökning med 50 öre
per man och månad, dvs från 7,50 till kr 8:00.
Men vad värre var, jag saknade kläder. Allt vad
jag ägde i klädväg, utgjordes av min uniform, 2
ställ underkläder, 3 par strumpor och 2 par skor.
Trots mina vedställen utgjorde den månatliga
förtjänsten cirka 40:00 kr., därav från järnvägen
omkring 35 kr. per månad. Situationen var besvärlig och eftersom Torsten var min förtrolige
vän och kamrat, så nämnde jag om för honom
lägets allvar. Även han var i precis samma situation, kanske med den skillnaden att han begärde
och fick litet hjälp från sitt föräldrahem när han
hade det som svårast. Enligt mitt tycke var han
närmast att anse såsom kapitalist, ty han ägde
en oklanderlig cheviotkostym, hatt och ett par
snygga skor. Han kunde klä sig civil och träffade
flickor. Ett par gånger hade han varit generös nog
att låta mig fa låna alltsammans. Armarna på kavajen var litet för långa, men annars passade både
hatt och skor. Hur som helst så rådgjorde vi med
varandra och fann därvid såsom enda lösning i
krisen, att vi inskränkte på maten. Vi föreställde
oss att vi skulle kunna fa äta ett mål mat om dagen på matstället för 15 kr. per månad och då
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maten icke utportionerades räknade vi med att
i alla fall bli mätta åtminstone för stunden. Torsten åtog sig att föra ordet och han framförde
sitt ärende i väl valda ordalag. Han till och med
råkade nämna det pris per månad som vi hade
räknat med. Men till det ville matvärdinnan inte
alls lyssna. Tror ni verkligen, sa hon, att ni kan fa
äta för 15 kr i månaden hos mig? Ja, det tyckte vi
båda icke var så orimligt begärt. Nej tack, sa hon,
då äter ni naturligtvis i alla fall lika mycket som
förut, men låt gå för 20 kr per månad och man.
Det blev så som värdinnan ville ha det. Samtidigt
hade vi båda räddats undan en ekonomisk misär,
även om vi nu fatt lära oss att försaka.
Vårt rum var ingalunda någon lyxbostad. Sovplatsen utgjordes av en stor och bred utdragssoffa, där Torsten och jag delade bädd. Där fanns
en byrå, ett fönsterbord med blommor, två stolar
och en kommod med handfat samt en porslinskanna med rent vatten, på golvet en spann för
tömning av tvättvatten. Golvet var belagt med
trasmattor. Rummet hölls mycket rent och vädrat. Kakelungnen höll vintertid god värme. Men
det var lågt till tak, ty vi bodde i ett gammalt lågt
trähus. Stod man utanför väggen, kunde man
från gatan sträcka upp handen och nå stuprännan. En söndagsmorgon inträffade en händelse,
som på ett hår när höll på att förverka vår hyresrätt med omedelbar uppsägning och avflyttning.
En kamrat till oss, som var nyantagen bromsare
på Torsåslinjen, hade ännu sedan en vecka tillbaka icke lyckats att till rimligt pris anskaffa rum.
I avvaktan härpå hade vi mot en ersättning av
25 öre per dygn förhyrt ytterligare en liggplats i
soffan. Torsten och jag låg såsom vanligt, medan
den nye tillfälliga hyresgästen fick ligga med huvudet mellan våra fötter. Allt hade nog gått bra,
därest icke värdinnan en söndagsmorgon tvärt
emot vad som var vanligt kom in med en kaffebricka. Vi sov då alla tre när hon förargad väckte
oss med en ordentlig tillrättavisning och vi måste
genast fa iväg vår olycklige hyresgäst, med risk att
i annat fall genast fa avflytta. Värdinnan fick sina
krav tillgodosedda och friden var återställd.
Inga tillfällen till små extraförtjänster fick försittas. På linjestationerna tex var många arbetare
sysselsatta med lastning av trävaror. Med dem
blev man snart bekant. Någon gång då och då
behövde de ett bud till stan. Särskilt gällde det
spirituosa. Utan att säga någonting lämnade de
kr. 1.75. Det innebar att vederbörande ville ha

hem en liter tiodubbelrenat brännvin till ett pris
av kr. 1.50. Överskjutande 25 öre utgjorde ersättning för budskickningen. För att dölja det förbjudna tillvägagångssättet, doldes flaskan i matboxen. Vid lämplig station, kort före ankomsten
till bestämmelseorten, skrev man på namnet och
smusslade över flaskan till en i tåget till stationen
ifråga adresserad vagn. Först sedan godståget avgått sökte rättmätige ägaren upp sitt paket. Jag
fick också så småningom förtroendet att åt högre
tjänstemän pantsätta eller lösa ut deras pantsatta
värdeföremål och sådana ärenden brukade ävenledes honoreras med en tjugofemöring.
Snöstorm har alltid varit ett svårt problem för
järnvägsdriften och inte minst beträffande växlarna. Med de dåtida anordningarna var det särskilt besvärligt. Lokens dragkraft var begränsad
och när snön hopade sig i drivor krävdes det att
hålla god fart, om drivorna skulle kunna forceras. Med kvällståget från Kalmar råkade vi fast i
en två meters hög driva ett par kilometer norr om
Trekanten. Vanligtvis brukade lokföraren kunna
backa för att fa ny, kraftigare fart, men denna
gång satt vi ordentligt fast. Det gick varken att
komma framåt eller tillbaka. Efter samråd mellan
konduktören och lokföraren bestämdes det att
hjälplok skulle rekvireras. Jag fick order att söka
ta mig fram i den hårda stormen till Trekanten
station och framföra ärendet. Det var en verkligt
strapatsrik färd mellan delvis barmark delvis drivor i vilka jag ibland sjönk ner ända till midjan.
Till råga på olyckan förlorade jag min handsignallykta i en driva och kunde icke återfinna den.
När jag kom fram var jag alldeles genomvåt av
svett efter den ansträngande promenaden. Särskilt besvärligt blev det med tillkopplingen av
hjälploket, enär framför sista vagnen hade blåst
ihop en snödriva på ett tiotal meters längd. De
sista meterna närmast framför vagnen måste vi
skotta upp för hand enär lokföraren inte ville ta
risken att törna emot tåget. Med de båda lokens
hela dragkraft tagen i anspråk lyckades vi så småningom komma loss.

En kväll bemannade jag bromsen i en godsfinka. För varje station jag återkom till min bromskupe efter avslutad godslossning, förnam jag en
intensiv doft av granris. De första stationshållen
trodde jag först att det blott var en inbillning,
men då den starka granrisdoften snarare tilltog i
styrka trots vädring började jag fundera på orsaken. I vissa sådana vagnar som denna, fanns från
bromskupen en dörr till lastrummet. Jag kände
på dörren, den var olåst. Emot mig slog en mycket stark doft av granris och jag trodde först att
finkan var lastad med färskt granris, men beslöt
i alla fall se efter. Jag lyste in i mörkret och jag
kände en kall kåre genomila ryggraden så att det
kändes såsom isstycke hade glidit längs min rygg.
Inom en vackert utförd dekorering av unggranar,
fästade vid en i svart dekorerad trähäck stod en
likkista. Jag var trots mina unga år, eller borde
jag kanske hellre säga, tack vare min ungdomliga
spänstighet föga blödsint, men den här kvällen
kändes det litet kusligt i ensamheten i finkan.
Med de senare kvällstågen reste även luffarna.
Redan på rangerbangården i Kalmar smög de sig
in i en bromskur i lämplig finka. Det var ju bara
att studera på vagnskortet så fick de besked om
vart finkan skulle gå. Ett par gånger hade ja sällskap med sådana. Trevliga, okonstlade, glada och
sorglösa hade de mycket att berätta som i högsta
grad intresserade en yngling och då en av dem
därtill tog upp ett munspel och spelade glada
vandringsmelodier, då blev det riktigt trevligt.
På den tiden med dess vandrande gesäller var det
mycket svårt att för övrigt draga gränsen mellan
gesäll och luffare.
När våren kom med sol, värme och fagelsång,
då var det en underbar tid för bromsaren. Man
satt ute på de öppna bromsvagnarna och lyssnade med välbehag till sången och gladdes över
naturens skönhet och alla de ständigt skiftande
vyerna från de väna små insjöarna till ängens spirande grönska och storskogens dunkla vrår.
I och med tryckluftbromsens införande omkring år 1920 upphörde yrket att finnas.
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Katarina Sandberg

Restaurering, bevarande
och antikvariskt hantverk
Rapport från en workshop om restaurering, konservering och antikvariskt arbetssätt vid IATM:s
transportmuseer, hållen på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle 13-16 oktober 2009. lnternational
Association ofTransport Museums är en organisation for samarbete och erfarenhetsutbyte mellan transportmuseer världen över.
Restaureringsverksamhet - varför det?

Sveriges Järnvägsmuseum har bedrivit restaurering av fordon sedan 1997. Verksamheten består
av en heltidsarbetande målare, anställd av museet
som ansvarig for helheten och en finsnickare på
heltid. Övriga yrkeskategorier såsom verkstadstekniker tas in vid behov.
Verksamheten med restaurering har flera syften. Ett är att iordningställa trafikfordon på ett
varsamt sätt for museitrafik, där de används i det
museipedagogiska arbetet med att levandegöra
våra samlingar. Ett annat är att finna ut kunskap,
som inte finns dokumenterad och som tyvärr redan hamnat i glömska, om material och tekniker
vid framställningen och användningen av historiska järnvägsfordon. Arbetet ingår därvid som
en del i att dokumentera det industrihistoriska

arv som finns bevarat genom Sveriges Järnvägsmuseums unika samling av järnvägsfordon.
När man arbetar med restaureringsverksamhet
kommer man ovillkorligen att ställas inför en
mängd frågor. Inom den internationella byggnadsvården har dessa restaureringsetiska frågor
varit ett hett ämne under de senaste trettio åren.
Internationella sammanslutningar såsom lcomos
har arbetat med Kulturarvs- och Världsarvsfrågor
på ett vidare plan, bland annat i städer och länder
som utsatts for krig. Men hur ser det ut inom vår
bransch - i transportmuseernas värld?
Workshop - varför det?

På Sveriges Järnvägsmuseum har vi kommit
att ställa oss frågan om vad som görs inom vår
bransch, på detta område. I Europa och i världen. Vilka frågor diskuteras? Hur har man löst
de ekonomiska frågorna? Hur ser kunskapsuppbyggnaden ut? Vilka metoder ska man använda?
Är det någon skillnad på museifordon och trafikfordon, och vad är den i så fall? Får man använda moderna material och metoder eller ska
man specialtillverka enligt traditionella metoder?
Vilka olika begrepp används: renovering, restau-

Deltagarna i workshopen samlade utanför Kungliga slottet i Stockholm. Foto författaren (samtliga).
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Delar av gruppen
ftamfor en restaurangvagn,, museets
pågående restaureringsprojekt.

rering eller konservering? När ska man göra vad?
Vilka metoder for dokumentation används? Och
slutligen - görs det några utvärderingar och hur
det i så fall ska gå till?
Frågorna som vi ställt oss är många, såväl av
praktiskt som av etiskt slag. De museer som ingår i IATM har ungefär samma utgångspunkter for typen av föremål att ta hand om. Sveriges Järnvägsmuseum ville därför sätta igång ett
samtal över nationsgränser och inspirera till nya
frågor. Av denna anledning bjöd museet in till
en workshop i ämnet att restaurera svåra och
stora föremål. Meningen var att fa med personal
som var ansvarig for eller medverkade vid sådana
restaureringsprojekt. De fyra dagarna inrymde
föreläsningar, diskussioner, studiebesök och
praktiska moment "hands on" i anslutning till
ett pågående projekt på vårt museum.
Spännande föredrag och diskussioner

Första dagen hälsade Robert Sjöö samtliga välkomna. Deltagarna kom från England, Tyskland,
Ungern, Danmark, Norge, Finland och Sverige.
De presenterade sig och sina institutioner eller
sin roll inom området. Sedan gjordes en guidad
tur genom museet. Dagen avrundades med en
tur till Nynäs, museets lokaler på norra sidan
av Gävle, som inrymmer såväl fordonsmagasin
som verkstad och snickeri for restaurering. Här
visades bland annat deltagarna runt av museets
fordonsansvarige, Sten Holm.
Den andra dagen gick i föredragens tecken och

hölls på Länsmuseet Gävleborg. Här bidrog de
flesta av deltagarna med längre eller kortare föredragningar, och man delade med sig av praktiska
erfarenheter. Leif Malmberg, ansvarig for fartygen på Statens Maritima Museer, inledde med
att berätta om erfarenheter av att ta hand om
isbrytare och regalskepp. Sådana föremål, stora
som en smärre byggnad, medför att framförallt
frågor om ekonomin hamnar i fokus - stora projekt innebär stora kostnader! Hur löser man det?
Livliga diskussioner fördes om hur mycket bevarandet far kosta.
Stathis Tsolis, konservator från järnvägsmuseet
i York, talade därefter om museets tankar och förhållningssätt till restaurering och konservering.
Han visade också ett restaureringsprojekt med
flera identiska fordon som därför kunde bevaras
i olika tillstånd. Ett restaurerades till fabriksskick,
ett hölls som trafikfordon och ett konserverades
och visades som museiföremål. Ett idealscenario,
men en ganska ovanlig situation. Hur gör man
när man bara har ett fordon?
Stephen Middleton, privat järnvägsentusiast
från Stately Trains, berättade sedan om sin kärlek till järnvägen och tågen. Han beskrev olika
projekt där han tagit hand om äldre utrangerade
järnvägsvagnar som annars skulle ha skrotats,
for att köra resenärer i. Diskussioner uppstod
om hur äldre föremål kan bevaras, och om vilka
metoder och material som används. Är det OK
att använda nya material och metoder om man
räddar en vagn och vagnens "ande"?
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Isbrytaren
S: t Erik, ett
mycket stort och
komplicerat restaureringsobjekt.

Målerikonservator
under arbete med
rengöring i ett av
slottsgemaken.

Stefan Carlsson, finsnickare, demonstrerar olika trätekniker.
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Deltagarna flr möjlighet att prova på olika tekniker
och material inom trähantverk.
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Efter detta kom Michael Cope, Vintage Carriage Trust, och talade om hur frivilligarbetet
inom järnvägsbranschen organiseras. Han tydliggjorde ett stort problem, nämligen föryngringen av de järnvägsintresserade, genom att
visa en svit bilder på de frivilliga personerna i en
förening från 1960-talet fram till nu. Det var i
princip samma personer på bilderna! På 60-talet
unga män, raka i ryggen med pipan i munnen,
idag äldre grånade gentlemän med böjda ryggar. Detta problem hade fler deltagare liknande
erfarenhet av, Roar Stenersen från Norsk jernbanemuseum sa bland annat "vi järnvägsintresserade är ett utdöende släkte". En motvikt till
dessa tongångar var dock Joachim Breuninger
från de tyska statsbanornas järnvägsmuseum.
Han berättade om hur man arbetade inom frivilligverksamheten där, och gav konkreta tips
för att få en bättre fungerande verksamhet.
Några råd var bland annat att inte ha för stora
projekt som aldrig blir klara, att de frivilliga får
se ett resultat och att ha professionella ledare,
som sätter mål och följer upp arbetet - tillsammans med de frivilliga.
Jozef Soltesz från ungerska transportmuseet
gav oss därefter en bildexpose, över utvecklingen
och bevarandet av ungerska ånglok fram till idag.
Här diskuterades frågor om kulturkrockar, politik
och betydelsen av olika politiska förhållningssätt

för eller emot ett bevarande. Han följdes slutligen
av E. Bertil Persson, representant från en av våra
svenska museiföreningar, Malmbanans Vänner,
som berättade om deras verksamhet.
Efter de olika föredragen gjordes en guidad tur
i museets fordonsmagasin. Därefter intogs en
god middag på restaurang Bistro Nord - lämpligt belägen i Gävle Central.
Studiebesök med tyngd i huvudstaden
Tredje dagen ägnades åt studiebesök i Stockholm. Deltagarna blev hämtade med veteranbuss
vid Stockholms Central. Dagen inleddes därefter
med besök på Sveriges mest berömda museum,
Vasamuseet. Där visas regalskeppet ½isa som
sjönk på sin jungfruresa 1628. Deltagarna fick
exklusivt lov att stiga ombord på det konserverade skeppet. De ansvariga intendenterna berättade om arbetet med att komma åt nedbrytande
faktorer, såsom rostande bultar som förstör träet.
Stort arbete och stora kostnader har också lagts
ned på Vasamuseets klimatanläggning för att fa
en godtagbar relativ fuktighet året runt. Efter
detta spännande besök fick var det dags att gå utomhus för att äntra den stora isbrytaren S:t Erik,
som ligger för ankar strax nedanför Vasamuseet.
Lunchen intogs på Vasamuseet och därefter gick färden vidare till Kungliga slottet. Där
fick gruppen en trevlig guidning och studerade

jozsefSoltesz, Transportmuseet i Budapest, talar om ungerska ånglok genom tiderna.
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Vasaskeppet var imponerande, både i storlek och i komplexitet.

hur konservatorer arbetade med rengöring och
iordningställande av bland annat måleri, textilier
och träarbeten med parkettgolven. Det är bland
annat prinsessbröllopet i sommar, med stora
festligheter på slottet, som har medfört dessa
aktiviteter. Efter en kaffepaus i Gamla stan fortsatte färden till Tekniska museet, med ännu fler
restaureringsdiskussioner och guidning.
Metoder och teori - i praktiken

Den avslutande och mest kreativa dagen ägnades åt praktiska frågor och hands-on. Den hölls
i restaureringsverkstadens lokaler på Nynäs. Per
Mattsson, konservator som arbetat som konsult
åt Sveriges Järnvägsmuseum, visade som inledning på dagen bilder från konservering av ett
par olika objekt som han utfört åt museet. Olika
konserveringsetiska frågor diskuterades livligt.
Därefter tog de två ansvariga hantverkarna
över. Thom Olofsson är målare och huvudansvarig för Sveriges Järnvägsmuseums restaureringsverksamhet, Stefan Carlsson är finsnickare.
De berättade om och visade exempel på antikvariskt synsätt i teori och praktik, vid arbeten med
ytbehandling och färgkemi samt olika trätekniker i restaureringssammanhang. Olika metoder
demonstrerades. Man fick därefter möjlighet

att själva prova på att laga trädetaljer och lära
sig om metoder att måla på rätt sätt. Denna del
av programmet var mycket uppskattad. Deltagarna gick med liv och lust in för sina uppgifter
i de praktiska momenten. De var fullt upptagna
med att ta till sig av de kunskaper som bjöds,
och flera hade svårt att avsluta när tiden började
rinna ut och taxin väntade för att ta dem till
deras respektive tåg och flyg för hemfärd. Det
får väl sägas vara ett gott betyg.
Sammanfattningen av dessa dagar är att de
gav en mersmak. Många frågor ställdes, livliga
diskussioner hölls och praktiska övningar för att
förena teori och praktik genomfördes. Vår förhoppning på Sveriges Järnvägsmuseum är att
detta var inledningen på ett fortsatt samarbete
mellan våra olika transportmuseer, i restaureringsetiska och praktiska frågor. Och vi ser gärna
att den stafettpinne som nu tagits upp vandrar
vidare ...
Eller för att citera Humphrey Bogarts slutord
i den klassiska filmen Casablanca: "I think this is
the beginning of a beautiful friendship."
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Finn Stendevad

Vinghjulets historia som järnvägslogga?
I början av 1980-talet ställdes jag som tjänstgörande läsesalsbibliotekarie inför rubrikens
fråga. Jag tog mig an den och trodde att det var
en av de lättaste frågor jag haft att göra med. Låntagaren ville ta reda på vinghjulets historia, varifrån det kom och vem som hade uppfunnit denna den bästa järnvägslogga som någonsin existerat. Här hemma hade DSB använt det överallt,
från uniformsknappar till MY-lok, från stationer
till gamla järnvägsbroar, till exempel den första
över Limfjorden vid Aalborg. Dessutom hette en
personaltidning Vingehjulet.
Jag kollade allt på biblioteket: danska och utländska lexikon, ordböcker, symbolhandböcker
och alla sorters järnvägslitteratur. Allt förgäves.
Därefter vände jag mig till den dåvarande
chefen för DSB:s järnvägsmuseum, som då låg
på S0lvgade i Köpenhamn. Han hette William
Dancker-Jensen och kunde bara upplysa, att allt
man visste där var att loggan hade använts redan
på de första danska järnvägarna Altona-Kiel och
Köpenhamn-Roskilde.
En hänvändelse till den tidens ledande symbolforskare Sven Tito Achen gav inte heller något. Han hade publicerat flera handböcker med
genomgång av snart sagt alla möjliga symboler i
världen och förundrade sig högljutt över varför
det inte tycktes finnas någon som hade forskat
om denna symbol.
Nu vände jag mig till Europas, ja kanske
världens ledande järnvägsmuseum, Technisches
Museum i Miinchen. De skrev långt om länge
tillbaka att de själva hade undersökt allt möjligt
samt ställt frågan till ledande tyska symbolforskare, men utan resultat. De kunde bara säga att
symbolen hade använts på allra första järnvägarna i Tyskland, som också var de första på kontinenten, samt att man inte kunnat konstatera
vinghjulet i de anglosaxiska länderna.
Jag tvingades därmed skriva till låntagaren
och berätta om de sorgliga resultaten samt säga
att jag inte kunde komma längre. Jag kompletterade med min egen teori att vinghjulet nog
var inspirerat av Hermes och Merkurius från
Grekland respektive Romarriket. Han, som ju
är en gud för handel, tjuvar, resenärer och väg68

farare, avbildas alltid med vingar på hatt, skor
och stav.
På den tiden var IT och Internet inte uppfunna,
framför allt inte inom biblioteksväsendet, så först
idag kan jag komma med en mer uttömmande
redogörelse för vinghjulets uppkomst. Dels har
jag hittat upplysningar på diverse hemsidor och

i Internetlexikon som Wikipedia, dels har jag
därefter fatt relevanta litteraturhänvisningar från
föreståndaren for Staatliche Munzsammlung i
Munchen. Det leder till följande förklaring:
Redan den allra första järnvägen i Tyskland, och
därmed den första på kontinenten, "Bayerische
Ludwigsbahn" som gick mellan N urnberg och
förstaden Furth, använde sig av vinghjulet. Och
detta trots att man inte flög fram. Bara två tåg om
dagen framfördes av ett ånglok, det namnkunniga
Ad/er, medan de övriga avgångarna verkställdes av
hästar. Hastigheten torde ha varit 15-20 km/h.
(Längre fram utkonkurrerades banan av en spårvägslinje.) Detta skedde 1835. År 1839 invigdes
Magdeburg-Leipzig där vinghjulet också användes och säkerligen inspirerade H. C. Andersen,
som åkte med detta tåg, till hans klassiska beskrivning av de framflygande järnvägarna.
Men åter till 1835. Med anledning av banans
öppnande utgavs en Geschichtskonventionstaler eller enbart Geschichtstaler. Eftersom den dåvarande
bayerska kungen Ludvig I ägde, som myntmuseet
i Munchen upplyser, ett starkt intresse både for
den antika världen och for mynt, hade han när
han 1829 anställde den likaså starkt antikintresserade myntmästaren och medaljören Carl Friedrich
Voigt startat en produktion av sådana dalermynt.
De var av silver och hade valören tio mark.
Voigt hade åren innan och under 1835 gjort
flera sådana mynt, bland annat i samband med
avtal om tullunioner etc. De hade naturligt nog
en vingad Merkuriusstav på baksidan och Ludvigs porträtt på framsidan. År 1830 kom också
en taler som på baksidan har en sittande kvinna.
Hon lutar sig mot en bruten kolonn. Vid fötterna har hon en hund, symbolen for trohet, och
i höger hand eklöv som också symboliserade troheten. Baksidestexten är Bayerns Treue.
Detta relaterat for att visa vad Voigt hade gjort
tidigare och som pekar fram mot de mynt som
det nu ska berättas om. År 1835 tillverkar han
en taler till minne av att den första järnvägen
Nurnberg-Furth öppnades. Framsidan är den
vanliga men baksidan är spännande. Den har en
inskription: Erste Eisenbahn in Deutschland mit

på vilken det står I. I höger han håller hon en
vingad Merkuriusstav och en lagerkrans. Hon lutar sig mot ett vinghjul. Detta är av allt att döma
det första vinghjulet i järnvägssammanhang.

Dampfwagen von Nurnberg nach Fiirth, erbaut
1835, Tysklands första järnväg med ångvagn,
byggd mellan Nurnberg och Furth 1835.
Det allra mest intressanta är att Voigt har kombinerat följande från tidigare egna och från klassiska mynt: en sittande kvinna med en milpåle
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Vi kan alltså konstatera att vi har hittat upphovsmannen till järnvägsloggan vinghjulet. Han heter
Carl Friedrich Voigt, född i Berlin 1800 och död
i Trieste 1874. Han var utbildad medaljör, gravör,
stämpelmakare och diamantslipare. Från 1829
till 18 5 5 ledde han Bayerisches Hauptmi.inzamt,
som motsvarade vad som i andra länder kallades
Kungliga myntverket. Han har utformat medaljer åt engelsmännen, präglat mynt och medaljer
för Otto I av Grekland och för Vatikanen. Han
var alltså känd och uppskattad.
Men har han då uppfunnit vinghjulet helt på
egen hand? Nej, ett silvermynt, en as, präglat av
kejsar Trajanus redan 112-115 med anledning
av att Via Trajana mellan Benevento och Brindisi blivit färdig, hade minsann också en sittande

kvinna med vinghjul, fast hon höll det framför
sig i höger hand. Dessutom finns det många romerska mynt med en Merkuriusstav (caduceus)
på baksidan. Detta stämmer ju väl med det starka
intresse som både Ludvig och hans myntmästare
hade för antiken.
Men det räcker inte med detta. Det kan till sist
nämnas att redan assyriernas och babyloniernas
huvudgud Assur ofta ses avbildad med ett vinghjul. Fast längre tillbaka än så kommer vi inte.
Återstår att säga att jag inte har kunna finna
vinghjulet i USA medan det under 1900-talet
har fatt ett litet insteg i Storbritannien. Sålunda
har London General Omnibus Company och ett
järngjuteri i Wales använt det, om än i ett utförande som något avviker från kontinentens. Slutligen har det uppstått i jugendstil på Genevalstationen i den sydbelgiska staden Brabant, också
på 1900-talet.
Idag används vinghjulet i en mängd länder på
kontinenten, till exempel Schweiz och Frankrike,
i mer eller mindre stiliserade utformningar. Det
är bara i Danmark som man inte vill utnyttja det
starkaste och bästa varumärke som järnvägarna
någonsin haft.
Detta var min historia om vinghjulet.
Översättning Gunnar Sandin

Den danska ursprungstexten, publicerad i Jernbanen 6/2009, hade
danska bildexempel på vinghjul.
Till den svenska
översättningen,
som forfattaren
och tidningen gett
benäget tillstånd
till har Lars Olov
Karlsson valt motsvarande svenska
exempel
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Anders Nilsson

Järnvägens litteraturhistoria
- litteraturens järnvägshistoria
När jag kör fast i min forskning - vilket händer
ganska ofta - framhåller min handledare vikten
av några uppslagsrika och kanske lite udda sidospår. Det kan röra sig om fotbollens roll i den
skandinaviska prosan under 70-talet eller saxofonens betydelse i 50-talets svenska poesi. Det
handlar alltså om ämnen som tillsynes är relativt
begränsade men som vid en närmare granskning
kan öppna upp nya perspektiv både på ett forskningsområde och på den svenska och nordiska
litteraturhistorien.
Sedan en tid tillbaka är det emellertid ett mer
bokstavligt sidospår som upptagit mina tankar nämligen järnvägens roll i litteraturen. Det ärnaturligtvis ett hopplöst brett och vagt ämne som
kräver mängder av avgränsningar och definitioner. Samtidigt ser jag det som en mycket fruktbar
infallsvinkel på de senaste 150 årens litteratur för det är ju i det direkta eller indirekta mötet
med dessa maskindrivna fordon och det snart
världsomfattande nätet av räls som mängder av
romaner, dramer, noveller, dikter och sångtexter
har blivit till. Inte bara för att järnvägen under
en period i slutet av 1800-talet och i början av
1900-talet var det kommunikationsmedel och
den teknik som var det absolut modernaste,
snabbaste och lyxigaste - utan därför att den
konkret tar plats i såväl skrivande som distribution och läsande av text.
Det är därför förvånande att järnvägen - och
dess nära släktingar spårvagnen och tunnelbanan
- aldrig har ägnats annat än ett förstrött intresse
av litteraturforskare i Sverige. Visst nämns järnvägen betydelse för moderniseringen av landet,
för distributionen av trycksaker, för förflyttningen av människor och för ett nytt sätt att
förhålla sig till och uppleva verkligheten - men
allt detta sker i förbifarten och på en viss till intet förpliktigande abstraktionsnivå. Visst nämns
också järnvägen - eller den lite mer privata tågresan - i studier över Pär Lagerkvist, Eyvind
Johnson, Sara Lidman, Tomas Tranströmer och
Kerstin Ekman. Och ibland kan den till och med
framhållas som en symbol för stora världen, vägen ut eller - rent av moderniteten. Men jag har

inte hittat någon större teoretisk eller historisk
studie som sätter in den svenska skönlitteraturens förhållande till järnvägen i något större eller
djupare sammanhang. Några mindre undantag
finns dock - exempelvis Per Meurlings artiklar
i Svenska Järnvägsmannaförbundets veckotidning Signalen i slutet av 40-talet, Örjan Lindbergers uppsats: "Järnvägarna och den svenska
litteraturen" i Ekonomisk revy 1951:2 och Mats
Eklöfs avhandling Ernst Didrings Malm (1975),
där framförallt avsnitten om den första delen i
Didrings romansvit Malm (1914-1919) berör
byggandet av Riksgränsbanan - eller det vi idag
kallar Malmbanan mellan Kiruna och Narvik.
Järnvägshistorikern Gunnar Sandin har också
berört järnvägens förhållande till den skånska
skönlitteraturen - med tonvikt på Fritiof Nilsson Piraten. Det gäller hans uppsats "Fritiof
Nilsson Piraten och järnvägen" i tidskriften
Spår från 1986 och hans bok Stinsens son: Fritiof
Nilsson Piraten och järnvägen (2008). Båda dessa är av stort värde för alla som är intresserade
av Piratens författarskap i allmänhet och skånsk
järnvägshistoria i synnerhet. Men de visar också
på järnvägens centrala roll i författarskapet från
debuten med Bombi Bitt och jag (1932) till
Bombi Bitt och hans mor (1974). Samtidigt är
det i första hand texternas förhållande till den
faktiska järnvägen, med dess tåg, stationer och
människor som intresserar Sandin. Lite förenklat kan man säga att han berättar historien om
YEJ: det vill säga Ystad-Eslövs järnväg, med
stationen i Vollsjö i centrum, genom Fritiof
Nilsson Piratens författarskap. Sandin visar
alltså inte direkt vad järnvägen och tågen gör
med Piratens litterära uttryck eller stil - alltså
med själva texten. Men det är inte heller hans
ärende, utan snarare en uppgift för litteraturvetenskapen. Däremot visar han både hur påtaglig järnvägen är i Piratens texter och hur kunnig
författaren faktiskt var.
Går man till Lönnroths och Delblancs litteraturhistoriska standardverk Den svenska litteraturhistorien III - som behandlar det moderna
genombrottet och den stora järnvägsbyggar71

perioden i vårt land nämns knappast ordet järnväg, även om det är uppenbart att järnvägen är
en ytterst viktig förutsättning för det moderna
samhälle som växer fram. Något förenklat kan
man säga att järnvägen - och den i stationshus
och på tåg ständigt återkommande kartan över
Sveriges järnvägsnät - fungerar som en konkretion av den framväxande moderna nationalism
som skapar "Det nya Sverige" med allt vad det
innebär. Att Strindberg hade synpunkter på detta
i sin bok med samma namn är självklart - vilket
jag återkommer till lite längre ner.
Lika ointresserad av järnvägens roll i litteraturen är tvåbandsverket Skånes litteraturhistoria,
trots att den första delens framsida pryds av Johan Johanssons målning "Tåget till Mölle". För
när bilden - med ett ångloksdraget tåg i ett idylliskt sommarlandskap - sedan dyker upp inne
i boken har den inget med framställningen att
göra, och bildtextens överraskande upplysning
om att det gick direkta sovvagnar från Berlin till
Genom att välja forfattarinnans pseudonym lyckades
man smyga in en kvinna bland pågatågens namnlåtare.
Faktum är att ½ctoria Bendictsson har flera intressanta tågskildringar, till exempel novellen ''J kupen"
(1886), men hon skrev också en dikt till invigningen av
ångspårvägen Höör-Hörby. XI 1 3175 Ernst Ahlgren
på underjordsstationen Helsingborg C den 7 december
2009. Foto Anders Lundquist.
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den mondäna badorten Mölle lämnas utan kommentar. Visst nämns järnvägen kort i samband
med Fritiof Nilsson Piraten, men bland alla ambitiösa texter om städer, spex och naturfenomen
saknar man ett uppslag om järnvägen - eller mer
konkret: det skånska stationssamhället, tågresan
genom Skåne och det direkta mötet med världen
i och utanför Skåne. Skåne var - och är - faktiskt
ett av Sveriges mest järnvägstäta områden.
Men om nu järnvägen knappast uppmärksammas i den svenska eller skånska litteraturhistorieskrivningen från slutet av 90-talet verkar
järnvägen faktiskt uppmärksamma litteraturhistorien. Falnum är att en stor del av de många lila
pågatågen i Skåne har litterära namn som Piraten, Nils Holgersson, Bombi Bitt, Gabriel Jönsson
och Hjalmar Cullberg. Och reser man lite norrut
till Småland hittar man Krösatåg med namn
som Pär Lagerkvist, Alf Henrikson, Alf Hambe
och Astrid Lindgren. Att döpa tåg efter litterära
personer är vanligt också i utlandet. Så kan man
exempelvis åka med såväl Leo Tolstoj och Hans
Christian Andersen som Stefan Zweig och Thomas
Mann om man ger sig ut i Europa.
Det enda inslaget i modern svensk litteraturhistorieskrivning som tar upp järnvägens roll i
litteraturen lite mer ingående är en uppslagsrik
artikel av Mikael van Reis om Erik Beckman i
Den Svenska Litteraturen VI. Han skriver:

Hos Erik Beckman går tågen överallt. I den tidiga
fabeln Attan (1963) är livet en evighetsfard per tåg,
i experimentromanen Inlandsbanan (1967) far läsaren färdas med rälsbuss mellan Kristinehamn och
Gällivare. I Kameler dricker vatten (1971) avgår
arabexpressen från Bergslagen. I Hertigens kartonger
(1965) far läsare tåga med i Churchills begravningskortege, och drygt två decennier senare, i den märkvärdiga Två dikter (1987), går ett tåg mot Auschwitz. Men Beckman utsträcker också sina texter till
Budapest, San Francisco och Volgograd, fast inte
alltid per tåg.

Att järnvägen, stationen, tågbytet och resan är
viktiga faktorer i Beckmans författarskap är naturligtvis ingen hemlighet - men här an tyder
artikelförfattaren vilka rika möjligheter ett mer
strukturerat sökande efter dessa olika spår kan
ge, både vad gäller Beckman och själva litteraturen i allmänhet. Här finns ju också den vidd och
blandning av det lokala och det globala, det idylliska och makabra, det gränslösa och det starkt
begränsade som är så typisk för järnvägens struktur. Att det finns gränser "är en tillsynes harmlöst
upprepad fras, som plötsligt blir blytung när en
tysknationell ande växlar in tågkommunikationerna på spåret mot det Auschwitz som är alla
samhällens underjord", skriver van Reis.
Här öppnar sig en avgrund för alla som likt
den pensionerade judiske järnvägstjänstemannen E.S. i Danilo Kis märkliga roman Timglaset (på svenska 1986) vill se järnvägen som ett
system som står ovan krig och konflikter, och

egentligen inte har något att göra med de totalitära regimerna i andra världskrigets Europa som
förstör hans och miljoner andra människors liv.
En avgrund som inte går att bortse ifrån när litteraturens järnvägshistoria skrivs - och som blir
plågsamt påtaglig i böcker som Heinrich Bölls
Tåget var punktligt (på svenska 1972) eller, än
värre, i Primo Levis Ar detta en människa? (på
svenska 1988) där det just är järnvägen med dess
räls, fordon och tjänstemän som bokstavligen för
människor mot döden.
I Danmark och Norge är den litteraturhistoriska situationen likartad, även om järnvägen
nämns i samband med det moderna genombrottet och industrialiseringens genomslag. Ett
intressant undantag är den danske litteraturforskaren Bjarne Thorup Thomsen som har publicerat uppsatser med titlarna "Maskine, nation
og modernitet hos Andersen og Almqvist" TFL
1988 och "Nation og roman: om konstruktionen af rum i Andersens O .T. og Almqvists Det
går an" (British Association of Scandinavian Studies, 1996)
Internationellt förefaller situationen delvis likartad - i alla fall vad jag kan överblicka i nuläget. Här finns förvisso ambitiösa tyska, engelska,
amerikanska och indiska antologier med skönlitterära texter med järnvägsmotiv. Det gäller
exempelvis Edward C. Goodmans Writing the
rails (2001) - med engelskspråkiga texter från
Dickens och Whitman till VS. Naipul och Paul
Theroux. En annan antologi är The penguin book
of Indian railway stories (1994). I den engelsk-

Eyvind Johnson
växte upp vid
södra delen av
Malmbanan
som figurerar på
flera ställen i hans
verk. Bilden är
från Nattavaara.
Sveriges järnvägsmuseum.
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Högtidlig invigning av banan vid Kolbotten eller vad nu stationen kan heta. Vagnarna med honoratiores har ställts
upp till vänster. Flagga med sillsalat, granar dekorerar fasaden på stationshuset där stinsfamiijen har samlats på balkongen. Sveriges järnvägsmuseum.

språkiga världen finns det också uppsatser och
böcker som går ett eller par steg längre och som
skulle kunna vara användbara när man skriver
ett större arbete om järnvägens många roller i litteraturen. Ett exempel på det är en ny ambitiös
studie, Paul A. Youngmans Black devil and iron
ange!: The railway in the nineteenth-century German realism (2005).
Går man istället till den svenska litteraturvetenskapens många monografier eller biografier
hittar man en del - men finner sällan något om
järnvägens och tågresandets samspel med texten
eller berättarens estetik. Så tar exempelvis Ingrid
Schöier upp Pär Lagerkvist närhet till järnvägen
i sin Pär Lagerkvist: en biografi (1987) . Och i sin
framställning om Eyvind Johnsons tidiga författarskap i Norrbottningen som blev europe (1986)
tar Örjan Lindberger upp järnvägsmotiv i hans
självbiografiska romanserie om Olof. Lindberger
gör en ansats till att se på tågresans roll i Johnsons
självbiografiska roman Nu var det 1914 (1934),
men mer än så blir det aldrig. Detsamma gäller böcker om Sara Lidmans "Järnbaneepos" och
Kerstin Ekmans "Katrineholmssvit".
En given utgångspunkt för en genomgång
av järnvägens roll i den svenska litteraturen är
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väl annars August Strindberg. Där finns en hel
del att hämta, men viktigast är han kanske i sin
motvilja mot järnvägen som en exponent för en
modernitet han inte vill ha. I hans Rousseauinspirerade bondesocialism förefaller järnvägen
bara vara något som överheten använder för att
erövra och införliva det omland som tidigare delvis kunnat undandra sig statsmakternas kontroll
och den framväxande kapitalistiska industrialiseringen. I texten "Svenska folket" i Det nya riket
från 1882 är Strindberg synnerligen negativ till
järnvägen och vad den står för - även om hans
kritik i huvudsak drabbar de många järnvägsinvigningarnas pompösa retorik:
Hans majestät ska inviga en ny bibana uppe i Kolbottens bergslag; det är visserligen bara en enskild
smalspårig banbit, men den har statsanslag och
grundlagarna ålägga som bekant konungen att
övervaka all hushållning med statsanslag. /- - -/
Kungen kommer. Smörgåsbordet angripes. Soppan serveras. Korkarna smälla. Fågeln uppäten.
Champagne! Tal!-En ny pulsåder öppnad(= en ny
åderlåtning)! Nytt blod (= pengar) skall strömma
genom den svenska statskroppen, vars hjärta ligger
på Slottsbacken; nationen (d.v.s. järnbruksbolaget

Kolbotten) skall andas lättare, då nya syremängder
tillföres. Talaren känner sig lycklig och rörd av den
hyllning som hans trogna folk (de otrogna synes
icke!) visat honom. Höjer sitt horn(= champagneglas) för Kolbotten, en urgammal härd för svenskmannatrohet (Obs.: alla nya järnvägsstationer äro
sådana härdar).
Fanfarer; folket (banvakterna) sjunger Ur svenska
hjärtan. /- - -/

Detta är på många sätt en träffande - om än överdriven - framställning av en järnvägsinvigning i
slutet av 1800-talet. Men precis som det kungahus, de landshövdingar och präster texten kritiserar, följer den bara öppningsceremonin. Vad
som händer med människorna vid banan efter
spektaklet lämnas därhän. Det är alltså mer en
kritik av den språkliga och ceremoniella retorik
som är en del av den framväxande järnvägskulturen i Sverige. Däremot är texten ointresserad
av de människor som har byggt eller ska leva och
arbeta i närheten av järnvägen - det man skulle
kunna kalla järnvägens vardag.
Det är därför intressant att se att trots sin välkända nyfikenhet på ny teknik - som kameror
och telefoner - förefaller Strindberg relativt likgiltig inför järnvägens och tågets litterära möjligheter. För honom verkar den delvis militäriskt
utformade järnvägen snarare vara en del av det
förgångna med sin nationella och strikta inramning. Det är väl därför hans sympatier finns hos

den bonde som längre bort på åkern kör sina
oxar i svetten och som hälsar det regn med glädje
som överrumplar den i öppna vagnar rullande
festmåltiden. Strindbergs berättare verkar själv
mest njuta av att hovmarskalken och trafikchefen inte lyckas nå fram till lokomotivföraren och
därmed stoppa tåget. Strindberg skriver: "Tåget
rusar fram, fram och överröstar kammarherrarnas
förbannelser. Men ute på åkern står bonden med
mössan i hand och välsignar himmelen som gav
honom ett välsignat regn." Med de avslutande
formuleringarnas förvisso lite spöklika betoning
av tågets framrusande anar man såväl den nya
teknikens makt, också över den elit som tror sig
styra skeendet, som ett slags samförstånd mellan
lokomotivföraren och bonden, trots att de - åtminstone skenbart - har olika syn på järnvägen.
Att bonden snart fick möjlighet att närma sig mer
avlägsna och lönsamma marknader är bara outtalat. Snart tog ju både mjölk och spannmål tåget.
Att det sistnämnda knappast var Strindbergs
uppfattning vid den här tiden framgår av Martin Kylhammars bok Maskin och idyll: Teknik

och pastorala ideer hos Strindberg och Heidenstam
(1985), där Strindbergs hyllande av bondesamhället och hans teknik- och industrikritiska drag
diskuteras utförligt. Samtidigt finns det sammanhang där järnvägen letar sig in i Strindbergs
verk på ett annat sätt. Ett sådant exempel är när
den uppåtsträvande betjänten Jean i Fröken Julie med en internationell tidtabell i fickan visar

Stationshus, godsfastningsbrygga,
ångtåg och rälsbuss
någonstans mellan
Kristinehamn och
Gällivare. Bilden
är som synes något
skev, men inte
heller handlingen
i Erik Beckmans
roman Inlandsbanan är särskilt
rak. Sveriges järnvägsmuseum.
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på järnvägens möjligheter att snabbt och enkelt
flytta också vanliga människor i tid och rum. Efter en längre utläggning om hur han och Julie
ska bedriva hotellrörelse söder om Alperna utbrister han: "ack! - låt oss resa härifrån - [tar upp
en kommunikationstabell ur fickan.] - Genast,
med nästa tåg! - vi äro i Malmö klockan sex och
trettio; Hamburg åtta och fyrtio i morgon tidigt;
Frankfurt-Basel en dag, och i Como genom
Gotthardsbanan om, låt mig se, tre dar. Tre dar!".
Att Jeans plan om ett hotell vid Comosjön i sig
inte har så mycket med verkligheten att göra betyder ändå inte att hans kunskap om det snabbt
växande järnvägsnätets nya möjligheter inte har
med verkligheten att göra. Här talar en modern
man som vill visa både sig själv och Julie att han
vet hur saker och ting ligger till. Ändå kan man
säga att Strindberg - precis som den till järnväg
betydligt mer positive H.C. Andersen - inte är
född och uppvuxen med järnvägen. De kommer
fore och ser järnvägen utifrån. Det gör också Leo
Tolstoj, men trots det är han en av de första författarna som på allvar använder järnvägen i sina
texter. Jag tänker då inte bara på Anna Karenina
- där både resorna och olyckorna med tåg är
centrala - utan i första hand på hur järnvägen,
eller själva tågkupen, ramar in och strukturerar
själva berättelsen i kortromanen Kreutzersonaten
från 1891.
Tre svenska författare som definitivt föds med
järnvägen är Pär Lagerkvist, Eyvind Johnson och
Erik Beckman. Hos alla tre finns det som ovan
nämnts ett antal olika spår av järnväg och tågresande. Enklast är det naturligtvis att se det på
titlar som Inlandsbanan eller skildringar av stationer och tågresor. Men det handlar inte bara
om att järnväg nämns i titeln eller är ett motiv
i framställningen. För i samtliga dessa fall verkar järnvägen ha fler och djupare betydelser.
Som exempel på detta - och hur en studie om
järnvägens roll i litteraturen skulle kunna se ut
- tänker jag använda några avsnitt i Pär Lagerkvists välkända roman Gäst hos verkligheten från
1925. Att järnvägen är viktig för huvudpersonen
Anders i den självbiografiskt färgade romanen är
uppenbart. Hela inledningskapitlet beskriver en
lätt igenkännlig Växjömiljö som är helt präglad
av järnväg. Den unge Anders och hans familj bor
ovanför en järnvägsrestaurant, fadern arbetar vid
järnvägen och den mjölk som barnen dricker
kommer spenvarm i en blecks pann "med ett tåg
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som var inne 7 .15" och med denna spann fanns
också en lapp med hälsningar från släkten på landet. Här - och i hela romanen - kan man alltså se
järnvägen som något som förenar landsbygdens
och stadens människor på ett praktiskt och relativt okomplicerat sätt. Visst tar den staden till
landet och landet till staden så som Strindberg
befarade - men det uppfattas inte som något
problem för människorna eller berättaren utan
är snarare något som ger dem möjlighet att ta
tillvara både det som finns i staden och på landet.
Den kommer dessutom med spenvarm mjölk till
Anders och hans syskon - en bild som förstärker
järnvägens centrala roll i barndomen.
Av störst intresse i bokens första kapitel är
emellertid beskrivningen av barnens upplevelser av världen utanför lägenhetens fönster. Det
är inte det vilda eller odlade landskapet som
tilldrar sig barnens intresse där de sitter på sina
pallar. Det är inte heller någon gård, byväg eller
stadsgata. Istället är det här järnvägen som är den
scen, eller det landskap, som Anders och hans
syskon betraktar och njuter av. Om det som de
kunde se utanför de sotiga fönsterposterna skriver Lagerkvist:
Tågen gick där ständigt fram och tillbaka, växlande
in på de olika spåren, lokomotiven visslade, skjutsade iväg vagnar inåt bangården, stationskarlarna
sprang utefter dem och viftade med armarna. Där
fanns alltid fullt upp att se på. Ibland när vinden
låg på strök röken utefter fönstren, och om de stod
öppna måste man skynda sig att stänga. Då kändes
det hur tyst det egentligen var där inne, bullret utanför hördes bara som någonting långt borta. Men
man såg alltsammans som förut, tågen som stod och
höll vid perrongen och så gav sig iväg och försvann
med den vita brickan på sista vagnen, lokomotiven
som växlande av och an som alltid. (s. 10-11)

Med tanke på textens självbiografiska karaktär
kan man se detta som ett slags urscen for författarens upplevelse av världen. Här finns ju resan, uppbrottet och vägen ut hela tiden som en
möjlighet. Men här finns också upplevelsen av
ett av människor skapat, genomtänkt och välfungerande system som inte har något med de
Bibeltexter att göra som Anders föräldrar läser.
Dessutom finns här en estetisk dimension som
pekar fram mot författaren Lagerkvists sätt att
uppleva och beskriva tillvaron. Detta blir än tydligare i samband med en utförligt skildrad dress-

Växjö bangård, en bit in på forra seklet när Pär Lagerkvists barndomsmiijö ännu var tämligen intakt. 891-tåg med
karakteristisk trälast på treskensspåret till höger. Sveriges Järnvägsmuseum.

inresa där den unge Anders ser delvis nya sidor av
världen och sin pappa. Där upplever han också
fartens tjusning och kopplad till den en ny perception där farten och vinden tillsammans med
dressinens framfart genom landskapet skapar
ett nytt sätt att uppleva både landskapet och sig
själv. Han skriver:
Det blev snart fart. På ett litet vänd var de långt
utanför stan. Staken tog fasta, jämna tag i gruset,
hjulen snurrade allt vad de orkade, vid skarvarna
knäppte det som ett riktigt tåg. Fast det var alldeles
lugnt blåste det om dem så att de fick dra mössorna
långt neråt öronen. - Håller du fast? skrek fadern
dit ner, hukade sig för att fa fart. - Ja! skrek han
tillbaka och tittade upp och skrattade.
Först var det en rak bit över ängsmark. Blommorna störtade förbi som små prickar, man såg inte
vilka det var, upp mot vallen slog en lukt av dem allesammans. Så for de in i skogen. En stark granlukt
kom in i draget och en fin lätt lukt av björk, som
ändå väl kan kännas, och av en al och tall, det var
blandskog, lite av varje. Så kom en liten smultronlukt, för att de for förbi några stånd högst uppe på
vallen, de lyste så röda att de syntes långt efteråt,
men förbi for man, alltihop for man bara förbi. Där
neråt slinten stod alla möjliga blommor, prästkragar, kärringtand, smörblommor, natt och dag, små

tuvor med klöver som förvillat sig hit, vildhavre,
hallonsnår och mycket annat. Allt luktade och lyste
ett tag och rusade förbi, granarna, björkarna och
enbuskarna nere i skogen likaså. Telefonstolparna
störtade sig baklänges som om de sprang hem, inte
ville med.
Anders satt med uppspärrade ögon, slukade allt,
kinderna var lite bleka av draget men han var het
av spänning och hänryckning, hjärtat bankade och
slog. Han var som i extas [... ] (min kursivering)
(s. 52-54)

Faktum är att dessa raders skildring av den unge
Anders spänning, hänryckning och extas är bokens starkaste och mest laddade uttryck vid sidan
om den ångest som han upplever i samband med
döden. Men i motsats till ångesten rymmer resan starkt positiva känslor. Det är intressant att
se hur berättaren talar om hur "allt störtar förbi",
hur perceptionen - om än momentant - förändras genom att dofter och färger dyker upp, glider
ihop och försvinner utan att kunna iakttas var för
sig. Strax efteråt heter det också med Lagerkvists
exakt formulerade prosa:
Det visslade om öronen. Lilla hjulet framme vid
fötterna på Anders snurrade runt så att ekrarna inre
syntes, det hoppade och struttade av glädje. Det var
som en fölunge om morronen först när den släpps
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ut. Skenan låg som ett streck, prästkragar, smörblommor, gullvivor blev också raka streck , telefontrådarna blänkte snörräta uppe i solen, sparvarna
på dem störtade sig förskräckta in i skogen där träd
och buskar växte ihop till en slät vägg, en ekorre
sprang vettskrämd uppe på gärdsgården som om
den inte kunde komma in. (s. 57-58)

Denna inkännande och muntra beskrivning av
en dressinresa genom ett sommarlandskap far en
osökt att tänka på Lagerkvist intresse för det moderna måleriet. Språket är här förvisso inte uppbrutet, utan mer som den syntes av modernt och
förmodernt, lantligt och urbant som den öppna
men ändå relativt långsamma dressinfärden är.
(Vi befinner ju oss här långt från en del kontinentala författarnas beskrivningar av väldiga
bangårdar, stora lokomotiv och långa tågresor.)
Denna blandning förstärks också genom att
dressinen liknas vid en fölunge - och inte en stor
järnhäst! - som släpps ut om morgonen.
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Utan att överdriva tror jag därför att man kan
se dessa centrala avsnitt i Gäst hos verkligheten
som något viktigt också för andra delar av Lagerkvists författarskap. Inte bara för att det är barndomen och hemstaden som gestaltas med hjälp
av järnvägen, utan också därför att så många
tankar och känslor far sitt uttryck genom järnvägen och tågresan. Det är som om själva mötet
med världen utanför familjen och hemmet äger
rum längs rälsen - tänk bara på det ångestladdade mötet med ett främmande tåg i den kända
novellen "Far och jag" i samlingen Onda sagor
från 1924. Det är därför knappast någon tillfällighet att berättaren i slutet av Gäst hos verkligheten finner tonåringen Anders tillsammans med
en flicka vid en järnvägsövergång utanför staden.
Och med en bild som för rakt in i hjärtat av den
moderna litteratur heter det: "Där fanns inga tåg
så här sent, kändes tomt som det gör vid en järnvägsövergång då man bara ser spåren försvinna åt
bägge hållen." (s. 198)

Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1860?
Av de stambanor som byggdes under ledning av
Nils Ericson hade Västra stambanan som skulle
gå från Göteborg till Stockholm redan 1859 nått
Töreboda där man hade kontakt med Göta kanal, och den första bandelen i östra änden öppnades från Stockholm till Södertälje.
• Södra stambanan som skulle gå från Malmö
till Falköping Ramen hade 1859 nått Sösdala
och öppnades 1860 fram till Hässleholm, som
tills vidare kallades Finja. Stor tvist om hur banan sedan skulle gå, där järnvägskommitten ville
dra den längs Lagan genom Ljungby och Värnamo, alltså den sträckning som 150 år senare
anses lämpligast för en snabblinje från Malmö
till Stockholm, medan Nils Ericson som hade
rätt att personligen besluta föredrog att låta den
gå via Alvesta och Nässjö. Östra stambanan som
skulle grena av från södra stambanan och nå
Stockholm via Linköping och Norrköping var
ännu bara på planeringsstadiet.
• Det stora enskilda projektet Köping-Hult
hade bara byggts från Örebro till Arboga, där
man hade båtförbindelse till Mälaren och Stockholm. Finanserna var så dåliga att inget arbete
pågick för att nå de tänkta ändpunkterna.
• Gävle-Dala järnväg var fullt färdig och trafikerad men de flesta järnbruken längs banan
hade ännu inte byggt några anslutningar. Marma-Sandarne var också öppnad och hade liksom
GDJ och SJ engelskbyggda lok.
• Landshövding
Sparre i Vänersborg
hade föreslagit att enskilda ångloksdrivna
banor skulle kunna

byggas något billigare genom reducerad spårvidd,
men så att de längre fram skulle kunna ändras till
SJ normalspårvidd, och den första "snålsparriga''
banan Norberg-Ängelsberg med 1188 mm= 4
svenska fot trafikerades med lok från Munktell
liksom den 1860 öppnade Vessman-Barken
från Ludvika till Smedjebacken, bägge i samtrafik med Strömsholms kanal. Även Åtvidabergs
bruk hade denna spårvidd och Munktell-lok för
malm från Bersbo gruva. Banan KristinehamnSjöändan med 1099 mm= 37 svenska decimaltum var utfart från Filipstads Bergslags kanal och
Frykstabanan motsvarande från Frykensjöarna.
Under 1860 öppnades också HudiksvallForsa med 121 7 mm = 4 engelska fot och engelskbyggda lok, och arbete pågick med banan
Söderhamn-Bergvik.
• Spårvidderna för vissa av dessa äldsta banor
anges ibland i något olika millimetertal, beroende på att vi i Sverige hade verktum = 24,7
mm, sedan 1855 också decimalrum= 29,7 mm.
och vissa konstruktörer som Claes Adelsköld använde engelska inch = 25,4 mm. Även om man
försökte välja något jämnt mått berodde det på
vilket måttsystem som användes, och om man
räknade om mellan olika system kunde det bli
avvikelser. Värst var det om man inte hade angivit på ritningarna vilket system man menade,
och två banor råkade fa lok som inte passade på

Bilden .från Västra
stambanans passage
över Liljeholmsviken
präglas mer av livfull
fantasi än av verklighetstrogen återgivning.
Ar det inspiration .från
Bellman som ligger
bakom höbåten till
höger?
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spåret. I vissa fall var man inte heller tydlig om
var på rälsen man skulle mäta, innerkant eller
topp.
• I Bergslagen fanns över två hundra järnbruk,
utspridda i små orter eftersom man måste ligga
vid vattenfall för att kunna driva blåsbälgar och
smideshammare, då det vid denna tid inte fanns
några motorer. Under 1850-60-talet byggde
man en mängd hästbanor som i samtrafik med
pråmar på sjöar och kanaler transporterade malm
till bruken och järn till hamnarna, speciellt kring

Hudikvalls järnväg öppnades
1860 men fotot är
tidigast från 1871
eftersom loket är
nr 3 Forssa, lämpligt nog avbildat
på Forsa station
under Forsa kyrka.
,, HJ var liksom sina
senare motsvarigheter vid Sundsvall
och Söderhamn en
utpräglad trävarubana.

Pers berg och Storfors. Hällefors bruk hade börjat
bygga ett stort nät av hästbanor och kanaler som
via Saxå skulle leda till Filipstads bergslags kanal.
Gravendalsverken arbetade med ett liknande nät
från Grängesberg till Bredreven strax söder om
Lesjöfors. Finspångs bruk byggde hästbanor som
tillsammans med sjöfart slutligen ledde till Fiskeby nära Norrköping. Under högkonjunkturen
i början av 1870-talet fick man till sist råd att
bygga flera och längre banor med ånglok, men
fortfarande mest smalspåriga.

De flesta sjöbanorna fanns i Värmland men ett par även i Östergötland såsom Fiskeby järnväg, här i Finspång.
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Gunnar Sandin

Alla järnvägar bar till Roma
De svenska järnvägarnas relation till sockernäringen är ett stort ätnne som ännu inte har fatt
någon systematisk och övergripande behandling.
Vi har anledning att vara avundsjuka på danskarna med deras bok Roer på skinner. ]ernbanernes
rolle i dansk sukkerproduktion som utkom 2008.
Gotland som provyta
Ett sätt att närma sej det stora ämnet är att börja
med en avgränsad del, en provyta. Och vad kan
i sammanhanget vara mer avgränsat än Gotland?
Öland hade visserligen också sockerbruk och
sockerrelaterade järnvägstransporter, men Mörbylånga fick mycket betor även från fastlandet,
från sydöstra Småland och östra Blekinge.* Gotland var långt mer självtillräckligt, även om det
ett slag i början av 1900-talet skeppades betor till
Mörbylånga från Kappelshamn och 1909-1918
från Katthammarsvik och Ljugarn. Den sistnämnda verksamheten upphörde i och med att
nyckelpersonen "Bet-Anders" förolyckades i den
stora tågolyckan vid Getå 1918. (Ännu så sent
som 1952 fraktades emellertid en del betor från
Klintehamn till Mörbylånga sedan uselt väder
hade sinkat den gotländska skörden.)
Inspiration till öperspektivet ger Yngve Holmgren i en artikel om Gotlands järnvägar:
Öar uppvisar ofta mycket intressanta exempel på
uppkomst och utveckling av järnvägs- och spårvägssystem. På en klart avgränsad yra kan man studera
fall av helt avslutad järnvägshistoria. På öar av den
storleksordning som det här handlar om har nämligen den s.k. konkurrensen med andra trafikmedel i
regel lett till järnvägens fullständiga undergång och
försvinnande ur samhällslivet.
*Det fanns även både skillnader och likheter mellan
Gotland och Öland. En skillnad var att sockerbruket i
Mörbylånga efter en kort tid av självständighet från 1914
tillhörde Mellersta Sveriges Sockerfabriks AB innan detta
1936 gick upp i SSA. Det vidsträckta odlingsområdet
med många småbrukare, inlastningsplatser och becvågar
var en likhet, liksom den lokala järnvägens beroende av
sockernäringen. Södra Ölands järnvägs tillkomst var korrelerad med sockerbrukets. Sockret stod så småningom
for tre fjärdedelar av de fusionerade Ölandsbanornas
godsvolym och var därmed vitalt for deras existens. Ännu
1960 tågfraktades betor till Mörbylånga.

Yngve Holmgren är en av dem som har berört
denna artikels ätnne. Annat finns att hätnta här
och var i det material som förtecknas i referenslistan. Arkivstudierna har delvis fatt bedrivas i
Visby - också när det gäller arkiv och historia
är öar ofta en sluten värld. Men sockerbolagets
stora arkiv (400 hyllmeter) har jag haft på bekvätnt cykelavstånd från mitt hem i Lund.
I begreppet provyta ligger en önskan om representativitet, att delen ska belysa helheten. Så
är också i huvudsak fallet med Gotlands sockerproduktion och bethantering i förhållande till
fastlandets och särskilt Skånes. Men det finns
intressanta skillnader, och löpande jätnförelser
kommer att göras. En summering av relationerna formuleras avslutningsvis.
De sju järnvägsbolagen
Först en liten sammanfattning av Gotlands järnvägshistoria - ön hade hela sju banor med koncession för allmän trafik (se även tabell I).
Efter diverse planer och projekteringar och ett
lätt järnvägsbygge i den plana terrängen startade
allmän trafik på Gotlands järnväg (GJ) mellan
Visby och Hemse den 16 september 1878. Spårvidden var 891 mm vilket sedan blev norm för öns
trafikbanor. Det ekonomiska utfallet var en besvikelse, driftsöverskottet räckte inte för att betala
kapitalkostnaderna och i början av 1890-talet befann man sej nära konkursens brant. Vändpunkten kom just med etableringen av Roma sockerbruk. Pengarna som de nya frakterna inbringade
bekostade förutom upprustning och ny rullande
materiel etappvisa förlängningar som hade funnits
med i planerna redan från början. Kristider och
konkurrerande vägtrafik skapade så småningom
problem här liksom på fastlandet men lånen kunde återbetalas och en viss aktieutdelning ges.
Sockerbrukets etablering föranledde också anläggning av fler banor. Ar 1898 öppnades KlinteRoma järnväg (KlRJ). Den förlängdes 1924 med
Sydvästra Gotlands järnväg (SGJ), som dock genast hamnade i ekonomiska svårigheter och fick
övertas av KlRJ efter mindre än tre år.
Slite-Roma järnväg (SlRJ) som öppnades 1902
motiverades ännu mer med betfrakterna, som
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betlastning

0 betvåg

e

•

med lastanordning
kalkbrott

0

0

Tabell 1. Gotländska trafik.banor
Sträcka
Visby hamn- H emse
Visby-Väskinde
Roma-Klinrehamn
Väsk.i nde- T ingstäde
Hemse-H avdhem
Slite-Roma
Ronehamn- H emse
Visby- Visbo rgsslätt
H avdhem- Burgsvik
Klin tehamn- Klin tebys
T ingstäde-Lärbro
Visborgssläcc- Hallvards
Klintehamn- H ablingbo

Längd
57
11
23
13
9
33
10
2

15
3
12
5

.n.

Öppnad*
1878
1896
1898
1899
1900
1902
1903
1904
1908
1909
1912
1912
1924

Nedlagd
1960
1960
1953
1960
1960
1953
1918
1940
1960
1917
1960
1940
1953

220km
* Allmän trafi k. Provisorisk bettrafik i vissa fall tidigare.
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emellertid inte räckte för att göra banan lönsam.
I likhet med KlRJ klarade den inte att avbetala
statslånet, och staten ställde som villkor för avskrivning att de båda bolagen skulle samarbeta
i en trafikförvaltning, som bildades 1927. Den
var emellertid inte populär hos banorna utan de
särades åter 1940 sedan deras ekonomi repat sej,
inte minst tack vare betodlingens uppsving.
De tre övriga gotländska järnvägarna var korta
och mer eller mindre misslyckade men hade alla
en relation till sockret. Klintebys järnväg trafikerades bara åtta år och Ronehamn-Hemse järnväg
(RHJ) i cirka sjutton. Den senare finns det anledning att återkomma till eftersom dess födelse och
död hängde nära samman med sockernäringen.
Mer långlivad, 28 år, blev ½sby-½sborgsslättBjärs järnväg (VY), en lustig kombination av
militärspårväg och bygdebana, där GJ stod för
godstrafiken och därmed också transporten av
sockerbetor och betmassa.
KlRJ och SlRJ var alltså nedläggningshotade
under mellankrigstiden men överlevde länge
nog för att tillsammans med GJ förstatligas reellt
1947 och formellt 1948 - smalspåren låg generellt sist i nationaliseringen av de svenska järnvägarna. I och med freden förnyades emellertid
den tidigare konkurrensen från bilarna och inte
minst från de lastbilar och traktorer som forslade
betor. Öns sista järnvägssträcka med allmän trafik lades ner 1960.
Därutöver fanns ett antal små- och industribanor, de flesta betjänande kalkbrott, cementfabriker och torvmossar, inklusive ett system av
skogsbanor på Gotska Sandön. Sockerbolagets
kalkbrotts banor berörs i artikeln. Det etablerades
också en lokal järnvägsindustri i form av främst
Fole mekaniska verkstad och P.A. Otter & Co. ,
som båda tillverkade bland annat betvagnar men
även annan järnvägsrelaterad utrustning.
Betodling och sockerbolag

D en tidiga svenska sockerraffineringen byggde
främst på importerat rörsocker och det fanns

1806-1826 ett litet sockerbruk i Visby. Den
moderna betbaserade sockertillverkningens genombrott med bruket i Landskrona och Arlöv
hade föregåtts av åtskilliga mindre projekt. Det
hade försöksvis odlats betor på Gotland i mitten
av 1800-talet, och redan kring 1860 fanns det
vidlyftiga planer på ett sockerbruk just i Roma.
Vid sockerproduktion av någon betydenhet
krävdes ett större omland än det som kunde
täckas med häst och vagn. Vattentransport var
en möjlighet och har förekommit vid ett halvdussin svenska sockerbruk, men för ett inlandsbruk var järnvägstransport oundgänglig. I länder
som Danmark, Tyskland och Österrike byggde
sockerbruken omfattande egna nät av smalspårsbanor, men i Sverige har det bara funnits några
embryonala sådana.*
Den stora ruschen kom sedan under 1890talets första hälft, och 1894 etablerades hela sju
sockerbruk och betsaftsstationer. Ett av dessa
bruk var Roma. Det var ett av tre som det året
fick skattelättnader eftersom det låg på tillräckligt avstånd från de befintliga bruken. Roma
Sockerfabriks AB hade bildats två år tidigare. Ini*Det korclivade sockerbruket i Vadstena anlade en elva
kilometers hästbana och Säbyholmsbruket en cvå kilometer lång bana, så småningom med motorloksdrifc,
från hamnen i Borstahusen där betor från Ven och ecc par
kustbryggor landades. Helsingborgs sockerbruk byggde
cvå hästbanor och en ångbana från egna gårdar till närmaste järnvägsstation. Ecc par andra skånska jordbruksbanor hade sockerbetor som sicc viktigaste godsslag.

tiativet var lokalt och nyckelpersonen var landshövding P.G. Poignant. Han hade tidigare tjänstgjort som jurist i södra Skåne och där upplevt
sockernäringens positiva effekter för jordbruket.
Som landshövding och ordförande i länets hushållningssällskap hade han goda möjligheter att
agera för både sockerbruk och järnvägar.

Skånska studiebesök
Till de gotländska förberedelserna hörde två studieresor till Skåne. På den första, 1892, besöktes sockerbruken i Trelleborg och Örtofta samt
Kockums verkstad. Men även Gotlands järnväg
ansåg sej behöva ta del av de skånska erfarenheter
och skickade i december 1893 stinsen i Visby,
Axel Boberg, till fastlandet. Med utgångspunkt
från Trelleborg studerade han trafikorganisationen och transporterna av betor och betmassa på
järnvägarna Malmö-Trelleborg och Lund-Trelleborg inklusive Lund-Kävlinge.
Stins Bobergs skånska värdar varnade honom
bestämt för att ha otillräckligt med vagnar, och
på Gotland fanns ju inga grannbanor att tillfälligt låna av. Några av de sockerbruk han besökte
(Kävlinge och Svedala) hade egna lok men de flesta fann det mest fördelaktigt att järnvägsbolagen
växlade. Ett erfarenhetsbaserat råd från stinsen
i Staffanstorp var att ha skilda spår för betlossning, kollossning och sockerlastning. Ännu en
rekommendation var att inte oljemåla trävirket i
vagnarna, eftersom betmassan frätte bort färgen,
utan i stället behandla det med karbolineum.

Staffanstorp var
ett av de skånska
sockerbruk som
GJ-s kunskapare
studerade. Notera
bangården ovan.for bruket. Den
anlades I 875 av
Lund-Trelleborgs
järnväg, och spåret
åt höger leder till
Lund Till vänster
om vägviadukten
delas spåret mot
Trelleborg och
Malmö Den sentida flygbilden tillhör Sockermuseet i
Arlöv.
83

Betor lossades under den "klassiska" epoken i vattenbassänger kallade svämmor. I Roma ersattes forst under 1940talet de ursprungliga ytsvämmorna av trä med gjutna djupsvämmor. En svämma är klar och en annan under byggnad vilket tidfaster bilden till sommarhalvåret 1942. Gotlandstågets arkiv.

Boberg fäste sej vid betvågarna som gjorde att
lastningen gick snabbare. De skånska betvågarna
förestods oftast vid denna tid av stationscheferna som kunde fa en betydande extrainkomst
genom sysslan, men de största stationerna hade
särskilda vågmästare, anställda av vederbörande
sockerbruk.
Att tillverka betsocker

Den industriella tillverkningen av betsocker var
och är en tämligen komplicerad process. Här
ska främst skisseras de moment under den "klassiska'' epoken som var relaterade till järnväg eller
annan spårteknik.
Sedan de inkommande betlasterna fatt vikten
fastställd och registrerad på en vagnvåg skulle
vagnarna i princip växlas fram till en svämma för
att tömmas. Det kunde dock uppstå stockningar
i proceduren och under söndagsdygnet kom på
Gotland inga järnvägsleveranser utom tidvis från
Klintebanan, samtidigt som fabriken gick kontinuerligt. Betor fick därför lagras på brukets område, i vagnar eller urlastade i högar om de inte
fick plats i svämmorna.
Svämmorna var stora bassänger. Eftersom betorna var lättare än vatten flöt de, och vattnet
befriade dem från en del av deras vidhäftande
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jord. Rengöringen fortsatte sedan de genom ett
skovelhjul eller senare med hjälp av en "mammutpump" (tryckluft) lyfts upp till bettvätten.
Därefter skedde en myndighetsövervakad kontrollvägning av betorna sedan de fördelats på
vagnar som löpte efter en ringbana. Så kom skärmaskinen som förvandlade betorna till snitsel. I
cylindriska kärl urlakades socker med hett vatten, varefter kvarstod råsaft och betmassa. Den
senare avsattes i mer eller mindre pressad och
torkad form som kreatursfoder. Om anläggningen var en saftstation pumpades råsaften till ett
sockerbruk, annars togs den om hand lokalt och
förädlades till råsocker eller strösocker. Som en
"andraprodukt" utvanns bland annat sirap och i
sista steget melass, en foderingrediens. Kalkmjöl
var en viktig ingrediens i processen (för utfällning
av föroreningar) och kalksten till sockerbruken
ett betydelsefullt fraktgods för järnvägen. Bruken
var stora konsumenter av ånga och hetvatten och
därmed av kol eller annat bränsle (under första
världskriget torv, under det andra en del ved, till
kalkugnarna koks), ytterligare exempel på bulkvaror.
Råsockret skulle fraktas till ett raffinaderi om
detta inte var integrerat med bruket. Betmassa
eller betfor och melass skulle ut till jordbru-

karna. Det fanns mycket för järnvägen att ombesörja.
Tillverkningen bedrevs då som nu intensivt
under "kampanjer" med en längd som först växlade mellan två och drygt tre höstmånader men
i Romas fall så småningom stabiliserades kring
halvannan månad. Långa kampanjer riskerade
att avbrytas av frost och snö och betfolket slet
ofta ont på fälten, liksom dragdjuren.
Även tågtrafiken drabbades av väderstörningar. I en oktoberstorm 1931 blåste en gran ner
över Klintebanan strax söder om Hogrän, och
eftersom det blandade tåget med sina många
betvagnar var tungt kunde det inte bromsa i tid.
Skorstenen på lok och på ångfinka bröts av och
några bromsare på öppna vagnar fick huka sej.
Hjälplok sändes ut från Roma och Klintehamn
till tågsättet som delades. 1937 års kampanj
drabbades av en ovanligt tidig vinter, och när
snöovädren kom fick GJ lägga om bettågens tidtabell. Värst var problemen på den öppna slätten
mellan Barlingbo och Roma samt på backkrönet
vid Etelhem. *

överenskommelser och fusioner reglera utbudet
och utestänga nya konkurrenter, vilket var ett
komplicerat spel.
Roma omfattades av dessa pris- och arealavtal
men krävde särskilda villkor, bland annat hänsyn
till att den gotländska odlingsmarken i allmänhet inte var täckdikad vilket minskade den faktiska arealen. Så småningom fastställdes denna
till cirka 2 500 hektar. Det var emellertid inte alla
år som denna blev fulltecknad vilket ironiskt nog
delvis bodde på just betodlingen, som med sina
krav på gödsling och djupplöjning förbättrade
även konkurrerande grödors avkastning.
Konvulsionerna kring förra sekelskiftet med
dess planer på andra gotländska sockerbruk eller
saftstationer berörs något nedan i samband med
sockerbolagets relation till järnvägarna. Resultatet blev emellertid att främst skånska intressen
förvärvade en majoritet av aktierna och 1902
tillsatte en ny styrelse. Därmed ingick Roma i
"sockerringen" som 1907 formellt omvandlades
till Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, SSA, och
den gotländska sockernäringen styrdes i fortsättningen väsen di gen från fastlandet.

Från Roma Sockerfabriks AB till SSA
Romabruket, SSA och järnvägarna

Det var oftast aktörer inom det sista förädlingssteget, raffinaderierna, som initierade anläggningen av råsockerbruk. Roma var ett undantag
såtillvida att merparten av aktiekapitalet insamlades bland de berörda odlarna. Finansmannen
Louis Fra::nckel som hade stora intressen i sydskånska sockerbruk besökte visserligen Gotland,
hyrde ett extratåg och besökte Roma, men det
största externa tillskottet kom från Helsingborgsintressen. Redan sockerbrukets anläggning
som inleddes 1893 innebar uppdrag och fraktintäkter för Gotlands järnväg. Förutom den maskinella utrustningen kom exempelvis allt tegel
från fastlandet.
Under 1800-talets senare decennier ökade
sockerkonsumtionen och produktionen följde
med. Sockerbolagen gjorde allmänt goda vinster
men konkurrens, skiftande skördeutfall och ändrade stadiga bestämmelser skapade stora fluktuationer. Producenternas reaktion var att genom

Sockerbolaget hade 150 av drygt 3 000 aktier i
GJ och åtminstone på 1940-talet en representant
i järnvägsbolagets styrelse. Men det stora engagemanget gällde två andra gotländska järnvägar.*
Åren kring det förra sekelskiftet var turbulenta
för den svenska sockernäringens del. Tidvis goda
vinster lockade till överetablering, försök gjordes
att reglera produktionen och därmed prisnivån
genom överenskommelser, men det var frestande för enskilda aktörer att bryta sej ur dessa. På
Gotland uppstod planer på ett andra, konkurrerande sockerbruk, på vilket Roma svarade med
egna planer på ett dotterbruk eller en saftstation.
Eftersom vattentillgången var en kritisk faktor
på Gotland var de reella lokaliseringsalternativen
inte så många. Som en försäkring inför framtiden men väl främst för att utestänga konkurrenter förvärvade Romabruket gården Oxarve ett
par kilometer väster om Hemse. Den avyttrades

*Det kan i sammanhanget noteras att den svåraste olyckan i samband med de gotländska järnvägarnas sockerrelaterade transporter inträffade i november 1941 när en stationskarl i Visby fick ena underbenet krossat vid växling
av cisternvagnar. I oktober 1955 urspårade och skadades
lokomotordragna cisternvagnar på Visby hamnspår.

*Karl-Gösta Alvfors har (i Skånska "tankebanor': 2003)
visat att betodlingens betydelse for etableringen av skånska järnvägar ofta överdrivits. Däremot blev med tiden
några av dem minst lika beroende av sockernäringen som
de gotländska, och sockerbolaget kom att äga järnvägen
Trelleborg-Rydsgård.
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först på 1930-talet.* En gård vid Tingstäde som
förvärvats av motsvarande motiv såldes redan
1904.
I stället för att bygga nya fabriker kunde man
vidga sitt upptagningsområde med hjälp av nya
järnvägar. År 1898 beslöt Romabolaget om ett
stort engagemang i två projekt. Det satsade närmare halva aktiekapitalet i järnvägarna Ronehamn-Hemse och Slite-Roma, hade makten i
deras styrelser, samordnade anläggning och materielköp, hjälpte den förra banan med anskaffning
av lok och vagnar och den senare med ett lån för
att säkra färdigställandet. En bolagsstämma 1900
stoppade dock ytterligare expansionsplaner.
Både RHJ och SlRJ var problemtyngda från
starten och från den förra banan tog SSA sin
hand. I gengäld fick det stötta Klintebanan där
man inte hade samma ägarintresse men stod i
ett ömsesidigt beroendeförhållande till. Betodlingens uppsving på 1930-talet innebar en viss
lättnad för båda sidobanorna, men nästa decennium kom med nya problem, och nu gällde det
för Roma att hålla dem vid liv tills staten skulle
ta över. Romabrukets "dirigent", det vill säga
platschef, fick under kriget årligen vädja till sin
koncernledning om kontanta bidrag till KlRJ,
där bilrörelsen inte längre gav något överskott
på grund av restriktionerna, och han var numera
trafikchef för båda banorna. Slitebanan fick betydande förskott. En annan hjälp var att Roma tog
in en del kol via Klintehamn och att man betalade överpris till både KlRJ och SlRJ för utfraktad andraprodukt. Saken var känslig och det står
i korrespondensen att saken inte borde komma
till GJ:s kännedom.
Starten

Den 19 september 1894 annonserade Romabolaget att betor mottogs direkt till bruket och
till alla ställen på järnvägen där stickspår fanns,
efter rekvisition av vagnar. Odlaren hade rätt att
leverera alla sina betor genast och bolaget betalade
frakten. Men tre veckor senare fick man backa.
Tillförseln hade skapat stockningar och leveranser krävde nu tillstånd av fabrik eller vågmästare.
*Vattenrätter och safcstationer var strategiska brickor i
konkurrensen mellan olika skånska sockerintressenter.
Skivarpsån stod i centrum for en uppmärksammad
etableringskonflikt, och åtminstone safcstationerna i
Gärsnäs och Klågerup tillkom for att blockera rivalers
möjligheter.
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Tabell 2. Betlastning 1894
* vågstation
Visby*
Rosendal
Sylfaste
Barlingbo*
Bjärges
Buttle
Etelhem
Stånga
Tjängdarve
Hemse*

3 600 [ton]
918

820
5 725
1 152
195

444
1 213

686
4 458

Tjängdarve uppges
som betiastplats i
GJ-s årsberättelse
men det är osäkert
om det har fannits
något sidospår. Från
och medfoijande år
uppträder i stället
Ronemyr i statistiken.

Det talades redan om vagnbrist, ett långdraget
bekymmer i de gotländska järnvägarnas sockerbetstransporter. Och den 24 oktober blev det
en veckas stopp i inlämningen till Roma och de
tre ursprungliga vågstationerna Visby, Barlingbo
och Hemse. På den sistnämnda orten hade man
en dag räknat till 59 väntande betlass. Odlarna
uppmanades nu att köra fram sina betor senare,
fast inte så sent att dessa hade hunnit frysa.
En orsak till produktionsproblemen var brist
på vatten, ett annat återkommande ämne i rapporterna från Roma, där kampanjen hade startat
den 11 oktober. Det blev mer fart på järnvägens
leveranser sedan GJ nya lok nr 5 hade kommit på
plats i början av november. I mitten av månaden
insattes ett extra tågpar Stånga-Roma.
För att stimulera till senare leveranser betalade
sockerbolagen extra för "vinterbetor". Denna
första gång var 26 november gränsdag på Gotland men detta datum försköts år från år. Vinterbetorna innebar extra arbete för odlaren. Högarna skulle täckas med jord och/ eller halm för att
isoleras från frost, men jordtäckningen fick inte
vara för tjock för då kunde värmen som alstrades
i högarna bli för stark. Sista mottagningsdag var
1894 den 15 december.
Vid kampanjens slut hade 18 000 ton betor
levererats från 626 hektar av 835 odlare. De sydligaste odlarna fanns på Sudret och deras betor
hade fraktats med båt från Burgsvik till Visby.
Råsockret förädlades sedan på Tanto sockerbruk,
och den 1 december kunde Visbytidningarna annonsera om försäljning av äkta Gotlandssocker.
De följande åren
Den gotländska betodlingen växte snabbt och
därmed produktionen i Roma där fabriken byggdes ut betydligt redan 1896. Men variationerna
från år till år i kampanjlängd, produktion och
ekonomiskt utfall var betydande allt efter odlad
areal, skörderesultat, sockerhalt, väder, odlarstöd

och regleringar (se nedan), och därmed skiftade
också järnvägarnas inkomster. Detta var år då
bannätet byggdes ut, och mönstret var att nya
sträckor användes för bettrafik innan den allmänna trafiken inleddes.
En stundom begränsande faktor var tillgången
på arbetskraft, där de större gårdarna var särskilt
utsatta. Betupptagning var länge inte något särskilt populärt extraknäck bland gotlänningar.
Det brukade varje år komma omkring tvåhundra
smålänningar med båt från Kalmar till Klintehamn, och åren före första världskriget engagerades på Gotland liksom i Skåne betupptagare
från södra Polen, galizier. När sådana kontingenter anlände fick de berörda järnvägarna sätta in
extra vagnar.
Staten stödde den inhemska betodlingen genom importtullar, vilket inte var populärt bland
konsumenterna och fick riksdagens vänsterpartier att agitera mot "sockenrusten". Till försvar
anförde de gotländska språkrören odlingens stora
betydelse för hela öns näringsliv och bland annat
för dess järnvägar. Roma tillhörde de åtta bruk
som var igång 1922 och de blott tre som producerade under betodlarstrejken 1926. Även 1929
höll ett antal sockerbruk på fastlandet stängt.
Till och med 1902 års kampanj betalade Roma
hela järnvägsfrakten för betor och betmassa, till
skillnad från i Skåne där odlarna stod för hälften.
Från 1903 fick även de gotländska odlarna bidra
med en skiftande andel, där ett maxbelopp per
deciton (den viktenhet som användes vid prisuppgörelser) innebar en extra subvention för odlare med lång fraktsträcka.
1920-talets kriser för betodlingen hejdades
genom reglerande uppgörelser 19 30 och 19 31,
som följande år ledde till ett stadigt garanterat
minimipris och sen beseglades i 1933 års krisuppgörelse mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna. Regleringen berörde även järnvägarna, som ju redan var drabbade av allmän
lågkonjunktur och konkurrens från vägtrafiken.
Som underlag för 1930 års regeringsproposition
fanns en utredning (1926 års sockerkommission)
som bland annat belyste sockernäringens bety-

delse för järnvägsbolagen och konsekvenserna av
en nedläggning. Tabell 3 ger gotländska siffror
för detta. I klarspråk sades om öns banor:
Gotlands [järnväg]: driften måste omläggas, de
finansiella förpliktelserna kunna ej uppfyllas och
driftsförlust kunde sannolikt ej undgås. Slite-Roma, som tillkommit på initiativ av sockerbolagets
ledning, har även med bettrafik alltid fört en tynande tillvaro. Klinreharnn-Roma och Sydvästra
Gotlands bleve dödsdömda.

Därtill skulle komma de indirekta effekterna
för järnvägarna av det regionala näringslivets allmänna försvagning om sockertillverkningen föll
bort. Men den gjorde de alltså inte. Den gotländska betnäringen fick ett uppsving som varade till
andra världskrigets början, med rekordodling, rekordskördar och rekordproduktion i Roma med
upp till 1 600 ton hanterade betor per dygn. Den
senare möjliggjordes av en rad kapacitetshöjande
samt bränsle- och arbetsbesparande investeringar
som fortgick under många år.
Bettåg

Gotlandsbanornas grundläggande trafikmönster
utanför sommarperioden var länge två blandande tågpar om dagen. Under betsäsongen medtog
dessa tåg även betor och massa, men det räckte
inte utan rena bettåg måste sättas in, vilket kunde leda till att de ordinarie tågen fick maka på sej
tidsmässigt. Eftersom kampanjernas både startdatum och längd varierade betydligt - en stark
väderförsämring kunde skjuta upp starten med
bara några dagars varsel - förutsattes stor flexibilitet hos både järnvägsförvaltningar och resande
allmänhet. Under de första decennierna stannade under kampanjerna inga eller bara vissa tåg på
hållplatserna Stora Vede på GJ respektive Stenstu
och Varbos på KlRJ, förmodligen på grund av
betvagnarnas och därmed tågens tyngd.
Sockerbruket gick alltså kontinuerligt under
kampanjen om inga störningar uppträdde. Järnvägsleveransen av betor inleddes någon eller några dagar innan fabriken körde igång. Direktlevererade betor kom och avverkades i princip under

Tabell 3. Gotlandsbanornas sockerrelaterade transporter och ekonomi 1925
Gotlands järnväg
Slire-Roma järnväg
Klintehamn- Roma järnväg
Sydvästra Gotlands järnväg

Betor
ton

Betrnassa
ton

Råsocker

31 471
3 370
10 334
3 809

7 220
1 148
2 062
810

5 730
280
1 445

Melass,
slamkalk

Summa

%av
godsmängd

Vinst
kr

389
32
83
35

49 086
5 673
13 924
4 654

34,3
37, 1
60,0
53,2

95 000
-23 000
-2 000
-17 000

Inkomst av
socker, %

20
19
41
21
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Vi har hittat ja, bilder på gotländska
bettåg men här är en från kampanjen 1956, det vill säga en av de
sista. Personvagnen i aktern (märk
slutsignalen) var primärt tiff for
växlingspersonalen. Den bakersta !vagnen har som synes bromshytt och
eventuefft skymtar även en sådan i
bildens högerkant - var det bromsaren som tog bilden? Stationens namn
behöver inte nämnas. Foto Lennart
Holm berg.

Tiff höger: Vagntipparen på sin
ursprungliga plats. En vagn från
Kfintebanan håffer på att tömmas
i ytsvämman med dess träkanter. I
forgrunden märkta korgar som ska
tiff provtvätten for f aststälfande av
smutshalt. Gotfandstågets
arkiv (båda).

dagen och järnvägsbetor om natten, även om de
varierande relationerna transportslagen emellan
gjorde dag och natt till relativa begrepp. Sockerbruket fick då matas med betor som lagrats på
marken eller i godsvagnar.
När konkurrensen från vägtrafiken föranledde
GJ att skilja på gods- och persontåg och ge de
senare högre hastighet, kunde persontågen inte
längre ta med betvagnar eftersom dessa fortfarande handbromsades och inte fick köras med
mer än 30 km/h. Ett nytt par bettåg fick därför
sättas in. Men när odlingen och bettransporterna
ökade starkt på 1930-talet behövdes ännu ett bettåg till Roma från de största inlastningsstationerna Hemse och Stånga. För SlRJ :s vidkommande
rapporteras om sporadiska vagnuttagningar från
Roma till de närmaste stationerna Tule och Hässelby förutom de bettågspar vid middagstid som
brukade köras både där och på SlRJ. Eftersom de
medförde personvagn fick allmänheten en extra
resmö jlighet.
År 1936 tillkom på sträckan Roma-Visby
hamn tåg med råsocker i cisternvagnar. Fyra tågpar om dagen kördes länge tills SJ 1950 tyckte
att det räckte med tre.
Tidtabellsarbetet komplicerades ytterligare
när rälsbussarna efter andra världskriget gav fler
persontåg. Kjell Aghult visar i kommentaren till
tabell 12 (sidan 117) hur uppgiften löstes 1952.
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Inkallade reserver

Bettrafiken innebar en mobilisering av både
materiel och personal. Stationskarlarna i Roma
hade normalt en lindrig tjänstgöring men annat var det under betkampanjen, berättar från
mellankrigstiden John Kvarnstedt, som var en
av dem som då fick förstärka expeditionspersonalen.
År 1953 skulle det normalt finnas totalt 91 man
på trafik- och maskinavdelningarna vid SJ:s 37:e
driftsektion men under kampanjen, då bland annat sidobanorna återupplivades, svällde styrkan
till 146 personer, alltså en drygt 50-procentig
ökning. Det fanns lyckligtvis reserver att kalla
in, inte minst i form av pensionerade järnvägare,
och det året uppgavs att en enda man behövde
hämtas från fastlandet. Man kan förmoda att det
även förekom en hel del övertid, inte minst för
vägvakter.
Tre år tidigare berättas om hur stationskarlar
och rälsbussförare provisoriskt utbildades till
lokförare inför kampanjen, medan verkstadsarbetare fick ta över rälsbussar. Lokförare bosatta
i Visby som skulle ta över ett tåg i Roma fick tillstånd att åka med i ett annat loks hytt på vägen
dit - men de skulle ha biljett, regler var till för
att följas på trafikinspektör Charles Gildons tid
som chef På stationerna insattes extra stationskarlar och skötare av elevatorer där sådana fanns.

Handspelen till vagnflyttning och vagntippning
erfordrade arbetskraft i dubbel bemärkelse, de
maskinlastade betvagnarna behövde ofta jämnas
till och spillda betor skulle plockas upp.
Också Roma fick naturligtvis mobilisera till
kampanjen. Utöver personalen på bruket skulle
vågar och bettvättar bemannas. På vågstationer
kunde vågmästare och tvättmästare behöva två
till fyra medhjälpare var, även om tvättpersonalen försvann när provverksamheten centraliserades. På de större vågstationerna övervakades
ruljangsen tämligen kontinuerligt av betodlarföreningens kontrollant.
Men när vågstationernas inlastning minskade
under avvecklingsåren träffade sockerbolaget och
SJ avtal om personalreducerande arbetsbyte - en
SSA-utredares påstående att grundbemanningen
fyra personer bara kunde motiveras med behovet
av en fjärde man för kortspel diskuterades flitigt.
Öppethållandet reducerades också.

Bettippning
Åttatimmarsdagens införande 1920 var problematisk för processindustrier av sockerbrukens
typ där den innebar övergång från två- till treskift, även om vissa dispenser gavs. Sockerbolaget vidtog målmedvetna rationaliseringsinsatser
för att minska behovet av arbetskraft.

Mycket av verksamheten handlade om lastning
och lossning, där kalksten och kol stod för stora
volymer vid sidan av betorna. Flera skånska bruk
skaffade spårgående ångkranar och även Romas
ledning var intresserad, men fick beskedet att sådana inte tillverkades för smalspår.
Bättre gick det med den arbetsintensiva bettippningen där godsvagnarna hade lossats i
svämmorna för hand. Nu infördes vid sockerbolagets anläggningar två sinsemellan olika lossningsanordningar. Med den ena, Elfa-apparaten,
spolades betorna ur vagnen med en högtrycksspruta. Den infördes vid drygt hälften av bruken
och fungerade väl, men var inte aktuell i Roma
som redan led brist på vatten.
Alternativet var att tippa vagnen. Det fanns en
tysk konstruktion som tömde vagnen i längsled,
men man fastnade för den svenska Cassellossaren som användes för malmtippning i Västerås
hamn och vid andra anläggningar i Mellansverige. Den tillverkades av Hässleholms mekaniska
verkstad på licens från dess motsvarighet i Morgårdshammar och smalspåret gjorde anläggningen relativt lätt och billig, 20 000 kronor.
Nackdelen var att öns alla 199 I-vagnar på sockerbolagets bekostnad måste förses med luckor
till en kostnad av 73 kr per vagn. Men pengarna
sparades in genom att lossarlaget kunde halveras.
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Il
Ritningen fidrestäuer
inte vagntipparen

1',

i Roma utan den i Trelleborg, som var
sockerbolagets forsta. Uiformningen var
emellertid i princip lika, även om den _
gotländska ~onstruktionen blev lättare
och billigare tack ·vare--smalspåret.
Något for en modellbyggq,_re att
inspireras av?
SSA, Lunds landsårkiv.

·,

/

Vagntipparen, som först stod i den stora bedadan och sedan placerades under ett skärmtak, var
eldriven och en reporter berättade att en vagn
kunde lossas på mindre än en minut, men normalt var takten inte så hög. Tippbordet vältes 30
grader vilket inte var tillräckligt för att alla betor
skulle ramla ur, så de sista fick fösas. Att inte hela
vagnsidan kunde öppnas var också ett hinder. En
högre vinkel hade varit tekniskt möjlig men då
riskerade oljan i vagnarnas axelboxar att rinna

ut. Sockerbolagets egen historik talar om några
minuter tippningstid per vagn, och på de enskilt
lastade vagnarna skulle smutsprov tas så tidsåtgången blev i genomsnitt sex minuter. Ytterligare
fyra man eliminerades 1923 när ett elektriskt
nockspel skaffades att dra de fyllda vagnarna
med, fast tomvagnarna fick fortfarande skjutas
för hand. GJ:s treaxliga I-vagnar var inte så lätta
att hantera i tippen och fick under kampanjerna
företrädesvis sköta andra transporter.

Infor den mekaniska bettippningens start fick öns
samtliga I-vagnar
forses med extra
sidoluckor, upphängda, i överkant.
Gotlandstågets
arkiv.
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Tabell 4. Gotländska vågstationer och lastanordningar
Hk
Kv
Lk

Högkaj
Kalmarelevacor, vertikal
Lågkaj

Vågstation
Alva
Autsarve
Bander
Barlingbo
Bjärges
Burgsvik
Dune
Ecelhem
Fidenäs
God. Hässelby
Hablingbo
Hallvards
Havdhem
Hemse
Isums
Klintebys
Klintehamn
Larsarve
Levide
Martebo
Sanda
Silteby
Simunde
Sproge
Stjärnarve
Stånga
Sylfaste
Visby
Väskinde

Från
Till
1900
1901
1918
1899
1955
1896
1955
1899
1955
1909
1957?
1919 <1936
1915
1955
1911
1957?
1945
1955
1923
1954?
1903
1939
1899
1956?
1894
1956?
1899
1955
1909
1916
1897
1955
1901
1955
1923
1954?
1928
1957?
191 4
1955
1928
1954?
1932
1955
1926
1954?
1926
1954?
1896
1956?
1896
1956
1894
1955
1899
1957?

Mp
Mv

Mekanoelevator, parallell
Mekanoelevacor, vertikal

Våg, ton
4, 1936 12
4, 1952 12,5
3,5, - 1930 5
4, 1931 6
4, 1936 12
4, 1951 12
4, 7, 1944 12
15
4, 1942 12,5
10
4, 1935 12
3,5, 1928 5
4, 1930 5
4, 1935 12
4, 1933 8
3, 1937 12
5, 1937 12
4, 1941 10
3, 1928 5
4, 1936 12
4
4
4, 1928 5
?, 1929 5
?, 1936 12
4, 1931 6

"Till" avser sista säsong.
Tjuls och Tingstäde hade aldrig körvåg
men fick lågkaj 1947 respektive 1948.

Lastanordning
Anmärkning
Öv 1947, från Simlinge flyttad 1947
Öv 1949, tippbrygga

våg 15 1938, Öv från Hemse

Kv 1946, tippbrygga
Öv 1948
Öv 1945
Öv 1945
Öv 1942, tippbrygga
Öv 1940, Mp 1949

Öv 1944
Hk 330 cm 1944
Öv 1945
Hk 320 cm 1942
Öv 1946
Öv 1945, tippbrygga

Öv 1940, Mv 1942
Lk, Ö 1948
Hk 320 cm 1942

År 1942 färdigställdes en dubbel djupsvämma
(åter sent jämfört med de skånska sockerbruken)
som inte minst underlättade tippningen av körbetor, även om dessa tills vidare inte var så många
på grund av restriktionerna för vägtrafiken. På
dess insidor drogs järnvägsspår. Samtidigt löses
Romas gamla vattenproblem genom ett system
för rening och cirkulation, och därmed fanns det
kapacitet för en spolanordning som komplement
till vagntipparen. Denna tömde nu betorna i en
kulvert som mynnade i djupsvämmorna. Spolningen underlättade rengöring av tomvagnar
liksom lossning av hopfrusna betor. Det senare
hade varit ett slavgöra vittnade veteraner om i
en intervju.
Betvågar och vågstationer
I de stora betodlingsländerna Danmark och
Tyskland utfördes den vägning som låg till grund
för betalningen till odlarna vid mottagande bruk
och saftstation. Det förefaller ha varit speciellt
för Sverige med betvägning ute på järnvägsstationerna. En högre tjänsteman på Sockerbolaget förklarade det 1923 med den ursprungliga
konkurrensen mellan sockerbruk. Det gällde att
knyta odlare till sej . När den faktiska konkur-

odlarvåg tom 1950
först odlarvåg, till SSA 1944
Öv från Skåne
först odlarvåg, till SSA 1942, ny våg< Roma
först odlarvåg, våg > Sanda
Öv < Stånga
Öv, Mp < Hammenhög, våg 12,5 1935, tippbrygga
ev. potatismjölsfabrikens våg
Öv < ]ordholmen
våg 12 1951
först odlarvåg
först odlarvåg, 10 < Hallvards
odlarvåg, äldre ursprung
äldre våg< Visby
odlarvåg
odlarvåg
våg 12 1935, el. vagnspel, tippbrygga 1942
våg 12 1937
först två vågar
våg 15 1938

rensen upphörde i och med SSA:s tillkomst var
systemet med "utevågar" fast etablerat.*
En stor eller medelstor betleverantör med
ett antal hästar och flera anställda fyllde lätt en
godsvagn med betor, och en sådan vagn vägdes sedan vid mottagningen. Roma fick från
början en 10 tons vagnvåg. Men för Sverige i
allmänhet och Gotland i synnerhet gällde att
odlingsenheterna var små och leverantörerna
många. För transportekonomins skull borde en
godsvagn fyllas mer eller mindre helt, och för
en bonde med en enda häst (även oxar användes länge på Gotland) och bolstervagn krävde
detta normalt tre vändor redan för den äldsta
vagngenerationens femtonnare, vilket ledde till
att det behövdes relativt stort spårutrymme och
många godsvagnar, som fick en lång omloppstid. Med vägning på stationen kunde flera odlares betor blandas i en vagn.
*När det 1896 gjordes ett (misslyckat) försök att etablera
ett odlarägt sockerbruk i Lyckåker upprättade detta betvågar på ett antal nordvästskånska järnvägsstationer där
Helsingborgs- och Ängelholmsbruken redan hade sådana. Sedan de äldre bolagen övertagit Lyckåker (och döpt
om bruket och stationen där till Hasslarp) behölls under
lång tid den dubbla uppsättningen vågar.
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Den decentraliserade vägningen och provtvättningen drog stora kostnader för anläggningar och
personal - 177 000 kr i Romas fall 1939. Bokföringsarbetet var omfattande, även om det lindrades i och med 1930-talets nya vågar som hade
automatisk viktstämpling. Att sockerbolaget likväl underkastade sej kostnaderna berodde på att
odlarna betraktade vågarna som en nödvändig
service. Det var framför allt under tider då och
i trakter där efterfrågan översteg tillgången och
odlingen behövde stimuleras som nya vågstationer etablerades.
Några dagar innan fabriken körde igång öppnades betvågarna och påbörjades leveranserna till
Roma. Om godsvagnar saknades vid avlämningen fick betorna läggas upp i högar som kunde bli
stora och inte alltid rymdes på stationstomten.
Några stationsföreståndare erhöll årlig ersättning
för att bethögarna inkräktade på deras trädgårdsmark

Från tre ton till femton
Gotland torde ha haft 28 vågstationer utöver
invägningen i Roma och vågar i de inledningsvis nämnda hamnarna (se tabell 5). Det fanns
betvågar på alla de sju banorna, och de tre första
"utevågarna'' inrättades redan till Romas första
kampanj 1894. Detta var relativt fler i förhållande till arealen än i Skåne och landet i stort
men speglade just strukturen av småbruk och
småleverantörer samt det stora odlingsområdet.
Det beräknades att en någorlunda plan och
jämn väg kunde två starka hästar dra ett betlass
om fyra ton. Plant var det ofta på Gotland men
ekipagen var i regel lättare, kanske bara ett ton.
De första betvågarna klarade en max.last av 3,5
ton. Snart blev 4 ton ett slags gotländsk standard,
men när på 1920-talet de äldsta och hårdast använda vågarna började bli slitna bytte man till
5- och 6-tonnare.
Sen började man köra betor med lastbil - inte
odlares egna traktorer, det kom senare. De tidiga
lastbilarna tog dock inte mer än tre-fyra ton och
betorna bilfraktades i regel inte direkt till sockerbruket i Roma, där mottagningen var baserad på
godsvagnstillförsel och där det inte fanns någon
rationell körsvämma förrän 1942, utan till närmaste vågstation. Nu började man därför byta
till 10- och 12-tonsvågar, och 1938 fick Gotland
två 15-tonnare. Utbytena mot större vågar avslutades 1952 då Bander erhöll en 12,5-tonsvåg.
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Tabell 5. Betlastning på gotländska trafikplatser
Trafikplats

1934-1938
3 300
1 600
4 900
22 200
21 300
7 600
7 100
11 700
2 000

Betmassa
1 700
700
1 800
7 000
8 700
1 400
3 300
2 200
1 100
300
200
600
6 600
4 000
100

1948
534
546
355
2 386
1 796
415
198

Lärbro
Othem
Tingstäde
Marcebo*
Väskinde*
Häscnäs
Visby*
Hallvards*
Högklinc
Kneippbyn
Stora Vede
Rosendal
Sylfaste*
Barlingbo*
Stava
Viklau
Bjärges*
Buccle
Etelhem*
Stånga*
Hemse*
Alva*
Havdhem*
Gröclingbo
Fidenäs*
Burgsvik*

300
2 100
19 800
12 100
2 200
100
6 900
1 300
7 800
63 900
46 700
11 100
20 700
4 100
6 300
8 000

Slite
Boge
Gane
Bäl
Larsarve*
Källunge
Simunde*
Dune
God. Hässelby*
Tule

200
600
900
4 100
13 100
3 300
8 500
4 500
5 500
1 200

100
500
400
2 000
3 500
2 300
3 700
2 400
3 100
600

814
1 538
355
1 266
1 115
859
96

Isums*
Hogrän
Bander*
Skogs
Tjuls
Sanda*
Klincehamn
Kaupe
Levide*
Stjärnarve*
Sproge*
Silceby*
Hablingbo*

11 000
2 600
10 600
700
2 400
12 800
19 600
1 300
15 400
5 800
3 400
5 600
9 500

1 600
1 600
3 100
1 400
2 700
5 100
5 500
1 800
6 500
2 900
1 800
3 000
4 700

614
304
824
75
895
1 529
1 125
418
2 545
539
586
926
1 467

3400
1 100
4 700
23 700
17 700
4 100
9 400
2 900
3 200
3 900

1 268
908
70
580
329
628
4 110
4 205
1 125
2 926
912
765
2 061
48
185

* Vågstation

Det var meningen att Silteby skulle fa en likadan,
och då skulle nog dess odlarvåg ha övertagits av
SSA, men beslutet om bandelens nedläggning
kom emellan. Intill slutet fanns dock ett par
"hästvågar" kvar med maxvikten 4 ton.
Regeln var att sockerbolagen bekostade vågarnas anläggning och drift. Men det fanns åtminstone nio vågar som etablerades av lokala
betvågsföreningar, ett exempel bland åtskilliga på
gotländska jordbrukarkooperativ. Burgsvik torde
ha haft en sådan sjövåg innan järnvägen nådde
dit och när Gotland fick sin sista bana, SGJ, var

Kring 1930
moderniserades
sockerbolagets
bestånd av våghus,
och i den lugna
mellankampanjen tillverkades
i standardiserat
utforande ett antal
på sockerbruket.

De forsta gotländska vågstationerna,
däribland Visb~
erhöll efter några
år dubbla vågar
(med gemensamt
våghus), men den
låga invägningen
där motiverade
inte i längden en
dubbel uppsättning.

Byggmaterialet
tegel avslöjar att
vågen i Etelhem
inte uppfordes av
sockerbolaget utan
av en odlarforening. Gotlandstågets
arkiv (samtliga).
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Tabell 6. SSA:s våg- och tvätthus 1935

Tabell 7. Vågstationers öppethållande 1923

* regel
** kombinerat våg- och tvätchus

Vågstation
Väskinde
Visby
Sylfaste
Barlingbo
Roma (bruket)
Bjerges
Ecelhem
Stånga
Hemse
Alva
Havdhem
Fidenäs
Burgsvik
Isums
Bander
Sanda
Klincehamn
Levide
Hablingbo
Dune
Larsarve
Simunde

Vågstation
Barlingbo
Hemse
Visby*
Sylfaste
Stånga
Klincehamn*
Väskinde
Bjärges
Havdhem
Isums
Bander
Alva
Aucsarve
Burgsvik*
Martebo
Sanda
Levide
Si munde**
Larsarve

Våghus
1893
1893
1893
1890
1890
1898
1899
1899
1899
1899
1899
1900
1901
1909
1928

Tvätthus
1930
1921
1928
1927
1928
1931
1931
1931

1931
1931
1932
1933

Märk att Aucsarves våghus fanns kvar och i sockerbolagecs ägo
ännu 17 år efter RHJ:s nedläggning.

det odlarna som ägde betvågarna på dess fyra
stationer. Sockerbolaget övertog de flesta av odlarvågarna och bytte samtidigt till kraftigare don
men de tre småvågar som fanns kvar i det längsta,
i Levide, Sproge och Stjärnarve, inlöstes aldrig.
Det var emellertid sockerbolaget som bemannade även odlarvågarna. Vågarna låg oftast på järnvägens fastighet men fick inte alltid plats där. År
1910 arrenderade sockerbolaget annan mark för
ändamålet vid Alva, Bjerges, Burgsvik, Hemse,
Stånga, Sylfaste och Väskinde.
Eftersom odlarna i första hand fick betalt efter
nettovikt (och efter sockerhalt, men denna fastställdes till 1957 årsvis för hela ön) var detta med
betvägning och provtvätt (se nedan) en känslig sak
som kunde vålla konflikter mellan sockerbolag
och odlare eller deras ombud. SSA hade som princip att vågmästare skulle hämtas utanför orten för
att starka lojalitetsband med grannar skulle undvikas, och deklarerade 1921: "Vågmästarne böra
i största utsträckning uttagas bland förutvarande
eller nuvarande militärer, vilka lärt sig lyda order
och hålla ordning." Vi vet att åtminstone Romas
körvåg sköttes av en fanjunkare på 1930-talet.
Betodlarnas intresseorganisation, som på
Gotland tillkom först 1917, krävde och fick så
småningom lov att ha egna kontrollanter, som
avlönades genom ett visst belopp per odlat tunnland. Inför kampanjen kallades odlarna till överläggningar om kontrollanternas arbete.
Som framgår av tabell 7 var det en minoritet
av betvågarna som höll öppet alla vardagar. På de
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Dagar
må-lö
må-lö
må-lö
må-lö
må-lö
må-on
co-lö
må-lö
må-lö
må, co-lö
må-lö
må-on
ci-lö
må-lö
on-lö
må-ro
må, ci, fr, lö
må-on
co- lö
må-on
co-lö
må-on

flesta motiverade inte volymen en sådan service. Vi
ser hur vågar som låg nära varandra, till exempel
Hablingbo/Levide och Larsarve/Simunde, kunde
bilda par som delade på arbetsveckan. Ändrad
invägning påverkade naturligt nog öppettiden.
Visby förblev inte en sexdagarsvåg sedan många
odlare fatt närmare till Väskinde eller Hallvards.
Outrett

Det finns några oklarheter kring de gotländska
betvågarna. Ragnar & Hardings berättar att RHJ
hade intäkter av betfrakter höstarna 1918 och
1919 trots att trafiken inställts och bolaget gått i
konkurs tidigare under 1918. Vågen i Autsarve
var enligt annonser öppen då men nämns inte i
tidningarna året därpå.
I järnvägen till Klintebys skriver Martin Ragnar att trafiken på banan ifråga "inleddes troligen
på sommaren 1910" och återger en annons från
Klintebys potatismjölsfabrik om mottagning av
potatis detta år. Annonserna härintill talar emellertid indirekt om trafik redan hösten innan. Då
var banan ännu inte grusad, men eftersom den
nyligen var skenlagd kunde väl en eller annan

Meddelande från Akt.-Bolaget
Klintebys Potatismjölfabrlk.
Frdn och med onsdagen den 6 Oktober emotlager Akl.·Bol. Klln·
tebvs PotallsmJOlfabrlk potatis som bellllu efter ett pris af 15 nre per
procent starkelse d. v. s. 3 kr. fOr 100 kg. och z kronor far bl. vid
zo proc. sfarkelse; och am sauaren ratt att. valla anllmn mdtt eller
vikt. Fnr potatis som levereras pd Jarnvausvagn betalar fabriken balf·
va frakten, men emottages sddan oolatls endast efter matt ocb ar odlare skvldlg att pd !Orband umnra om dag fGr leverans. Sddan anmaian emottages per telefon 1111 Edv. Chrlstlansson, SnGgrlnda.
Kllnlehamn den n September 1909.
Btyrel.een.

Till och med 1929 annonserades
kampanjstart och vågstationernas
öppethållande utforligt i de gotländska lokaltidningarna. Därefter
har det varit svårare attJa, .fram
dessa uppgifter.

Meddelande

till }(rr Socker betsoalare,
~om önska lever~ ra betor vill den nyanlllgcla Klintt'jårorägcn :
8v..lct•1bet or cmottagns ,-Id ,·lgcn A Kllotebys Mln1lagar och 1'isclaJ(llt uncl er 4 ve ckor C. o. m. Mlnclllgen don 2ö Oktober t . o. m. Tisdagen 1G ~o,c mher frln kl. 8 !. m. till !!lcymningen med tn timmes middagera!lt.
Bet.odlarne fa 11nderlm1ta aig att. för vid denna v~g levererade betor
betala halfva jilrnvägel,akten till l( lin tehamn eller 3 1/2 örn pr 100 kg.
förutom half va frakten lrln Klin tehamn till ll.oma.
.
Som IIAgot upplag af Bet or ,,j kommer att göraa vid Klintebys, fl
Let.odl11.rne med ,lgmbtare Jtm,ondahl uppgöra om det kvantum betor
aom fö r hvurjo dag fAr llmnu.
De dagnr vAgen vid Klintehya lr Op::,en atllogoa vlgen vid Kl in~ebamn.
ltomu i Oktober lOO!l.

Sockerfabriken.
vagn växlas in. Vågen torde ha tillhört en odlarförening eller potatismjölsfabriken eftersom
den inte har återfunnits i sockerbolagets förteckningar. Man kan för övrigt notera att betvågarna
i Klintebys och Klintehamn hade alternerande
mottagningsdagar och väl också alternerande
personal under de åtta år som vågen i Klintebys
fanns. "I regel", för 1911 mottogs om onsdagarna betor på båda ställena. Här behövs mer forskning, för att använda en sliten klyscha!
Dune läggs ner någon gång mellan 1929 och
1935 men årtalet är obekant. Det vore också intressant att veta om några gotländska körvågar
tillverkades av Fole mekaniska verkstad som
hade detta på sitt program.

Som vi ser av tabell 5 var det inte bara på vågstationer som det lastades betor. Tabellen upptar
49 platser, och då hade fyra fallit bort på nedlagda
banor samt de som betlastplatser kortlivade Havdhems tegelbruk och Tjängdarve på GJ. Dessutom
rapporteras något år om linjelastning. Rosendal
och Stava var efter gotländska förhållanden stora
gårdar med mer eller mindre egna lastplatser och
hade inte något större behov av betvågar, eftersom
de fyllde många vagnar på egen hand.
Betmassa, melass, betfor och kalkslam
Sedan sockerlösningen tvättats ur snitseln återstod som ovan beskrivits betmassa. Denna användes alltså som foder, och till en början hade i

Bilden, .från K/,intehamn 1944,
är mysteriös. Det
fanns ingen rimlig
anledning att blanda betor som skulle
till Roma med
betmassa som skulle
diirifrån. Gåifull
är även anordningen i forgrunden,
for klen for att vara
ett vagnspel Det
räckte med enkelsidiga extraluckor
på I-vagnarna
eftersom de gick
vända åt samma
håll Gotlandstågets
arkiv.
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I brist på konkreta uppgifter gissas härmed att bilden foreställer upplastning av kalkslam som ska användas for cementtillverkning på fabriken i Slite. Vtzgnens nummer (539) visar att den tillhör SlRJ Sådana transporter forekom
under några år i början av 1930-talet. Gotlandstågets arkiv.

princip alla gotländska betodlare kreatur. (Även
betblasten användes som foder men var inget
transportobjekt för järnvägarna.) Betmassan gav
under kampanjerna Roma men även returstationerna en karakteristisk lukt som inte alla upplevde som behaglig.
Odlarna fick för en billig penning köpa betmassa i proportion till sina betleveranser och
under normala tider volymer därutöver. Också
returtransporten från bruk till leveransstation var
lågt prissatt. Den var till en början koncentrerad till veckorna efter kampanjen men från 1933
började odlarna på sin förenings initiativ ta hem
betmassa under kampanjen, vilket var en fördel
för utfodringen eftersom näringsvärdet sjönk
under lagringen.
Man finner av tabell 5 en viss diskrepans mellan leveransstationer för betor och mottagningsstationer för betmassa. En orsak är att odlarna,
särskilt i början, använde järnvägen mindre för
hämtning av betmassa än för lämning av betor
och själva fraktade hem massan, gärna med släde
efter vinterns inbrott, en annan att de utnyttjade
taxegränserna och beställde hem massan till den
billigare sidan, en tredje att många större gårdar,
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framför allt efter andra världskriget, övergick till
kreaturslös drift.
Melass var ett annat foder från Roma. Den
levererades i tvåhundralitersfat av vilka det normalt rymdes sexton på en godsvagn. År 1942
inleddes så tillverkning av betfor: betmassan
torkades och blandades med dels melass, dels
äggvita som återvunnits ur processvattnet. Det
nya fodermedlet distribuerades i säckar. De första åren reserverades betforn för odlare med lång
transportväg för betmassa. Tillverkningskapaciteten stärktes sedan och så småningom fanns inte
avsättning för all betfor på ön utan överskottet
fick avyttras på fastlandet.
År 1923 rationaliserades lastningen av betmassa i Roma. Det anskaffades ett elektriskt spel som
drog upp lastade tippvagnar till en brygga över
järnvägsspåret, varifrån de tömdes i godsvagnar
undertill. När dessa var fyllda flyttades de undan med ett nockspel. Åtta man klarade att lasta
uppemot 200 ton massa per dag. År 1944 effektiviserades utlastningen ytterligare vilket påskyndade vagnomsättningen. Samtidigt kom starkare
pressar som höjde torrhalten och minskade den
volym som behövde transporteras.
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Sockerbrukens restprodukt kalkslam hade på
fastlandet god avsättning som gödnings- och
jordförbättringsmedel men var föga attraktiv på
Gotland med dess redan kalkrika jord. Några år
i början av 1930-talet användes den vid cementtillverkningen i Slite, men transporten på SlRJ
blev för kostsam.
Betodlingen förutsatte betfrö och krävde mer
konstgödsel (cirka ett halvt ton per hektar), två
godsslag som länge väsentligen transporterades
med tåg och inledningsvis subventionerades av
Roma. Sockerverksamhetens indirekta fördelar
för och multipeleffekter på de gotländska järnvägarna var naturligtvis stora men är svåra att
mäta.
Spår i Roma

Roma (som nyåret 1952 fick namnet förlängt
till Romakloster) var ingen märkvärdig station
innan sockerbruket var påtänkt. På andra sidan
huvudspåret fanns ett längre rundspår och vid
godsmagasinet ett kortare med ett litet utdragsspår.
Men det skulle bli annorlunda. Sockerbrukets
etablering gjorde att GJ 1893 byggde till stationshuset, uppförde ett enloksstall med vändskiva i
norra änden av bangården (för den växlingsmaskin som behövdes tills sockerbruket skaffade en
egen) samt lade ut ännu ett rundspår. År 1898
öppnades KlRJ med ett eget litet spårsystem och
dito godsmagasin i bangårdens södra ände, var-

vid godsmagasinet och ett vattentorn flyttades.
Strax därefter, 1898, var det dags för SlRJ, och då
behövdes bland annat tre nya rundspår förutom
att stationshuset förstorades ytterligare. Vändskivan flyttades till södra änden av bangården.
Denna hade som mest hela tio spår i bredd, eller
tretton om man räknar in spåren till sockerbruket och till Centralföreningens lagerbyggnad.
Det kunde behövas under kampanjerna eftersom spårsystemet på sockerbruket inte var så
stort. Anslutningsspåret till bangården var ursprungligen cirka 700 meter medan sammanlagda längden av sockerbolagets spår så småningom
uppgick till 1, 7 kilometer.
Några förändringar skedde där genom åren.
Vagntippen med dess elspel från omkring 1920
har redan nämnts. År 1930 förlängdes svämrännan vilket gjorde att järnvägsvågen fick flyttas till
ett läge utanför den första växeln, något som underlättade vägningen eftersom vagnar inte längre

Har tyvärr ingen
· bättre bild av
fabrikens spår att
visa, men decauvillespåren kan
urskiljas vid sidan
av 891-systemet.

--
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behövde backas. Året därpå tillkom drygt 600 m
spår till ugnar för bränning av slamkalk (se ovan)
samt uppställning av vagnar. År 1934 byggdes ett
spår väster om sockermagasinet så att spåret öster
om detta kunde reserveras för sockerlastning ett skånskt råd från 1893 som äntligen åtlyddes.
Tio år senare uppfördes ett lokstall i gjuten betong, en enligt Darphin udda konstruktion. Loket hade tidigare inhysts i den betlada (med två
spår) som revs 1941 när djupsvämmorna byggdes och sedan haft ett provisoriskt väderskydd.
1945-46 kom en ny järnvägsvåg som klarade
30 ton medan den gamla vågen avdelades för
utfrakt av betmassa. I samband därmed rätades
vågspåret, vilket enligt utförda prov hade betydelse för en korrekt vägning. Inför kampanjen
1930 uppsattes vid infartsspårets korsning med
huvudvägen en vägskyddsanläggning med ljusoch ljudsignaler samt handmanövrerade bommar. År 1948 fick bommarna eldrift och fjärrstyrning från järnvägsvåghuset, vilket sparade in
en vägvakt.
Från början fanns också ett system av 600
mm-spår med tippvagnar för betor, betmassa
och kalksten.
Betlok och betvagnar

Betornas fysiska mängd och sockernäringens
ekonomiska vikt för de gotländska järnvägarna
blev naturligt nog dimensionerande för deras
rullande materiel. Under kampanjerna ansträngdes resurserna ofta till bristningsgränsen, mellan
kampanjerna fanns det ledig kapacitet.
GJ:s anskaffning av lok 5 Roma 1894 och
6 Framåt 1896 samt av lok 8 1939 kan direkt
kopplas till bettransporterna, liksom SlRJ:s förvärv av lok 3 Dalhem. Järnvägsbolagens ekonomi
tillät dock inte den löpande modernisering som
hade behövts. In på 1940-talet var till exempel
GJ :s lokpark allmänt sliten, och det rådde brist
på både koppar (till fyrboxar) och verkstadsarbetare. Den tillkallade konsulten Nils Ahlberg
rekommenderade 1945 förvärv av bättre begagnade lok från fastlandet men därav blev inget.
Efter statsövertagandet återupptogs den motorisering av dragkraften som så smått hade inletts
på persontrafiksidan före kriget. År 1948 kom
de båda första lokomotorerna och de följdes av
fler. Men på grund av bettransporterna kunde
ångloken inte elimineras helt. Ännu i 1953 års
kampanj tjänstgjorde tre ånglok, och ett stod i
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reserv, vid sidan av de sex lokomotorerna, varav
en var inlånad från fastlandet.
Romas kol och kalksten fraktades i första hand
med N-vagnar, men den stora kategorin var I-vagnar som behövdes till betorna (på fastlandet föredrog SJ för bettransporter O-vagnar men sådana
saknades på Gotland). Den gamla I-vagnsparken
dominerades av fem- och sjutonnare. 1930-talets
stora produktionsökning framtvingade anskaffning av relativt storbäriga I-vagnar hos både GJ
och SlRJ (det senare med direkt stöd från sockerbolaget), som fick kapaciteten ytterligare höjd
med hjälp av lastkragar. Dessutom ombyggdes
både personvagnar och andra godsvagnar till littera I. Vagnbrist var dock en problem under kampanjerna ända fram till början av 1950-talet. Allt
sattes in, reserver saknades.*
Sockerbrukets rullande materiel

GJ skötte sockerbrukets växling under de första tjugofem åren men ville sluta eftersom man
skulle fa ont om lok i och med utbyggnaden
till Lärbro. Sockerbolaget tog då varaktigt hem
RHJ-loket Ronehamn som man för övrigt aldrig hade fatt någon hyra för. Det konstaterades
1920 att originalpannan var kass och SlRJ :s reservpanna inlades 1921. År 1936 ersattes denna
i sin tur med en nytillverkad panna. Loket fick
allt mindre att göra under det senare 1950-talet,
och för den lilla växling som återstod efter produktionsomläggningen 1957 räckte oftast den
lokomotor som överfördes från det då nedlagda
sockerbruket i Linköping.**
Romas ursprungliga bud var att GJ skulle
skaffa så många vagnar som behövdes för bettrafiken. Detta fann järnvägsbolaget oantagbart
eftersom det skulle leda till en stor överkapacitet,
och lösningen blev liksom i Skåne att sockerbruket köpte och blev ägare till en del av de I-vagnar
som erfordrades. Vagnarna registrerades emellertid på GJ enligt myndigheternas krav.
Sockerbruket fördelade beställningen mellan
Fole mekaniska verkstad som fick tillverka tjugo
vagnar och P.A. Otters mekaniska verkstad som
*Mer kunde förvisso sägas om de gotländska järnvägarnas rullande material i anslutning till de sockerrelaterade
transporterna, men det är etc ämne som har behandlats
väl av andra skribenter.
** Ångloket beskrivs närmare av Ragnar & Hardings och
den aktuella lokomororrypen i Bjurström-lokomotorer,

1989.

Loket Ronehamn var ett av de sista som tillverkades vid anrika Kristinehamns medkaniska verkstad Det fick närmare
sextio års tjänst, men hade inte så mycket att bestyra under de /,ånga mellankampanjerna. Foto W Lönnies, Gotlandstågets arkiv.

gjorde tio. Beställaren höll själv med axlar och
hjul. En femtedel av vagnarna hade broms. Liksom GJ:s motsvarande vagnar lastade de sju ton
men hade till skillnad mot dessa järnunderrede.
Vagnarna märktes på ena långbalken med
"Egare Roma Sockerfabriks AB". Enligt förordningen skulle de emellertid även ha GJ-märkning
vilket påpekades vid den årliga besiktningen
1898, och vagnarna numrerades GJ 001-030,
med Ottervagnarna först.
Inga sockerbruksvagnar inregistrerades på KlRJ
medan RHJ försågs 1901 med fem I- och fem
N-vagnar, tillverkade av Otter. Inte heller för vagnarna förmådde Ronehamnsbanan betala någon
hyra. När SlRJ besiktigades året därpå befanns att
vagnparken var mindre än i det godkända kostnadsförslaget. Lösningen blev att SlRJ fick överta
hälften, det vill säga femton, av sockerbrukets GJvagnar, alla ur den serie som var tillverkade i Fole.
Hos SlRJ fick de nummer 500-514.
År 1906 "uthyrdes" fem av Romas GJ-vagnar
till RHJ. Efter den banans faktiska nedläggning
1918 återgick de till GJ. År 1945 ombyggdes en
GJ-vagn till finka för bruksinterna transporter
av framför allt betfor mellan fabrik och magasin.
Den rymde en skiftproduktion. Vilken individ
det gällde är obekant, men vagnlistan i Spårstumpen 3-4/ l 979 antyder två kandidater, vagnar som
aldrig övertogs av SJ: N 1 och I 42.*

Det uppgavs 1950 att sockerbrukets egen järnvägspersonal uppgick till nio man.
Sockertransport och cisternvagnar

Råsockret från Roma levererades som sagt i princip till raffinaderierna i Norrköping och Stockholm, någon gång även till Göteborg. Det fylldes
ursprungligen i svårhanterliga hundrakilossäckar
och fraktades ut främst via Visby men också över
Klintehamn.
I Skåne började man kring 1920 lagra och
transportera sockret i lösvikt. Också i detta avseende var Gotland sent och omställningen kom
först 1936. Sockerbolaget förhandlade med GJ
och SlRJ, men det förra bolaget kunde lägga bäst
bud och fick kontrakt på leveranserna. Därmed
miste KlRJ en fraktvara.
*Tre råsockerlastade vagnar omtalas av Gotlands Allehanda som "ramponerade" efter en växlingsolycka i
Visby hamn 1901. Säckarna med råsocker fraktades
naturligt nog på N-vagnar. I GJ:s årsberättelse för 1901
sägs visserligen inget om olyckan trots att Bera mindre
missöden nämns, men det uppges att man vid årets slut
äger 33 "plankvagnar" mot 34 årsslutet innan, och inga
ombyggen rapporteras. Det är fördenskull troligt att N 1
blev ohjälpligt skadad, samtidigt som det är en fascinerande gåta varför årsberättelsen teg om detta, som måste
ha varit känt för alla berörda. Därmed är det I 42 som
blev ombyggd till internvagn för SSA- och Jannesson &
Ronanders vagnförteckning kan göras komplett.
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Inte bara våghus
utan också cisternvagnar tillverkades
på sockerbruket.
Både underreden
och cisterner var
befintliga, men
ombyggrzaden var
ändå omfattande.

Fyra av Romas ursprungliga cisternvagnar fick behålla sina tre axlar. De små
cisternerna var inte det enda begagnade
materialet.från den skånska sockerverksamheten som Gotland fick överta. Foto
1958 Erik Sundström.

Inte bara axelantalet utan även märkningen, med
romerska siffror istället for arabiska, skilde de nyare cisternvagnarna .från de äldre.
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Cisternvagnarnas påfyllningsluckor syns tydligt tack vare det ovanliga perspektivet. Personerna har kommit med extratåg for att fira sockerbrukets femtioårsjubileum den 19 september 1944. SSA, Lunds landsarkiv (båda).

I Roma byggdes en hundratons silo for utlastning och i Visby hamn en lagringssilo for tio tusen
ton råsocker. En lucka i kajspåret öppnades mot
en kulvert i vilken ett transportband förde sockret
till en elevator, och 75 ton kunde lossas i timmen.
För den mellanliggande transporten anskaffades
tolv vagnar med cisterner överflyttade från Skåne,
där de tillhörande vagnarna varit inregistrerade på
Malmö-Trelleborgs järnväg. Cisternerna hade blivit överflödiga där sedan sockret 1933 börjat köras
med tankbil mellan sockerbruket och hamnen i
Trelleborg. Romas sockervagnar kompletterades
1938 med fyra nya, varav en med broms, som
bruket självt sade sej bygga. Cisternerna hade denna gång ett förflutet på Köpingebro sockerbruk.
SSA:s I-vagnar GJ 011-026, som de numera
hette, fick underredet kompletterat med en mittaxel och överbyggnaden utbytt mot de gråmålade,
tvådelade cisternerna som hade bottentömning
och lastade tio ton. I slutet av 1930-talet byggdes
åtta av vagnarna om till tvåaxliga med förlängt
underrede och ökat axelavstånd. Fem av dem fick
tryckluftsbroms. Ny GJ-littera blev Q vid förstatligandet ändrat till Isp och SSA-registrering. Innan denna hantering inleddes hade råsockerlastade

vagnar ofta stått bundna i Visby hamn väntande
på att lossas.
Det kunde dock fortfarande förekomma utlastning av socker i Klintehamn. SlRJ fick ta
hand om "andraprodukten", det vill säga sirapsvarianterna, men även säckat råsocker kunde
gå ut den vägen. I Spårstumpen berättas 2002 hur
banvakten i Gane utkommenderades till Slite for
att vakta den under ransoneringsåren begärliga
varan.
Extratågets vagnar tillhörde G], men brukets eget lok
drog in dem på området.
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Tre studier i lastning av råsocker. På den övre bilden,
från 1935, visas det traditionella, arbetsintensiva och slitsamma hanterandet av hundrakifossäckar. Arbetskraft och
slit sparades när cisternvagnarna kom foijande år och kunde
fyllas från en särskild silo. Men
vad ska man säga om bild 3
med dess märkliga blandning
av gammal och ny teknik? En
gissning är att kameran togs
fram just for att dokumentera
en ovanlig foreteefse. Det var
någon vajsing med påfyffningssifon och därför fick cisterna
fyffas med säck. Säckhantering
och med tillhörande paternosterverk fanns nämligen kvar
for utlastning.från sockerhuset
av ''produkt 11" som fastades
- ut i Sfite. Gotfandstågets arkiv.
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Problematisk schemaläggning*
Efter positiva erfarenheter från framför allt Hököpinge sockerbruk beslöt sockerbolaget att betleveranserna från och med 1923 helt skulle schemaläggas. Varje odlare fick föreskrift om vilken
dag hans betor skulle levereras direkt till sockerbruk, vågstation eller lastplats, och i hur stor
mängd. Betor som inte levererades enligt plan
skulle få vänta till kampanjens slutskede. Bland
odlarna rådde först viss tvekan men systemet föll
på det hela taget väl ut.
Dock inte på Gotland. Skörden var stor detta
år, hästvädret började bra, betorna fick tid att växa
till sej och Roma körde inte igång förrän den 24
oktober. Men sen kom ihållande regn som förvandlade betfält och snart nog även landsvägar
till gungflyn. Folk och dragdjur slet ont och
upptagningen försenades. Den 20 november
bedömdes att en tredjedel av betorna ännu stod
kvar i jorden. Så slog vädret om med snö och kyla
som fick betorna att frysa fast. Fabriken inställde
produktionen i förtid. Den startade åter efter ett
nytt väderomslag och kampanjen varade till tre
dagar före jul, men cirka 200 hektar skördades
aldrig. Och på de betor som skördades klibbade
ovanligt mycket jord fast. "Sedan vågmästaren
svarvat biljardbollar av betorna, återstår ej mycket betvikt att få betalt för", klagade en insändare.
(Fast det var nog tvättmästaren som "svarvade"
när smutshalten skulle fastställas.) Skribenten
föreslog att järnvägarna denna gång skulle sänka
frakttaxan och kompensera för mängden jord
som forslades. Men järnvägsbolagen gjorde i ett
gemensamt svar inga medgivanden. Försöket till
leveransplanering hade misslyckats för Gotlands
del och följande år återgick man till den gamla
ordningen.
1930-talets växande odling gjorde att anstormningen till bevågarna kunde bli stor, och
det utfärdades en rekommendation om leverans
av ett lass betor (cirka 1,8 ton) per tunnland och
vecka. Men det skulle dröja till 1938 innan ett
mer ambitiöst försök gjordes. Det skedde denna
gång på initiativ av betodlarföreningen vars medlemmar ogillade att behöva köa långa tider vid
*Exempel på bettransporternas invecklade logistik har
tidigare getts genom Richard Berglund, "Så gick betvagnarna", ÖSJ-bladet 2/2006 (Arlöv 1915) och Jan-Olov
Svensson, Ölands Järnväg, 2009 (Mörbylånga 1951).
Den sakkunniga behandlingen av järnvägens bethantering är en av de många förtjänsterna hos Svenssons bok.

betvågarna, och dess reseinspektör från Skåne
hade varnat för sjunkande sockerhalt i de stora
upplagen och därmed sämre ersättning till odlarna. Bristen på godsvagnar fick däremot sockerbolagets platschef att tveka för sin del.
Också denna gång kom dock vädret emellan.
En långvarig torka vållade vattenbrist i Roma.
Leveransplanen fick skjutas fram tre hela veckor,
kampanjen pågick från de sista dagarna i oktober
till de sista i december och snön gjorde att odlare
fick byta vagn mot släde för leveranserna. Planen kunde inte hållas utan bethögarna växte åter.
Dessutom blev odlarna oense inbördes eftersom
det enligt den ambitiösa planen inte skulle behöva betalas extra för vinterbetor.
Följande år gjordes ett nytt, ambitiöst försök
till leveransplanering sedan man försökt säkra
tillgången på tillräckligt många godsvagnar. SlRJ
sa sej ha många nog. GJ påpekade att man under
senare år hade investerat 110 000 kr i lok och
vagnar för bettransporternas behov. 170 vagnar
fanns men det behövdes 30 till, och man var beredd att skaffa dem bara om man garanterades
oförändrad volym bettransporter under tio år.
KlRJ hade 60 lämpliga vagnar men 25 till krävdes inklusive reserv. De skulle kosta 96 000 kr
och järnvägsbolaget hade i brist på medel bett
kommunerna borga för beloppet. Men betodlarföreningen hotade med ökad övergång till biltransport om inte järnvägarna ställde upp.
286 lämpliga vagnar fanns inberäknat sockerbolagets egna medan behovet var 310, räknat på
63 transportdagar. Vagnarnas omloppstid kalkylerades till i medeltal 1,6 dygn - normalt ett
dygn utan, två dygn med returlast av betmassa.
Alla öns godsvagnar var från 1900-talets början
numrerade i en gemensam serie (GJ:s vagnar fick
behålla sina nummer medan KlRJ :s och SlRJ :s
serier startade på 301 respektive 501) och deras
insatser schemalades nu noggrant. Tabellerna
8-10 (nästa uppslag) antyder transportorganisationens komplexitet.
Nytt försök, nytt misslyckande. Sommarens
och förhöstens torka gjorde att kampanjstarten
kom ännu senare, den 1 november. En annan
svårighet var krigsutbrottet som gjorde att militärens transportbehov fick prioriteras. Fast vagnbristen lindrades av att skörden var ovanligt skral.
De följande årens leveransplaner blev mycket lösare. Först 1945 återkom en schemaläggning dag
för dag, och även därefter konstaterade socker103

Tabell 8. Betor till Roma, ur leveransplanen 1939, dag 3
Bedossning pågick dygnet runt (i regel åtta vagnar i timmen), beclastning 12- 08. Här utelämnas uppgift om lastvikt/lastkapacitet,
som ju växlade mellan olika vagnindivider.
Kl.

Trafikplats

GJ litt. A
5.1 5 Visby
6.00

Roma ank.

GJ tåg 21
5.30 Rosendal
5.45 Sylfaste
6.05 Barlingbo
6.23 Roma ank.

GJ litt.
9.35
9.50
10.19
10.53
11.52
12.10

B
Havdhem
Alva
Hemse
Stånga
Bjärges
Roma ank.

GJ tåg 5
10.00 Lärbro
10.26 Tingstäde
10.43 Marcebo
10.58 Väskinde
13.22 Roma ank.
GJ tåg 6
9.50 Burgsvik
10.34 Havdhem
11.08 Hemse
11.38 Stånga
12.57 Roma ank.

GJ lite. C
14.30 Visby
14.45 Sylfaste
15.03 Barlingbo
15.20 Roma ank.
GJ!itt.G
17.10 Stånga
17.59
18.10
18.20

Bjerges
Viklau
Roma ank.

GJ lire.
17.40
18.25
18.35
18.50

D
Burgsvik
Havdhen
Alva
Hemse

19.28
20.30

Stånga
Roma ank.

GJ tåg 35
16.35 Martebo
16.50 Väskinde
17.10 Häscnäs
17.25 Visby ank.
(Högklinc

KIRJ tåg 1
6.35 Silteby
8.09 Sanda
8,15 Tjuls
9.02 Roma
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Antal
~

vagnar

Kl.

74-77,23,24, 5,6, 88,
18-20, 134,162,163,
125, 17,27

KIRJ tåg 5
11.50 Klincehamn
12.05 Sanda
12.43 Isums
12.59 Roma ank.

18

1
2

2

81
32,33
14, 15

5
2
2
6
8

-2

155, 156
133, 143
158-161 , 128, 129
7,8, 179,180,176,177,
168, 169
145,146

20
2
2
3

--2

78,82
83,84
147-149
25,26,51

10
2
1
2

--2

53, 54
157
12, 13
124, 131, 132

8
3
5

-2

108, 103, 130
136-139, 119
144, 95,96

11
11
3
_l

135, 126, 127, 118,
85-87,62-64, 106
28,164,165
37

15
4
5
4
10

-2

36, 55-57
110, 111, 50-52
11 ,2 1,39,43
16,38,29-31,40,41,
45,46, 107
170, 171, 174

26
5
6
4
2
_l)
18
1
6

l
8

321, 15~ 7~73, 101
152-154,67-69
60,61, 79,123
98,99
80

334
340-344,354
367

Trafikplats

KIRJ tåg 3
15.40 Hablingbo

Antal
4
4

-2

vagnar
307,336,361,362
310-313
303,304

10
6

16.24

Levide

10

17.10
18.04
18.28

Klincehamn
lsums
Roma ank.

-2

5

335,366,368,369,322,
317
363-365,358,345-349,
330
356,331,338,355,357
305,309,314,323,324

26

SlRJ tåg 5
12.20 Larsarve
13.19 Roma ank.

Q
6

SIRJ tåg 3
17,35 Larsarve
18.03 Depps
18.15 Hässelby
18.30 Roma ank.

7
3
_Q
16

GJ: tomma vagnar kvar
Väskinde
2
Visby
1
Rosendal
1
Sylfaste
2
Barlingbo
2
Stava
2
Bjärges
2
Stånga
2
Hemse
2
Alva
1
Havdhem
2
_l
Burgsvik
20
GJ: lastade vagnar kvar
Lärbro
2
Othem
1
Tingstäde
.3.
6

519-52 1, 525-527

509,517, 528-532
508,515,516
522-524,507, 518,514

47,48
100
122
120, 121
114, 115
104, 105
166,167
117,175
108, 109
44
65,66
58

140- 142
159
141, 142, 71
går dag 4 med tåg 5

KIRJ: tomma vagnar kvar
Hablingbo
2
Klincehamn
2
Sanda
3
Tjuls
1
Hogrän
2
Isums
1
_l
Kaupe
12

320,359
332,333
337,202,308
301
315,316
329
360

KIRJ: lastade vagnar kvar
Hablingbo
2
Sanda
5
Hogrän
2
9

318,319
325-328,336
352,353

SlRJ: tomma vagnar kvar
Hässelby
4
Oune
2
Larsarve
3
_l
Boge
10

501-504
509,517
510-512
513

bolaget att leveransplanen
aldrig upplevdes som lika
helig av de gotländska betodlarna som av de skånska.

Primitiv betlastning

Tabell 9. Leveransplan för vissa trafik.platser 1939
Station

Vtzgnar
i veckan
Martebo
51 ,9
Högklinr
5,3
149,6
Stånga
Hablingbo 25,9
Hässelby
16,9

Betor/betmassa
Må
Ti
9/4
9/4
2/2
-/25/13 25/13
- /9/5
-/5/3

On
9/4
2/2
25/13
9/5
-/-

To
9/4
-/25/12
- /6/3

Fr

8/3
1/25/13
8/5
6/4

Lö
8/3
1/ 1
25/12

-/-/-

Totalt
52/22
5/4
150/75
26/15
17/10

Bethanteringens
svenska
modell innebar att en Tabell 10. SIR]: utsättning av massa- (kursiv) och tomvagnar 1939
Trafikplats Antal Vtzgnar
Antal Vtzgnar
mängd bönder odlade betor KL
med fastställda arealkvoter Tåg4
18.45 Roma
men efter eget gottfinnande 19.06 Oune
1
506
510-512 (från Larsarve)
3
samt stod för upplastningen 19.16 Simunde
19.35 Bäl
4
501-504 (från Hässelby)
av betor i godsvagnar om 19.50 Boge
1
513
_l
505 (från Oune)
sådana fanns till hands, att 20.00 Slire
10
sockerbolagen höll med våg- Tåg2
9.30 Roma
stationer och att järnvägarna
2
519,520
9.57 Oune
530-532
3
stod för transporten. Den 10.06 Simunde
4
521,525- 527
508, 515, 516, 522,533
5
2
509,517
4
524,507, 518, 514
gotländska profilen i detta 10.16 Källunge
10.29 Bäl
528, 529
...2
var som vi sett att odlarna
10
12
var relativt fler med ännu
mindre genomsnittlig betproduktion, att vågsattes upp i Skurup och Vintrie. De var dyra i anstationerna var relativt fler och mindre och att
läggning och drift och dessutom impopulära hos
järnvägarna hade relativt sett sämre ekonomi.
många odlare. De fick heller inga omedelbara
Detta ledde till att det inte fanns något starkt
efterföljare. SSA förlitade sej i stället på leveranstryck att rationalisera den tunga och arbetskräplanerna (se ovan) som försköt lastningsansvaret
vande betlastningen och framför allt inga stora
till odlarna.
ekonomiska resurser därtill. Annorlunda var det
Handlastning var slitsamt, oavsett om det gälli USA där sockerbruken ansvarade för lastningen
debetvagnar eller upplag, även om det i det senaoch där det tidigt utvecklades en rad kapacitetsre fallet kom ett avtal om att ingen behövde kasta
starka lastningsanordningar. De studerades tidigt
upp betor mer än 2,5 meter. Från Stånga berättas
under 1920-talet av ombud för sockerbolaget.
att betlastare i början av 1930-talet tjänade 44
Detta hade redan decenniet innan gjort prov
öre per ton, 49 vid oväder, 56 öre nattetid - och
med mekaniserad betlastning på ett par skånska
2 kronor extra på juldagen. Man jobbade i trestationer men de hade inte fallit särskilt väl ut.
mannalag (två fyllde kärran, en tippade den) som
Stort bättre gick det inte med de "bethjul" som
kunde fylla sju godsvagnar på ett skift. De äldsta
med amerikanska ritningar byggdes och 1928
vagnarna lastade ju bara fem eller sju ton, men

Det i princip enda
sätt att lasta sockerbetor på svenska
godsvagnar som
rådde från 1870till 1940-talet.
Fotot från 1935
är taget i Stånga
som periodvis var
Gotlands största
vågstation. Gotlandstågets arkiv.
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GJ:s Kalmarvagnar som kom på 1930-talet klarade tio ton och tretton med de lastkragar som
anskaffades 19 3 8.
Inom sockerbolaget påpekades att bethögarna
och handlastningen inte var ett så stort problem
på Gotland då ju arbetskraften var billigare där.
Och så bröt kriget ut

Ett rationaliseringsbehov kvarstod emellertid,
inte minst på grund av lantarbetarnas höjda löner. År 1938 tillsatte järnvägarna och betodlarna
en gemensam utredning. En inventering, som
begränsade sej till Skåne, visade att ett antal stationer hade förhöjda kajer som underlättade lastningen, men att betlasset i de flesta fall stod på
samma nivå som godsvagnen vilket innebar höga
och tunga lyft. Som en billighetslösning föreslogs
anläggning av halvhöga lastkajer som lutade mot
spåret och därmed underlättade både tippning
och fösning. Några provisoriska sådana byggdes
av begagnade sliprar och provades.
För 800 000 kr kunde de 120 största betstationerna fa sådana kajer vilket innebar att ett halvdussin gotländska skulle kvala in. Men odlarna
och järnvägarna ville inte betala. Ville sockerbolaget? Svaret blev nej. SSA tänkte använda sina
pengar till att anpassa sina mottagningsanordningar till det växande antal betor som kom med
bil och såg fram mot att detta transportsätt helt
skulle ta över betfrakterna.
På våren 1939 konstaterade utredningen att
den hade misslyckats med sin uppgift. Den 1
september utbröt andra världskriget.
Fyrpartsöverläggningar

Kriget påverkade sockernäringen och bethanteringen på flera sätt:
1. Efterfrågan steg på socker som konserveringsmedel för frukt och bär.
2. Importen av rörsocker ströps.
3. Bristen på bensin och framför allt däckgummi lade en stark hämsko på vägtrafiken.
Gengasdrift satte ner de resterande lastbilarnas
effekt.
4. Inkallelser och andra krigstidsrelaterade fenomen (bunkerbyggen, torvtäkt, vedhygge etc.)
skapade brist på "prima'' arbetskraft. Det gällde
inte minst på Gotland.
Problemen visade sej under betkampanjen
1939, och i början av följande år tog Sveriges
betodlares centralförening upp frågan om bet106

lastningen i samband med de reguljära förhandlingarna inför årets skörd. Folkhushållningsdepartementet utsåg som enmansutredare Erik
von Friesen som tidigare varit chef för SJ :s tredje
distrikt, vilket hade sin tyngdpunkt i det betodlande Skåne. von Friesen tog kontakt med privatbanor och SJ, med betodlarna och sockerbolaget,
och hans preliminära rapport i april, som delvis
kunde bygga på föregående års utredning, lades
till grund för en proposition. Genomsnittskostnaden per anläggning beräknades till 15 000 kr.
Betalningen blev en stötesten även denna gång
men det nåddes en blandekonomisk lösning.
Staten skulle för det nationella allmänintressets
skull betala hälften och järnvägarna och odlarna
dela på den andra halvan. Odlarna skulle betala
genom en kajavgift om 20 öre per ton betor att
upptas under fem år (beloppet täckte inte driftkostnaderna enligt GJ), men anläggningen villkorades med att tre fjärdedelar av odlarna i stationens upptagningsområde förband sej till detta.
Emellertid bedömdes snart att det var omöjligt
att samla in förbindelser från tusentals gotländska småodlare. Sockerbolaget behövde för sin
del inte betala något för lastningsanordningarna,
men lovade i gengäld att under motsvarande
femårsperiod inte ta emot några axelbetor från
berörda områden. Det skulle dessutom upprätta
ett antal nya vågstationer. Det tillkom visserligen
inga "kristidsvågar" på Gotland där nätet redan
var tätt, men bolaget löste in några vågar som
ägdes av odlarföreningar. En inte minst på Gotland viktig poäng med mekaniseringen var att
vagnomsättningen blev snabbare.
Privatbanorna var tveksamma till uppgörelsen,
trots femårsgarantin. De skulle ju enligt riksdagsbeslutet året innan förstatligas. Och några
sa sej inte ha råd fastän det erbjöds statligt lån.
Dit hörde på Gotland KlRJ.* Nedläggningen av
VVJ med dess vågstation i Hallvards var redan
beslutad, även om bettransporterna på det resterande spåret till Högklint fortsatte en tid ännu.
Återstod gjorde tills vidare GJ och SlRJ.
Stödet kunde även gälla hårdgöring (med betong, gatsten eller makadam) av stationers tillfartsvägar och lastplaner. Genom det senare blev det
lättare att ta tillvara spilld betmassa, som genom
avspärrningen hade fatt ökat värde som foder.
*KlRJ fick likväl några elevatorer innan staten tog över.
Det är tills vidare oklart hur det gick till.

En nackdel med de fasta betlastningsanordningarna (några andra fanns inte på Gotland)
var att det behövdes längre lastspår eftersom det
nu skulle finnas plats för både tomvagnar och
framspelning.
Problematiska österslövare

Denna gång hade våg och minst 2 000 ton betor
satts som villkor för att en station skulle vara berättigad till stadigt understödd lastanordning. Men
resurserna räckte inte for att redan till 1940 års

Klintehamn 1944. De mekaniska betlastarna fongerade bäst ihop med tippvagnar, men sådana var tills
vidare inte så vanliga på Gotland Hjul och axlar tog
stryk när de gamla bolstervagnarna lyftes och tippades.
Österslövselevatorerna forsågs senare men upphöjd provtagarbrygga över tråget. Men någon sådan hade heller
inte monterats på österslövaren som uppsattes i Hablingbo 1945. Det var formodligen enklare att bygga en låg
ramp än att sänka lasttråget. Två lass kunde som synes
tippas samtidigt men då blev det lätt stockning, enligt
samtida rapporter. Sockermuseet i Arlöv.
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kampanj täcka behovet. På Gotland var det Hemse och Stånga som utrustades i den första omgången 1940 sedan GJ studerat betlastning i Blekinge
och Skåne - förmodligen lågkajer respektive österslövare. Under den första kampanjen hade dock
inga tippningsspel levererats och odlarna slapp i
gengäld betala kajavgift. För Stångas del hade von
Friesen förordat högkaj men godtagit elevator.
Det som anlades var elevatorer av Österslövstyp, uppkallade efter den nordostskånska station
där den första apparaten anbringats året innan.
Den var konstruerad och tillverkad av Hässleholms mekaniska verkstad. Med hjälp av ett spel
upphängt i en balkstomme över elevatom tippades odlarens vagn, och betorna stjälptes ner i ett
trätråg som var delvis nedsänkt i en 0,8 m djup,
betongklädd grop. Från trågets öppningar föll
betorna ner på ett horisontellt transportband av
gummi som överlämnade dem till ett nytt band
i en uppfordringstransportör. I övre änden fanns
en rörlig avlastningsränna från vilken betorna
rann ner i godsvagnen - på dess hitre eller bortre
sida alltefter hur rännan lutades. En fyra hästkrafters elmotor drev gummibanden. (Den likartade
Nordströmselevatorn förekom inte på Gotland.)

..

Österslövselevatorn var relativt billig i anskaffning men behäftad med två stora svagheter. Det
ena var gummibandet som slets, inte minst av
skarpa gotländska kalkflisor, och var svårt att ersätta i dessa kristider (banden togs av efter kampanjen och eventuella reparationer gjordes i Trelleborg, men i övrigt underhölls lasrarna på öns
järnvägsverkstäder). Det andra var den allmänt
svaga konstruktionen och otillräckliga motorstyrkan. Dessutom följde nästan all spilljord med
ner i godsvagnarna. Redan efter två kampanjer
beslöts att för de större betstationernas del satsa
på andra konstruktioner.
Däremot kunde man inte utan vidare skrota
de befintliga apparaterna. Motorerna började
bytas till dubbelt så starka redan efter det första
året, men sedan blev principen att flytta österslövarna till mindre betstationer. Därmed fick
Gotland överta ett antal sådama elevatorer från
Skåne - se nedan.
Mekano till Stånga

I Hemse fick man tills vidare nöja sej med motorbyte 1942, och samma år kom en Österslövselevator till Klintehamn. Den största vågstatio-

r.

Stångas Österslövselevator byttes redan
efter två år mot en
Mekanodito som
kompletterades med
ett tippbord som var
manuellt manövrerat, motsatt forhållandet på fastlandets
största vågstationer.
Ett foto ur en annan
vinkel visar att bilen
i fråga hade gengasdrift. Foto Helge
Beckman, Gotlandstågets arkiv.
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:
De tre elevatortyper som forekom på Gotland· Österslöv,
Mekano och Kalmar, uppifrån räknat.

nen Stånga överlät samma år sin österlövare,
sedan den fått ny motor, till Havdhem (där den
till följd av bristen på arbetskraft dock inte kom
i drift förrän den 9 november) och erhöll en ny
mekanisk betlastare.
Den var av märket Mekano, tillverkad av verkstads bolaget med samma namn i Helsingborg.
Ett första exemplar hade med gott resultat provats
i Lund 1940, och Mekano blev den elevatortyp
som SJ satsade på. Den var allmänt mer robust
än österslövaren, gropen var rymligare och lättare
att rengöra, motorn hade effekten tio hästkraf-

1~• ,_-,, ., ,/ ,..,., -

,,,r ~ h ~ I I I

ter. En stor skillnad var att ett enda band skötte
både den horisontella och den lutande transporten och att bandet inte bestod av gummi utan av
stållameller. Medbringare förde undan spilljord.
Avverkningsförmågan var betydligt större, upp
till 12 500 ton på en säsong - vilket ju var vida
mer än vad som behövdes på någon gotländsk
betstation. En väsentlig nackdel med Mekano
var det drygt 50 procent högre priset.
Österslövselevatorerna var på Gotland av den
vertikala typen, det vill säga stod vinkelrätt mot
spåret. Det var den variant som föredrogs och
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Martebo fick
högkaj 1942.
Lastningen
underlättades
starkt men
tipp bordet
behövde hjälp
av mannakraft
for fosning och
tilijämning.
De båda bakre
betvagnarna
har forsetts med
lastkrage for att
öka volymen.
Den icke hårdgjorda lastplanen var sumpig
och väckte
klagomål Foto
Helge Beckman, Gotlandstågets arkiv.

som användes när utrymme fanns. På skånska
betstationer med stor inlastning i förhållande till
spårlängden fanns en rörlig elevatorvariant som
gick på ett parallellt spår, men denna relativt dyrbara lösning behövde inte tillgripas på Gotland.
Stångas Mekanoelevator var däremot uppställd
parallellt med lastspåret.
Med en fast lastningspunkt krävdes att vagnarna successivt förflyttades vilket i huvudsak gjordes
med spel. På fastlandet skaffades tidigt eldrivna
spel men Gotland med dess lättare, smalspåriga
godsvagnar fick nöja sig med spel som var handdrivna, utom så småningom i Stånga, vars elspel
som drevs av den utbytta motorn till en Österslövselevator drog vagnsättet med en hastighet av
3,5 meter i minuten.

Högkajer och tippbord
Det hände mer på lastningsfronten 1942. Martebo och Väskinde på GJ:s norra linje fick högkajer av betong. Också för deras del planerades
först elevatorer men det stupade på att tillräcklig
eleffekt saknades vid stationerna, och i Martebo
ansågs utrymmet dessutom vara för litet för en
vertikalställd elevator. Villkoren vid anläggningsarbetena kunde vara primitiva: sex man som
byggde lastkajen i Martebo, där det var ont om
närbelägna bostäder att hyra in sej i, fick sova på
halmmadrasser i en godsfinka.
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Högkajer hade 1940 uppförts på ett antal
skånska SJ-stationer. De hade fördelen att flera
godsvagnar kunde fyllas samtidigt utan att behöva förflyttas och underhållskostnaden var låg.
Men nackdelarna var betydande. Priset var högt,
det krävdes ett långt lastspår som i stort sett inte
kunde användas till annat och lutningen upp till
lastplanet (50 promille) begränsade de hästdragna betlassens storlek. Därför avrådde numera SJ
även från denna lösning.
Ännu var dock GJ inte förstatligat utan anlade
på grund av omständigheterna sina två högkajer.
Det introducerades också en förbättring jämfört
med de skånska. Både kajer och elevatorer av den
första generationen hade haft balkramar med
handspel där krokar fästes i sidan på vagnen som
skulle tömmas. Det innebar stora påfrestningar
på vagnen och särskilt på dess hjul. Nu hade
Hässleholms mekaniska verkstad konstruerat ett
hand- eller eldrivet tippbord som gjorde manövern både snabbare och mera skonsam - fast då
måste godsvagnarna flyttas successivt eftersom
bara en skjuts i taget rymdes på tippbordet. Betkajerna i Martebo och Väskinde försågs med
sådana liksom Stångas Mekanoelevator och flera
av de lossningsanordningar som senare tillkom
påön.
År 1944 fick också SlRJ en högkaj med tippbord, på sin största betstation Larsarve. Här hade
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Larsarves högkaj låg i en naturlig sluttning vilket.forbilligade anläggningen.

man hjälp av den lokala terrängen: bangården
begränsades i väster av en brant i vilken kajen
byggdes in så att ingen större nivåskillnad var att
övervinna för betlassens dragare. Det var på bara
gotländska smalspårsbanor som det byggdes högkajer - betkajerna på Blekinge kustbanor, Östra
Blekinge järnväg och Ölands järnväg var låga.
Fortsatt mekanisering

Stora betstationer prioriterades naturligt nog
framför mindre och Gotlands var i genomsnitt
små. Men mot krigsslutet var de väsentliga behoven tillgodosedda på fastlandet och det kom
en våg av mekanisering och annan rationalisering på både Gotland och Öland. Samtidigt hade
gränsen för statsbidrag sänkts till 1 500 ton.
I Klintehamn uppställdes 1944 en Österslövselevator som tidigare hade tjänstgjort i Jordholmen på f.d. Malmö-Kontinentens järnväg.
Hablingbo, Levide och Simunde fick alla nytillverkade betelevatorer av modifierad (förstärkt)
Österslövstyp 1945 medan Gotlands Hässelby
erhöll en begagnad sådan.* Det skulle de ha fatt
*Det framgår av arkivhandlingar att elevatom levererades från Lund, och en skribent har framkastat tanken
att den ursprungligen funnits på Bjärred-Lund-Harlösa
järnväg. Men den banan hade ingen mekanisk bedastare under sin självständiga tid, och de elevatorer som
SJ 1942 ställde upp i Fjelie och på Lund Ö var av typ
Mekano. Det fanns heller inga andra österslövare i Lund
eller dess närhet. En gissning kan vara att apparaten hade
genomgått någon form av reparation, i så fall troligast på
Lunds mekaniska verkstad eller Holmgrens mekaniska
verkstad. Ingen skånsk Österslövselevator försvann 1944,
men Tommarp fick sin utbytt året innan och monteringen på Gotland blev ju uppskjuten.

året innan men bristen på arbetskraft bromsade
planerna. Hässelby försågs samtidigt med betvåg som sista gotländska järnvägsstation, och ett
bimotiv var att tidtabellen på SlRJ kunde förbättras. Sanda fick 1946 en österslövare. Även
Burgsvik försågs det året (försenat på grund av
Metallstrejken) med en elevator, som dock inte
var tillverkad i Hässleholm utan av Kalmar verkstad - skillnaderna mot originalet var enligt ritningarna små, men Kalmarelevatorn hade liksom
Mekano stållameller i stället för gummiband. I
Burgsvik betalade odlarna dessutom tillägg för
att fa en eldriven skjutslyftare. Samma år fick odlarna SlRJ att kräva en elevator till Bäl, men Statens sockernämnd bedömde lastningen som för
liten, och sockerbolaget hade behövt anlägga en
våg. Alva fick 1947 från skånska Simlinge överta
en "äkta'' österslövare, som placerades på den
nya håll- och lastpats dit vågen flyttades. * Året
därpå hade turen kommit till Fidenäs, trots att
sockerbolaget tvekade med tanke på stationens
relativt ringa betmängd. (Enligt en ny ordning
1951 fick SSA betala en tredjedel av sådana kostnader vilket stärkte bolagets tvekan.) Samma år
kom en Österslövselevator till Sylfaste som dittills hade lastat betor från en statssubventionerad
lågkaj. Sista Gotlandsstation att fa en mekanisk
*Planer på att flytta till ett för bedasrning lämpligare läge
fanns redan under mellankrigstiden. Nu fick den nya
lastplatsen (som först tog med sej namnet Alva från det
förra läget men snart bytte namn till Alva kyrka, medan
hållplatsen i det gamla läget fick heta Bingevägen) en relativt kort användningstid. Man kan jämföra med de sent
etablerade rena bedastplatserna Källingemöre på Öland
och Navladal i Skåne.
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Den sent anlagda håll- och lastplatser;, Alva kyrka kan
representera de flesta gotländska vågstation;rs' enkla ut- '
rustning. Gotlandstågets arkiv.

bedastare var Barlingbo som 1949 övertog Hemses österslövare från 1940, vilken måtte ha varit
ett lyckat exemplar eftersom den typen oftast
slets ner på kortare tid. Hemse kompenserades
med en begagnad Mekanoelevator från Hammenhög.
Även i Etelhem ville odlarna närmast efter
kriget ha en elevator, men nu började villkoren
lätta för biltrafiken, och på grund av det måttliga avståndet till Roma förordade sockerbolaget
vägtransport därifrån vilket skulle lätta trycket
på godsvagnarna. En annan åtgärd var att låta
de av sockerbolaget organiserade lastbilstransporterna av betor från sydöstra Gotland (främst
socknarna Lau och När) gå hela vägen till Roma
och inte stanna för omlastning i Stånga, där de
hade bidragit till att göra vågstationen till öns
största. Också statsrevisorerna anmärkte på de
sista, statsunderstödda betlastningsanordning-

arna eftersom de förutsåg en allmän övergång till
vägtransport.
Högkajerna i Larsarve, Martebo och Väskinde
samt åtta elevatorstationer (de som inte hade
tippbord) kompletterades 1949 med provtagningsbryggor, samtidigt som fem äldre plattformar förbättrades. Det gjorde arbetet säkrare för
provtagaren, och provet blev även mer rättvisande i och med lättåtkomligheten. I samband med
de sena mekaniseringarna förstärktes bangårdsbelysningen.
För den sista fasen i fastlandets (och Ölands)
mekanisering av mindre betstationer stod mobilkranar men den utvecklingen nådde aldrig
Gotland.

Handlastning kvar
I motsats till betvågar och bettvättar, som tillhörde sockerbolaget eller odlarna, var alltså lastanordningarna järnvägens egendom. Kajavgiften

Elevatorerna lyckades inte eliminera betupplag och handlastning. De kunde krångla, spårutrymmet kunde vara
otillräckligt och leveransen av betor kunde ha stora toppar eftersom odlarna inte alltid var så noga med leveransplanen. Foto Helge Beckman, Gotlandstågets arkiv.
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Betprovstvättarna var länge primitiva på de mindre gotländska vågstaionerna: en enkel handvevad trumma placerad i det fria: Bilden är från Stjärnarve som hade en odlarvåg. Gotlandstågets arkiv.

på 2 öre per deciton, odlarnas bidrag till investeringen, upptogs som sagt enligt det ursprungliga
avtalet i fem år, vilket innebar till och med 1944
års kampanj för de äldsta anläggningarna. Men
den försvann inte efter den tiden utan halverades. Den resterande ettöringen skulle kompensera järnvägsbolagen för underhållet och tillsynen.
Den behövde dock inte betalas vid högkajerna
eftersom de inte krävde någon extra personalinsats från järnvägens sida.
En olägenhet med de nya lastanordningarna
var att smutsprocenten steg. På fastlandet gjordes
olika försök att sålla bort jord i anslutning till
lastningen men de var föga framgångsrika.
Det kan synas anmärkningsvärt att handlastningen var fortsatt omfattande trots de mekaniska möjligheterna. Från 1942 års kampanj
rapporteras att Hemse drygt hälften och i Stånga
närmare hälften handlastades. Sockerbolagets
ledning ställde kritiska frågor kring detta. Någon
systematisk utredning av orsakerna tycks inte ha
gjorts men man kan peka på flera omständigheter. Elevatorerna kunde krångla, särskilt innan de
var justerade och personalen hade lärt sej dem
tillfullo. Vissa odlare stod utanför avtalet. Det
fanns en viss oro för att den mekaniserade lastningen skulle leda till sämre ersättning, just för
att smutsprovningen blev noggrannare. Fast den
viktigaste faktorn var nog bristen på godsvagnar
som gjorde att leveransscheman inte fungerade
utan att det fortfarande lades upp stora bethögar på stationerna. Det kunde vara smidigare
att handlasta betor som lagrades ett stycke från

elevatom än att frakta dem dit. I Stångas fall begränsades elevatorlastningen av den otillräckliga
längden på lastspåret, som inte hade gått att bygga ut på grund av berörda markägares ovilja.
Förlängning av lastspår var en annan rationaliseringsåtgärd. Den nya lastplatsen Alva rymde
femton vagnar. Sockerbolaget vill 1950 ha längre
spår även i Martebo, Väskinde, Levide och Silteby men SJ tvekade på grund av de växande direktleveranserna.

Jordfrågan
I de ursprungliga leveranskontrakten stod att
sockerbetorna skulle levereras "väl rengjorda'' .
Det var ett krav som var svårt att leva upp till
med det ackordsarbete som betupptagningen i
praktiken var, och särskilt svårt var det om jorden var våt och klibbade fast, ett inte ovanligt
fenomen under senhösten. Redan i Gotlands
Allehandas första reportage från Roma talas om
"de ännu af jord halft svarta betorna''. I januari
1903 enades sockerfabrikerna om att betpriset i
stället skulle utgå för tvättade betor. I Romas fall
innebar detta att brukets undervikt sjönk från
9 till 2,5 procent, och Ulfheden & Svahnström
beräknar att fabriken fatt betala för cirka 3 000
ton jord om året.
En konsekvens var emellertid att "smutsprocenten" skulle fastställas för varje leverantör, och
detta blev upphovet till ett omfattande, invecklat
och omstritt kontrollsystem. Betodlarföreningen
hade från början av 1920-talet ambulerande eller
på de största vågstationerna fasta kontrollanter
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för att bevaka odlarnas intressen, inte minst när
det gällde jordhalten.
Principen var att slumpvis uttagna prov på
leveranserna skulle ren tvättas och därmed fa
smutsprocenten fastställd på leveransstället, antingen detta var fabriken eller en vågstation. En
korg rymmande omkring 50 kilo betor fylldes ur
hästskjutsen eller godsvagnen - efter en normering minst var fjärde av en odlares skjutsar och
två prov ur varje godsvagn. Provet skulle tas efter föreskrivna regler för att vara representativt, i
princip på halva lassets höjd eftersom jord under
transporten skakades och/ eller sköljdes ner mot
bottnen. Men det fick inte tas på samma ställe i
lasset varje gång eftersom detta inbjöd till fusk.
I en sen rapport från sockerbolaget anmärktes
på att de gotländska godsvagnarna alltid gick
vända åt samma håll därför att det inte fanns
något triangelspår på ön, och att mindre nogräknade odlare därmed kunde lägga särskilt smutsiga betor eller rentav stenar på ställen i vagnen
som var svåråtkomliga för provtagarens grepe.
En påträffad sten på 23 kilo anfördes som avskräckande exempel. Men allt behövde inte vara
medvetet fusk: jord koncentrerades till vagnens
lastningssida som var en och densamma. Inspektören föreslog att sockerbolaget skulle anlägga en
vändskiva, vilket dock inte realiserades eftersom
vagnvändning skulle sinka hanteringen.
Provtvättningen tillgick så att betprovet vägdes
varefter det sköljdes i en roterande trumma som
var nedsänkt i vatten. Smutsprocenten fastställdes genom en ny vägning. Det var för likformighetens skull föreskrivet hur länge provet skulle
tvättas och med vilken hastighet veven skulle
dras.
En bettvätt inrättades alltså på varje vågstation.
Den sköttes normalt av en tvättmästare som på
de större leveransstationerna hade särskilda medhjälpare, fast på de minst belastade stationerna
kunde vågmästaren tvätta betprov. Det anmärktes i nationella översikter att förhållandena på
Gotland var primitiva och att provtvättningen
mestadels genomfördes utomhus. Hemse fick
tvätthus 1921 men sockerbolagets övriga uppfördes först under åren 1927-1931 (se tabell 6).
Ett antal mindre vågstationer erhöll aldrig tvätthus. I de äldre bettvättarna vevades trättrumman
för hand. Senare mekaniserades drivkraften och
Sylfaste fick en 1921 en dubbeltvätt med fotogenmotor. Bränsleransoneringens år 1943 rap11 4

porteras att åtta råoljedrivna bettvättar övergått
eldrift.
På fastlandsbruken började tvättningen redan
på 1920-talet centraliseras så att provkorgarna
fick åka med tåget till en rationell provtvättsanläggning på fabriken, men på Gotland skedde
detta sent. Först 1943 indrogs de första 18 av de
24 externa tvättstationerna (de söder om Stånga
återstod) och två år senare var centraliseringen
fullbordad. Proven fick till en början åka tåg,
men 1947 övergick man till bilfrakt vilket sparade fyra man. Det beräknades att sockerbolaget
genom den exaktare centraltvätten årligen slapp
betala för 120 ton jord. I Roma samlades proven
på en plattform vid våghuset och forslades sedan
på räls i tippvagnar till tvätten.
I ett centralt avtal 1930 reglerades att om
smutsprocenten översteg 10 procent skulle odlaren betala frakten för den överskjutande jordvikten. Översteg den 20 procent skulle han stå
för all jordfrakt. Frigränsen höjdes till 25 procent
under andra världskriget när det gällde att hålla
sej väl med odlarna.
En part som vann på en hög smutsprocent
var järnvägen. Den fick ju betalt för hela vikten.
Sockerbolaget knorrade och fick så småningom
fram en relativt effektiv avskiljningsapparat som
i första hand skulle monteras på Mekanolastarna, men den nådde aldrig Gotland. Smutshalten
ökade generellt i och med betlastningens mekanisering och bristen på arbetskraft under 1940talet. Det upprättades tabeller över vilket påslag
som skulle göras för olika typer av betlastare.
Anmärkningsvärt är att Gotlands smutsprocent
generellt var och förblev betydligt lägre än hela
rikets (se tabell 11), vilket så småningom ledde
till att ön fick en egen avdragskvot.

Kalk
Redan inför starten inköptes en kilometer söder
om Buttle station ett nio hektar stort område
med kalksten som lämpade sej för bränning, genom senare förvärv vidgat till dubbla arealen. I
trakten fanns flera kalkbrott och även kalkugnar.
Fyndigheten låg helt nära spåret. En lastplats
etablerades redan 1895 men Kvarnstedt talar
därtill om linjelastning invid Buttle. Brytning
Tabell 11. Smutsprocent i riket och på Gotland

Ar
Riket

Gocland

1936
7
5

1937
6
3

1938
8
5

1939
7
4

1940
13
5

1941
11
4

Också hanteringen av kalksten tillhörde det tunga
arbetsuppgifterna vid Roma. Den underlättades i mitten av 1920-talet då stenen började forslas på decauvillevagnskorgar som lyftes upp till kalkugnens intag via
en hundbana.

Kalkbrottet i Smöjen. "Den store lokföraren" KG.
Gröndahl i hytten på sitt lok "Märren" 1947 och den
elektriska grävmaskinen Lima (Laima) under montering 1948. Foto Ake Stenberg, Gotlandstågets arkiv
(samtliga).
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och lastning bedrevs länge under primitiva former av lokala entreprenörer. Men under andra
världskriget fick dessa (förmodligen på grund av
arbetskraftsbristen) svårt att leverera tillräckligt
och Roma tvingades köpa kalksten från Othem,
vilket dubblade fraktkostnaden på grund av den
längre transportsträckan. År 1945 förlängdes
därför lastspåret vid Stenbrottet, som lastplatsen
numera hette, och det uppfördes en 16 meter
lång lastbrygga på vilken tippvagnar spelades
upp.
För att fullständiga bilden av sockerbolagets
gotländska kalkverksamhet måste emellertid något sägas om ett par anläggningar som inte hade
med Roma att göra. SSA förvärvade nämligen
1907 respektive 1923 kalkbruk i Bungenäs och
Smöjen på norra Gotland, som i olika omgångar
byggdes ut och vars produkter gick till sockerbruken på fastlandet men till största delen såldes
utanför koncernen, exempelvis till pappersmassefabriker. På 600 mm-banor mellan brott och
krossverk samt vidare till utlastningsbryggor
användes från 1923 respektive 1933 sammanlagt fyra ånglok och tolv motorlok - i Smöjen
övervägdes först tryckluftslok eftersom kompressorer ändå fanns för borrmaskinerna. Tre av motorloken hade ett förflutet vid SSA:s torvmosse
Flåssmyr i nordvästra Skåne där verksamheten
avvecklades 1947. Båda bruken nedlades 1964
och deras spårtrafik överlevde därmed den på öns
trafikbanor med några år.*
Nya planer i söder
Planerna på ännu ett gotländskt sockerbruk
återupplivades 1938 då öns hushållningssällskap ställde sej bakom ett initiativ. Motivet var
att Gotland på grund av sitt klimat lämpade sig
bättre för sockerbetor och boskapsskötsel än för
odling av stråsäd. En sådan expansion förutsatte en överföring av 2 100 hektar betareal från
Skåne.
Trycket att öka sockertillverkningen och därmed betodlingen var starkt under andra världskriget. Problemet var att odlingen på ön minskade, trots propaganda. I en intern utredning
som presenterades i december 1942 förordade
"sockerbruksdirigenten" (sockerbolagets platschefer hade länge denna titel) Torsten Ulfheden
en decentralisering till Stånga för att stimulera
*Loken beskrivs utförligt i Industri/ok på Öland och Got-

land.
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odlingen på södra Gotland. Den kunde anta tre
olika former:
1. En saftstation. En sådan skulle ha motsvarande mottagningsanordningar som ett sockerbruk, det vill säga svämma, vågar och vagntippare
samt sönderskärning till snitsel och diffusion, men
tunnsaften skulle sedan pumpas i rörledning till
Roma för vidare förädling. Ledningen skulle bli
cirka 24 kilometer, i klass med de längsta som fanns
eller hade funnits mellan saftstationer och bruk i
Skåne, och priset beräknades till 2 800 000 kr.
2. Dyrast med drygt 4 miljoner kronor var
det andra alternativet, en linbana för betor från
Stånga till Roma med betmassa i retur. Det var
emellertid den mest personalbesparande lösningen eftersom det skulle räcka med fem man.
3. Den tredje utvägen var billigast, 1,2 miljoner kr, och kanske mest intressant ur det här
aktuella perspektivet, eftersom den innebar att
sockerbolaget skulle ha en central uppsamlingsplats i Stånga och sedan frakta betorna till Roma
med egna vagnar och tåg- eventuellt också eget
lok, skriver utredaren. Vagnbehovet beräknades
till 33 fjortontonnare och bangården skulle behöva byggas ut. Det redovisas inte vari vinsten
låg vid de båda senare alternativen eftersom det
fortfarande var knappt om vatten i Roma, fast
om ön tillfördes över trettio lastdryga godsvagnar
skulle vagnbristen lätta. Utredningen säger inte
heller något om hur en uppgörelse skulle kunna
nås med spårägaren GJ.
Inget av alternativen förverkligades emellertid.
En försöksteckning utlovade 2 000 nya hektar,
men av dessa godkände sockerbolaget bara 600
och det var for lite för en extra anläggning. Ett
bisyfte med förslaget var kanske att demonstrera
for GJ att det fanns alternativa lösningar och därmed hålla fraktpriserna nere.
Tillbakagång
Roma var i slutet av 1890-talet Sveriges fjärde
största sockerbruk. Som vi sett kom det efter en
lång tillbakagång ett nytt uppsving på 1930-talet. Sen minskade teckningen åter trots ansträngningar från både sockerbolaget och myndigheterna, och det var först ett hot om nedläggning
1953 som fick kurvan att vända. Sockerbruket
överlevde ytterligare fyra decennier men de gotländska järnvägarna försvann långt tidigare.
Den 1 juli 1953 nedlades den allmänna trafiken på de gotländska sidobanorna, det vill säga

Tabell 12. Gotländska bettåg 1952
Tider

Anmärkning

65

Romakloster 05 .20-Hablingbo 08.50

68
69
75
76
78
79
81

Visby 06-05-Lärbro 07.50
Lärbro 08.20-Visby 09.55
Slite 16.25-Romakloster 17.40
Romakloster 13.55-Slite 15.20
Romakloster 19.05-Larsarve 19.50
Larsarve 20.10-Romakloster 21.10
Visby 04.30-Burgsvik 09.00

TUT tåg 40 (rälsbuss) i Stjärnarve. Trolig återgång i ordinarie godståg 64
(Hablingbo 11.00-Romakloster 13.10)
TUT tåg 21 (rälsbuss) i Tingstäde
TUT tåg 24 (rälsbuss) i Martebo
TUT tåg 56 (rälsbuss) i Källunge

82
83

Hemse 10.30-Romakloster 12.05
Romakloster 13.00-Burgsvik 15.35

84
85
86
95

Burgsvik 16.30-Visby 21.55
Romakloster 14.30-Hemse 15.30
Hemse 16.00-Romakloster 18.05
Visby 10.15-Romakloster 11.00
Romakloster 11.15-Visby 12.05
Visby 15.25- Romakloster 16.10
Romakloster 17.05-Visby 17.50
Visby 21.30-Romakloster 22.00
Romakloster 22.35-Visby 23.20

Tåg

96
97
98
99
100

Oklar tåganmälan gentemot föregående tåg 54 (rälsbuss)
Tåganmälan med Slite station
Ej växling Visby-Hemse. Trolig återgång i ordinarie godståg 62 (Burgsvik
11.30-Visby 15.25)
Troligen anordnades tåg 81 då enbart på delsträckan Visby-Hemse
TUT tåg 8 (rälsbuss) i Fidenäs. Spänt tidtabellsläge lördagar RomaklosterHavdhem, strax före rälsbusståg 17
Ej växling undervägs
Ej växling undervägs
Ej växling undervägs
Ej växling undervägs
Ej växling undervägs
Vagnhämtning i Sylfaste och Barlingbo, från tåg 84 dagen innan
Ej växling undervägs

Kjell Aghult som förmedlat tidtabellen kommenterar bland annat: "Alla tåg var inplanerade som extratåg som fick aktiveras med
'gångorder'. Jag måste uppfinna 'nödbegreppet' TUT-möte (tågmöte utan tågklarerare på mötesplatsen) då det inte fanns någon
koncis Säo-term (mest användes paragrafnummer). Saken var främst en Inlandsbaneföreteelse och användes mycket sparsamt
i Mellan- och Sydsverige. I Skåne tilläts den dock Barsebäckshamn-Sjöbo och Ängelholm-Klippan. Båda tågens personal fick
kvittera påminnelseorder på stationerna före. Ändå inträffade två svåra kollisioner på Inlandsbanenätet, 1954 och 1956. Efter den
senare (Akkavare) avskrevs snabbt systemet."
Tåg 95-100 (utom 99) torde vara råsockertransporter med cisternvagnar.

Tabell 13. Gotlands järnväg:
inkomster från sockernäringen

Ar
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Procent

Källa: Kvarnstedt, stencilupplaga.

21
9
18
20
14
22
18
24
34
39
36
34
36
34

Under mellankampanjerna då det fanns lediga arbetare
och vagnar utfördes underhållsarbeten. Gotlandstågets
arkiv.
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Vägtrafiken gjorde sej bred efterhand liksom huvudvägen genom Roma. När vykortsbifden togs hade denna dock inte

fatt fjärrstyrda bommar som manövrerades från våghuset på fobriksspårets vänstra sida.
sträckan Slite-Hablingbo, som hade stått för en
fjärdedel av järnvägsbetorna. Ett så stort bortfall
klarade inte Roma som fortfarande bara kunde
hantera 35-40 procent axelbetor på grund av de
otillräckliga mottagningsförhållandena. SJ var
berett att låta bettrafiken på gamla KlRJ och SlRJ
fortsätta till 1958, men sockerbolaget tyckte att
det räckte med tre säsonger. Den resterande trafiken bedrevs som växlingsrörelse där tågpersonalen bland annat skötte bomfällning, utom på
tre (senare två) ställen där vägvakter fanns kvar.
Klintebanan var i sämst skick och 900 sliprar
fick bytas 1953 trots den begränsade trafik som
återstod. I annonser varnades för denna inför
starten, och tågen drogs av lokomotorer eftersom anläggningarna för kol- och vattengivning
var borttagna. Trafiken handlade emellertid inte
bara om betor. Produktionen av betfor översteg
nämligen dessa år lagringsmöjligheterna i Roma
så cirka 500 ton fick lagras i de nu lediga godsmagasmen.
Och 1953 tycks rälsbusståg ha körts på hela
sträckan i samband med "Betans dag". Trafikinspektör Gösta Billstrand tog gärna sådana
initiativ. "Betans dag" arrangerades under ett
antal år för att stimulera odlingen. Konkurrerande grödor som oljeväxter och hampa krävde
mindre arbetskraft - och betydde vida mindre
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för järnvägarna. Viktigast för att hejda betodlingens tilbakagång var säkerligen den mekanisering av betupptagningen som inleddes på
bred front och drastiskt reducerade behovet av
betplockare.*
Det var stor aktivitet på sidobanorna ännu i
1955 års kampanj med två dagliga bettågspar.
Det är emellertid ovisst om de gick sydligare
än till Klinte, och Slitebanan var uppriven norr
om Boge. Sju-åtta järnvägsmän som fått flytta
över till fastlandet efter den allmänna trafikens
nedläggning lånades tillbaka ännu detta år, berättades för intervjuaren John Kvarnstedt på
driftdistriktets trafikexpedition. När betbristen
i Roma ett slag blev akut gjorde järnvägen en
kraftansträngning och levererade under en dag
1 946 ton på 183 vagnar.

Avveckling
Tabell 14 visar den under 1930-talet påbörjade
övergången till vägtransport för betor. Kriget
kom ju emellan, men det förutsattes att förskjutningen skulle fortsätta när tiderna blivit
normala.
*"Betans dag" tycks inte ha arrangerats efter 1953 men
ännu i december 1954 kunde man i SJ-regi åka rälsbuss
från Klintehamn och Slite till Visby i samband med julskyltningen.

Tabell 14. Leveranssätt för betor
Axel (väg)
Järnväg

Ar

1913
1938
1943
1948
1949
1952
1953
1954
1957
1958

10
20
17
32
32
36
39
41
85
99

90
80
83
68
68
74
61
59
15
1

Av de 83 procenten "toppåret" 1943 var 70 vägda och
13 direktlastade.

Så skedde också, och det var tredubbla krafter som drev på. Den första var naturligtvis den
allmänna motoriseringen och upprustningen av
det gotländska vägnätet. För det andra gjorde SJ
19 52 en grundlig utredning och fann att bettransporterna inte var tillräckligt lönsamma.
Det var visserligen bara den skånska trafiken
som studerades men slutsatserna gällde även för
andra betdistrikt. Bidraget till SJ:s stora overheadkostnader var bara 8 procent. Inte heller
betlastningsanordningarna täckte via kajavgifter
sina fulla kostnader. Resultatet blev att SJ ökade
sina frakttaxor för sockerbetor och betmassa med
mer än 50 procent på två år. Inflationen var visserligen stark vid denna tid men realhöjningen
blev stor.
Detta förstärkte ju för det tredje den utveckling
som var på gång hos sockerbolaget. Dess överdirektör Theodor Wintzell tillhörde de pådrivande

och visade ofta sin otålighet över att omställningen inte gick snabbare. SSA stimulerade övergången genom att från 1952 betala fraktbidrag
även till direktleveranser. Sådana hade dittills
varit förbehållna järnvägar. Under kampanjen
1955 besökte Wintzell Gotland där bland annat
några vågstationer inspekterades, och platschefen i Roma berättar: "Jag har en känsla av, att
han tyckte det hela verkade både ålderdomligt
och leksaksmässigt." Enligt sockerbolagets kalkyler skulle transportkostnaderna minska med
30-40 procent vid övergång från järnvägs- till
vägtransport.
I Skåne var detta i stort sett redan genomfört.
På Gotland gick det långsammare, och det aktuella året fanns det ännu 19 vågstationer kvar
på ön medan enskild lastning förekom på hela
21 ställen. SJ sänkte ett slag sina frakttaxor, men
lastbilscentralerna följde efter och 1956 skedde
en kraftig utbyggnad av Romas mottagningsanordningar för axelbetor, delvis med hjälp av
Mekanoelevatorer som blivit friställda på fastländska vågstationer. Hela tio vågstationer stängdes detta år, men fortfarande gick ett och annat
extratåg med betor. I oktober var en allvarlig
olycka nära sen en personbil kört igenom bommen strax söder om Havdhems station och blivit
stående på spåret, men det lokomotordragna bettåget kunde stanna med mycket knapp marginal.
År 1957 nedlades ytterligare tre vågstationer så

Under toppåren avverkade Roma över hundratusen ton betor vilket krävde drygt fyra tusen ton kol forutom koks.
Man forstår att mycket arbetskraft sparades vid övergången till oljeeldning, som dock berövade järnvägen ett viktigt
godsslag. Gotlandstågets arkiv.
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Inger Schagerström fotograferade 1972 cisternvagnen SSA Q 022 (SJ Isp 022) under dess relativa forfollsperiod i
Roma. Den är numera mycket väl iståndsatt och forvarad hos Gotlandståget i Hesselby. Ett besök rekommenderas!

att sex återstod. Nu gick bara 15 procent av Gotlands betor med tåg, och året därpå strök de sista
vågstationerna med. Den gången återstod tusen
ton handlastade betor eller lasten i cirka åttio
storbäriga vagnar.*
År 1950 hade Romabruket övergått från koltill oljeeldning, och det nya bränslet kom på
tankbil från Slite. Det fanns planer på att förse
Nn-vagnar med cisterner och köra oljan på SlRJ,
men det föll på att cementfabriken inte ville
upplåta sina kajspår. Kalkstenstransporterna från
Buttle skulle enligt planerna överföras till traktortåg 19 5 5, fast på grund av försenad utrustning
skedde det inte förrän året efter. År 1957 byggdes
Roma, som ett av de sista bruken inom SSA, om
från råsocker- till strösockertillverkning, och färdigvaran fick åka lastbil till silon i Visby hamn.
Bilen kunde i returfrakt ta det fastbränsle som
ännu behövdes.
*Det har inre gått att i detalj klargöra nerläggningsprocessen. Känt är att nio vågsrarioner fanns kvar 1956
nämligen (från norr räknar) Martebo, Väskinde, Sylfaste,
Stånga, Hemse, Alva, Havdhem, Fidenäs och Burgsvik.
Förutom på sidobanorna var det alltså GJ:s minsta återstående vågsrarioner och de närmast Roma som lades ner
först. Vilka sex som fanns kvar det sista vågsrarionsåret
är till vidare oklart. De hade då öppet bara tre dagar i
veckan.
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Dit torde ha hört kol till loket. För gamla
Ronehamn tjänstgjorde ännu och fungerade

väl. Det betygade föraren Hans Niklasson och
växlaren Allan Öman som i december 1957
intervjuades av Gotlands Allehandas utsände,
den sedermera rikskände tidningsmannen Bertil
Torekull. De berättade att loken som mest hade
lyckats dra 26 lastade betvagnar, fast då krävdes
sandning. Detta år krävdes inte detta eftersom
bara cirka 50 vagnar behövde hanteras per pass
mot tidigare 150-160. Däremot tycks tempot ha
ökat vid järnvägstippen eftersom upp till nittio
vagnar per skift renspolades.
Ännu 1959 var det några betodlare som tecknade sej för järnvägstransport men de övertalades
att byta.*
Vad som återstår

Joel Herlitz (som även har skrivit intressanta artiklar om sockerbrukets första år) var den som
främst såg till att järnvägsmateriel som hade
*Roma nedlades 1994. Den gotländska betodlingen
fortsatte under en femårig omsrällningsperiod. Betorna
landades i Simrishamn och kördes till sockerbruket i Köpingebro. Sydråg AB ville sköta den transporten men fick
inte. Det hade blivit komplicerar eftersom både kajspåren i
Simrishamn och lossningsspåren i Köpingebro var rivna.

använts i de gotländska järnvägarnas sockerrelaterade verksamhet bevarades. På det då ännu
kvarliggande spåret drogs våren 1963 ett tågsätt
från Visby till Roma. Det bestod av bland annat
f d. SlRJ 3 Dalhem, tillhörigt Järnvägsmuseum,
jämte KlRJ I 340 och GJ N 47 som hade deponerats hos Roma kommun av SJ samt de sex
vagnar som sockerbolaget hade behållit för internbruk efter nedläggningen - nr 01, 07, 806,
812,813 och 815.
Många kommuner har fatt lära sej att uppställd
järnvägsmateriel kräver löpande underhåll och
inte minst skydd för unga vandaler. År 1971 tröttnade de styrande i Roma och sa upp depositionen.
Räddningen blev det ideella järnvägsintresset. Följande år bildades föreningen Gotlandståget som
förvärvade Gotlands Hässelby station på den
1955 slutgiltigt avvecklade fd. SlRJ, som hade
mist sin räls tre år senare, och tågsättet flyttades
dit. Föreningen har utvecklat en förtjänstfull aktivitet, och hundra år efter Romabrukets start 1894
arrangerades åter "Betans dag".
Några våghus och tvätthus finns bevarade på
gotländska stationsområden. Själva sockerbruket
med dess spåranläggningar är rivet. Föreningen
Gotlandståget hoppas kunna förlänga sin bana
till Roma, men där planeras inget som specifikt
har med sockret att göra.

Inga betelevatorer finns kvar på Gotland och
det gör det tyvärr inte på fastlandet heller. De
försvann i tidsluckan mellan beredskapsintresset
och bevarandeintresset. Däremot återstår några
betkajer. Om marken inte har något större alternativvärde blir kostnaden för stor för att riva
och forsla bort sådana betongklossar. Gotlands
inland är inte bland Sveriges hetaste fastighetsmarknader och två av landskapets högkajer finns
kvar, om än i skiftande kondition. Någon förtjänar att sparas åt framtiden.
Likheter och skillnader

Är då Gotland en representativ "provyta'' för den
som vill studera järnvägarnas roll i den svenska
sockernäringen? Ja och nej. Den allmänna bilden
stämmer. Fram till 1950-talet hade en omfattande produktion av betsocker inte varit möjlig utan
järnvägar i någon form. Från 1900-talets första
år var Roma inlemmat i vad som 1907 blev det
stora sockerbolaget och dettas transportpolitik
gällde även på Gotland. Betlastningens mekanisering skedde ungefär samtidigt på öarna och på
fastlandet.
Men skillnaderna mot till exempel Skåne var
betydande och intressanta. Odlarstrukturen var
en annan och ålderdomligare. På Gotland spelade sockret en ännu större roll för banornas

Betkajen i Martebo, värd att bevara. jämfor sidan 110. Foto den 8 mars 2008 Lars OlofLind.
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både tillkomst och fortbestånd. Betvågarna hade
genomsnitt betydligt mindre invägning, vilket
påminde om odlingsdistrikten i Östergötland
och på Öland. Kvalifikationsgränsen för erhållande av mekaniska betlastare var i motsvarande
grad lägre. Nyheter kom senare till Gotland om
de över huvud taget kom. Det schemalagda leveranssystemet är det mest intressanta exemplet.
Fast resonemanget om provyta och representativitet behöver inte hårddras. De gotländska
relationerna mellan socker och järnväg är värda
att studera helt av egen kraft.
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Lars Olov Karlsson

Danniark - Sverige
Danmark fick sin forsta järnväg åtskilliga år fore
Sverige. Hur har järnvägarna i de båda länderna
påverkat varandra? Spårforbinde!se fick man forst
med Öresundsbron år 2000, men redan tidigt
fanns det beröringspunkter. Vi ska se på några av
dem. Det blir inte en detaljerad och djupgående beskrivning, utan det ska mer ses som ett kåseri med
olika nedslag i järnvägshistorien. I stort och smått.
I forna dagar och idag. I någon mån objektivt, men
främst subjektivt och med en tonvikt på den rullande materielen.

Det första tåget rullade 1847 mellan Köpenhamn och Roskilde i kungariket Danmark. Men
redan 1844 hade banan Altona-Kiel öppnats i
det då danska hertigdömet Schleswig-Holstein.
I Sverige öppnades den första järnvägen med allmän trafik vid Fryksta 1849, då med hästdrift.
Ångloken, och därmed de första "riktiga" järnvägarna, dröjde till 1856 då fem banor öppnades: Nora-Örebro, Malmö-Lund, GöteborgJonsered och banorna vid Fryksta (nu med lokomotiv) och Norberg.
Många svenskar fick sannolikt sina första intryck av den nymodiga järnvägen vid besök i
Danmark. Några direkta spår i järnvägshistorien
satte inte det danska exemplet, men det visade i
alla fall att det var möjligt att bygga järnväg även
i vårt avlägsna hörn av Europa. Innan den första
riktiga järnvägen i Sverige öppnades 1856 hade
till och med Norge fatt järnväg. Det var linjen
Kristiania (dagens Oslo)-Eidsvoll som kom
igång 1854. Men, vi kan ju trösta oss med att
Norge var i alla fall i union med Sverige, så på ett
sätt kan vi ju rädda äran. Finland däremot kom
först 1862, så sist i Skandinavien blev vi ju i alla
fall inte. Och Island har inte kommit ikapp än
(med undantag för några byggnadsbanor i Reykjaviks hamn ... ).
Järnvägarna i Danmark litade till stor del på
engelsk och tysk sakkunskap, något vi tog efter
även i Sverige. Men snart började egna järnvägskulturer utvecklas i båda länderna. En del
blev lika, som spårvidd och en hel del tekniska
mått. Vissa saker utvecklades dock helt olika.

I Danmark var det exempelvis vanligt långt in
på 1930-talet med särkupevagnar, med ingång
direkt från sidan till varje kupe. Utmed hela vagnen fanns fotbrädor och handtag. I Danmark
var det vanligt att konduktören under gång gick
utanpå tåget vid biljettviseringen. Sverige hade
också särkupevagnar till att börja med, men de
blev snart omoderna då de snabbt blev utkylda
vid stationsuppehållen i vårt kärvare klimat. Inte
heller kunde man acceptera konduktörer klättrande på utsidan av tågen. Från början var det
alltså samma förutsättningar, men med tiden
olika förhållningssätt.
Ett annat, också det klimatpåverkat, skeende
var införandet av tryckluftbroms. Det skedde tidigare i Sverige (under 1920-talet, mot på 1940talet i Danmark), när det blev allt svårare att anställa bromsare som var villiga att sitta ute eller i
trånga bromskurar i den svenska vintern.
Vid järnvägsbyggandet, främst i södra Sverige,
kom flera danska entreprenörer i arbete. De
hade med sig såväl materiel som viss arbetskraft
till byggena. Materielen, och även rallarna, eller
"banebörster" som det heter på danska, återvände till Danmark när banorna var klara. Danska
arkitekter kom också till stor del att användas vid
olika stationshusbyggen i Sverige. Det var främst
vid enskilda järnvägar danskarna användes, men
även en del stationshus på SJ :s linje MalmöHöör ritades av "okänd dansk arkitekt", som
det brukar stå i de äldre minnesskrifterna. Ett
exempel är stationshuset i Lund, en av de första
svenska järnvägsbyggnader som förklarades som
byggnadsminne.
I modern tid har danska företag skött underhåll på spår och signalanläggningar i Sverige, och
på motsvarande sätt svenska företag i Danmark.
Green Cargo låter modernisera sina lok i Randers. Öresundstågen som ägs av både svenska
och danska intressenter sköts huvudsakligen i
Danmark.

Ånglok
De danska järnvägarna köpte sina första lok från
England, och det gjorde man i Sverige också. Det
var i stort sett engelska standardkonstruktioner
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På Jernbanemuseet i Odense har
, E-maskinen 991
varit driftlok fram
till 2009. Det är
tillverkat av Frichs
i Ärhus 1947 Här
är det i Randers
1993. Foto forfattaren om inget
annan anges.

som kom till användning i båda länderna. Danmark fortsatte att köpa lok utomlands, ganska
snart huvudsakligen från Tyskland, och det blev
då gärna tyska konstruktioner, även om man
med tiden konstruerade en hel del standardlok
som man sedan lät bygga i tyska verkstäder.
I Sverige köpte vi engelska lok men man hade
även en ambition att bygga lok inom landet. Till
att börja med byggdes helt engelska typer (jag
undrar hur det var med rättigheterna, jag har
inte funnit något som tyder på att man betalat
licenser eller andra avgifter ... ) , men med tiden
köptes lok också från Tyskland. Men framför allt
utvecklades den svenska lokindustrin, så att i slu-

tet av 1800-talet var vi i princip självförsörjande
vad gällde lokomotiv.
En liten lokindustri uppstod även i Danmark,
men där importerades fortfarande de flesta loken.
Svenska lokfabriker exporterade en del till både
statsbanorna och privatbanorna i Danmark. De
flesta av dessa expordok var byggda efter danska
specifikationer, men några rent svenska konstruktioner blev det också. Bland annat kom
några lok, snarlika SJ :s lokal tågslok littera Y, att
byggas för privata Amagerbanen. De levererades från 1907 och kom att bli Danmarks första
överhettarlok. Några andra rent svenska lok var
de relativt stora smalspårsmaskiner som Nohab

Gärds härads järnväg var en av de skånska ångspårvägarna. Man hade två ångvagnar byggda 1881 av Scandia i
Randers med maskinboggi,er från Nohab i Trollhättan. Detta är vagn 1, som också kalla,des 'Micker Den hade från
början även sittpla,tser på taket, men de hade tagits bort 1888. ¼gnen fanns kvar som ångvagn till 1920 då den byggdes om till en kombinerad forsta- och tredjekla,ss boggivagn. Den andra ångvagnen, kalla,d "Tjuren" hade blivit dela,d
långt tidigare då vagnskorgen blivit personvagn och maskinboggien växellok. Sveriges järnvägsmuseum.
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byggde för järnvägarna på Bornholm. Totalt tillverkade Nohab 42 ånglok för danska järnvägar,
och två maskinboggier till danska ångvagnar.
Runt sekelskiftet 1900 hade Europas lokverkstäder fullt upp, och när nya lok skulle beställas
fick såväl de danska som svenska statsbanorna
vända sig till USA för att snabbt fa fram fler lok.
DSB valde att beställa danska konstruktioner,
medan såväl SJ som några svenska och danska
privatbanor beställde mer eller mindre amerikanska standardlok.
Enstaka begagnade ånglok kom också från
Danmark till Sverige, men det rörde sig då om
huvudsakligen tysktillverkade lok som företrädesvis användes vid danska bolags olika banbyggen i Sverige.
Två små udda smalspårslok med spårvidd
600 mm kom omkring 1905 från Danmark
till torvmossar i trakten av Emmaljunga. Ett av
dem såldes omkring 1919 till gruvbanan Åkers
styckebruk-Skottvång. Loken ska ha varit tillverkade vid Esbjerg Jernst0beri och var av synnerligen enkel konstruktion. De användes båda bara
en kort tid innan de skrotades. Uppgifterna om
dessa lok är synnerligen osäkra. Det har också
spekulerats i ett tredje lok, men kanske var det
bara ett som användes först i Emmaljunga och
sen kom till Åkers styckebruk? Här finns en uppgift för småbaneforskare.
Efter sekelskiftet 1900 kom allt fler lok i Danmark att byggas inom landet, även om det behövdes nära tvingande nya handelsregler för att förmå
DSB att köpa lok från i huvudsak Frichs i Åhus.
Så några fler ånglok från Sverige blev det inte förrän man i slutet av 1930-talet köpte de begagnade
elva svenska F-loken, för ett mycket förmånligt
pris, och byggde om dem till danska littera E. Typen blev snabbt populär och 25 nya lok byggdes
1942-1950 i Danmark efter de gamla svenska
ritningarna. Två av de svenska loken, 1200 och
1202, finns idag bevarade av Sveriges Järnvägsmuseum, medan dansktillverkade lok finns på
flera håll i Danmark och ett i England. Intressant
är att när det första loket, det före detta F 1200,
skulle köpas tillbaka till Sverige 1963 var det exportförbud på skrot i Danmark, och för att kunna
genomföra affären fick SJ ersätta DSB med lika
mycket skrot, vilket blev ett svenskt R-lok som
togs över till Danmark och skrotades där.
I modern tid har ett SJ-ånglok hamnat i Danmark som museilok. Det är Sb 1307 som köptes

från Skånska Järnvägar i Brösarp och nu finns
finns på norra Själland. Det används sporadiskt i
utflykter på statsbanesträckningar i området.
Ett annat svenskt lok som hamnat som museilok i Danmark är ett litet fyrkopplat tyskbyggt
lok som till att börja med användes på kalkbanan
i Limhamn, "Brottets bana''. Loket stod i många
år som skylt på en skrotfirma i Ängelholm men
såldes sedan till Bornholm. Där var det tänkt att
det skulle byggas om för att likna de smalspårslok
som förr fanns på ön. Planerna var storslagna,
men efter det att loket tagits till Bornholm och
demonterats har det blivit tyst. Det verkar som
museibaneplanerna vilar.

Ångvagnar och ångspårvägar
Den engelske ingenjören Rowan var på 1800-talet verksam i Danmark, bland annat som chef för
vagnfabriken i Randers. Han uppfann och införde ett vad vi idag skulle kalla lättbanesystem, där
små ånglok och ångvagnar användes på ett klent
byggt normalspår. Första banan i Danmark var
Gribskovbanen på Själland 1877. Banan kom att
inspirera flera bolag i Skåne som byggdes enligt
samma principer. Lätta lok, ångvagnar och små
vagnar köptes delvis från Danmark men tillverkades även i Sverige. Exempel på sådana ångspårvägar, som de kallades i Skåne, var Gärds härads
järnväg, Höör-Hörby järnväg och några till.
Kapaciteten blev dock i de flesta fall, såväl i
Danmark som i Sverige, snabbt för liten. Banorna förstärktes, större lok och vagnar anskaffades,
och snart var de som vilka andra järnvägar som
helst. Ångvagnarna var sällan särskilt driftsäkra
utan byggdes snart om till lokdragna personvagnar. De små ångloken, i vissa fall även drivenheten i ångvagnarna, användes som växellok, ofta
sålda till olika industrier. Ett av dessa ångspårvägslok (loktypen som sådan har inte använts i
Danmark) har blivit bevarat till eftervärlden och
står uppställt vid stationen i norska Narvik. Det
är Bifrost från järnvägen Höör-Hörby som hade
hamnat som växellok hos LKAB långt i norr.
Waggonfabriken i Arlöv byggde en liten serie
ångvagnar av fransk konstruktion, system Purrey,
för några svenska privatbanor. En vagn byggdes
också för Langelandsbanen i Danmark. Varken
den eller de svenska vagnarna fick någon större
framgång. Vagnarna byggdes snart om till vanliga personvagnar eller i ett fall (Mönsteråsbanan)
till dieselmotorvagn.
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Motorvagnar

Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet hade
man både i Danmark och Sverige provat ångvagnar på trafiksvaga bandelar. Man kunde köra ett
lätt tåg med bara en förare och en kombinerad
eldare och konduktör. Dock var tekniken inte
den rätta. Inte förrän förbränningsmotorer för
bilar under första världskriget blivit något så när
driftsäkra kunde man använda tekniken även för
järnvägsfordon.
De första motorfordonen i båda länderna
var lätta dressiner. I Sverige utvecklade LjusneWoxna AB en typ av dressin som fungerade bra.
Förstorade man dessa dressiner fick man de första små motorvagnarna. De kom till användning
i Sverige på exempelvis Tidaholms järnväg, där
dressinen sattes in i tåg med liten belastning. En
dressin exporterades 1915 till jylländska AarhusHammel-Thors0 jernbane, där man fattade
tycke för den. Man beställde en större variant
med cirka tio sittplatser. Dressinen, eller motorvagnen, som hade tak men inte sidor, levererades
1920. Den blev dock ingen större framgång utan
förpassades ganska snart till banavdelningen som
tjänstefordon. Den hann emellertid en gång användas som extratåg vid en begravning och fick
därmed öknamnet "likvagnen". Fler motorvagnar från Ljusne-Woxna blev det inte, vare sig i
Sverige eller Danmark.
Istället utvecklades tyngre motorvagnar i båda
länderna. I Sverige var det främst Asea som tillsammans med Atlas Diesel byggde ett antal dieselelektriska motorvagnar under firmanamnet
Dieselektriska Vagn AB, Deva. Ett femtiotal vagnar av många olika typer byggdes mellan 1912
och 1940. Två Devavagnar exporterades nya till
Danmark. Det var Lollandsbanen och järnvägen Helsing0r-Hornb:I:'.k-Gilleleje som köpte
var sin vagn 1923. En begagnad vagn köptes
också till Hillernd- Frederiksv:I:'.rk-Hundesteds
jernbane från TGOJ. Alla vagnarna fungerade
bra och användes långt in på 1970-talet. De två
första är idag bevarade som museifordon. Danska Scandia byggde också en Devavagn på licens
för Amagerbanen, men den slopades redan på
1940-talet.
För DSB och danska privatbanor bygges en
stor mängd motorvagnar av Triangelfabriken i
Odense. Det fanns allt från träklädda två- och
treaxliga till stora boggivagnar och lok. Inga av
dem kom dock att exporteras till Sverige. Där126

emot byggdes nästa generations danska motorfordon, diesellok och motorvagnar med stålkorg,
av Kockums i Malmö på dansk licens. Det var
ett motorlok för Nynäsbanan, SNJ 10, som slutade sina dagar på Saltsjöbanan, och en större
motorvagn för Malmö-Simrishamns järnväg.
Motorloket är idag bevarat vid järnvägsmuseet
i Nynäshamn. Motorvagnen hamnade via SJ
på Nynäsbanan men skrotades när banan blivit
elektrifierad på 1960-talet.
Under 1930-talet hade Hilding Carlssons
Mekaniska Verkstad i Umeå utvecklat en väl
fungerande motorvagn som till stor del byggde
på bussteknologi. Flera hundra rälsbussar och
släpvagnar byggdes för såväl SJ som privata
svenska järnvägar. Na'.stved-Pr:I:'.st0-Mernbanen
fick låna, och snart köpa, en boggirälsbuss med
släpvagn från SJ. Den väckte stort intresse bland
andra danska privatbanor. Snart kom man överens med Scandia i Randers att de skulle tillverka
rälsbussar av svensk modell för den danska marknaden. Det påstås att Hilding Carlsson utan
större byråkrati skickade över en bunt ritningar
som fick fritt disponeras. Scandia gjorde vissa
ändringar i grundkonceptet. Det mest påtagliga
var att man gjorde korgstommen i stål i stället för
trä, som i de svenska rälsbussarna. Scandia kom
att bygga nittio rälsbussar och släpvagnar fram
till 1952. Nästan alla privatbanor anskaffade
typen. Den räddade många banor från nedläggning, åtminstone under 1950-talet. Rälsbussarna
såldes flitigt mellan de olika banorna, speciellt
vid de senare omfattande nedläggningarna, och
många gick in på 1960-talet. Därefter kom de att
avlösas av de tyskbyggda Lynettmotorvagnarna.
Flera Scandiabussar finns idag bevarade som museifordon. Två motorvagnar och två släpvagnar
exporterades till och med som museivagnar till
Skånska Järnvägar i Brösarp. De målades gräddgula, som de svenska rälsbussarna, och användes
under några år. Därefter ställdes de av och förföll
allt mer. Till slut skrotades de i tysthet.
Men lynetterna var dyra och kunde inte helt
ersätta de äldre fordonen. En del rälsbussar behövdes som reserver medan andra bara gick sporadiskt med exempelvis skoltåg. Man hade inte
råd att köpa nya tåg för sådan tjänst, utan då
kom en omgång begagnade billiga svenska rälsbussar, Det var de äldsta motorvagnarna av Y6generationen och dess närmaste föregångare som
såldes först. Det började med att några vagnar

På stationen i
Frederiksvark var
Hilleröd-Frederiksvark-Hundesteds jernbanes
Devavagn, M2 i
fall drift som växellok denna julidag
1962. Vtzgn,en är
tillverkad 1925 for
Oxelösund-FlenVästmanlands
järnväg med nummer 2. Den hade
då fyra länkaxlar.
I samband med
att den såldes till
Danmark 1926
blev den ombyggd
med två boggier.
Från början hade
den en sexcylindrig
Atlasmotor, men
efter flera motorbyten gick den till
.från 1959 med
en åttacylindrig
Leylandmotor. Den
slopades forst 1973.

Vtzrde-N0rre Nebel
jernbane på Jyllands västkust var
en av de banor som
längst hade Scandia skinnebusser
i trafik. Här ser vi
banans Sml 7 på
stationen i varde
1973.

H0ng-T0llose
jernbanes S47 var
innan forsäijningen
1980S]Y61037.
Redan 1988
återkom den till
Sverige, men nu
som museifordon.
Den fick tills vidare
behålla sin danska
röda färg, och ses
här vid en utflykt
med Svenska
Järnvägsklubben i
Norrköping 1995.
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Gumminäsan X32 4345 anskaffades av SJfor Kust till kust
trafiken Göteborg-Alvesta-Kalmar. Här är tåget i Alvesta.
X32-motorvagrzarna hade något bekvämare inredning än
lokaltågsvarianten X31, men var i övrigt lika. Senare hamnade alla X32-tåg i den skånska regional- och lokaltrafiken
och inredningen gjordes lika med X31. Litterat fick man
dock behålla.

Danska EG-lok drar godståg även i Sverige då de är
tvåströmslok och utrustade med svensk ATC. Här ser vi
ett södergående godståg med EG 3102 passera Örtofta
sommaren 2009.
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Cementfabriken i R0rddl utanfor Alborg på ]yl/and, hade
en 785 mm bred elektrifierad bana med två små ellok tillverkade av Asea i Västerås 1961. De var i bruk till 1973
och är nu bevarade som musei/ok vid veteranbanan i Hedehusene, inte långt.från Roskilde. På grund av den udda
spårvidden kommer loken nog inte i drift mer, då banan
har spårvidden 700 mm, en vanlig spårvidd vid sockerbetsbanorna.

av Hilding Carlssons tillverkning, den första generationens stålrälsbussar med littera YCo4 vid
SJ och YCos vid TGOJ, såldes till Oddsherredbanen och H0ng-T0ll0se jernbane. OHJ/HTJ
hade en chef, Erik Johannsen, som var mycket
aktiv i Nordiska Järnvägsmannasällskapet och
därmed hade goda kontakter i Sverige. Han köpte dessa rälsbussar, men också en hel del annan
rullande materiel, till mycket bra priser. Andra
banor följde hans exempel. Nu har fordonen tjänat ut, men några av dessa svenska rälsbussar är
bevarade som museifordon i Danmark och ett
par har återbördats till Sverige.
Sedan dess har åtskilliga nya dansktillverkade
motorvagnar hamnat i Sverige. Det var Scandia,
senare ABB eller ADtranz i Randers, som tillverkade tredelade dieselmotorvagnståg för DSB kallade IC3 eller mer korrekt littera MF/MFA. De
byggde också en serie för i första hand Blekinge
kustbana. SJ :s littera blev Y2. Dessa motorvagnståg med sina stora "gumminäsor" (övergångarna
mellan tågsätten) kallades Kustpilen och blev
snabbt populära. När så Blekinge kustbana hade
elektrifierats blev de flesta tågen övertaliga. Vissa
såldes via Danmark vidare till Israel medan andra
köptes av DSB. Några går kvar i Sverige, numera
på linjen Linköping-Kalmar och fortfarande under namnet Kustpilen.

Elmotorvagnar
De första linjer som elektrifierades i Danmark
var lokallinjerna runt Köpenhamn, S-banelinjerna. Det var likströmsdrift som gällde och fordon
och utrustning togs fram i Danmark. När de ursprungliga mörkröda tågen på 1960-talet byttes
ut mot nyare, röda tåg kom även dessa att tillverkas i Danmark. Det var först när tredje generationens tåg skulle införas 1979 som svenska Asea
fick in en fot. Det tillverkades 24 tvåvagnståg
med Asea-utrustning men i övrigt danskbyggda.
Tågen fungerade men fler blev det inte denna
gång. Asea-tågen är nu, liksom de andra äldre
tågen, helt utbytta mot fjärde generationens Sbanetåg som är tillverkade i Tyskland.
Motorvagnar av tvåströmstyp infördes när
Öresundsbron togs i drift 2000. Tågen, som utseendemässigt är snarlika Kustpilen, heter X31/X32
(X32 anskaffades av SJ för trafiken Göteborg-Kalmar och Västkustbanan och fick en något bekvämare inredning. Idag går även de som Öresundståg, men har fatt behålla sitt littera) i Sverige och

ET i Danmark. Vagnarna har antingen danska eller svenska ägare, men disponeras gemensamt och
underhålls alla på den danska sidan.
För att kunna köra snabbtåg till Köpenhamn
har SJ byggt om en del av sina X2-tåg till tvåströmsutförande. De fordon som kan gå i Danmark har fatt ett K lagt till sitt littera.

Ellok
Det finns inga elektriska privatbanor i Danmark,
men det har existerat några elektriska industribanor. En var den 785 mm breda banan vid cementfabriken i R0rdal vid jylländska Aalborg.
Den fick två små elektriska lok från Asea 1961.
Man hade kontaktledningsdrift och en likspänning på 500 volt. Banan är nedlagd sedan omkring 1973, och loken har bevarats vid den smalspåriga museibanan i Hedehusene.
Med tiden insåg DSB att eldrift var lönsam
även på fjärrlinjer och började på 1970-talet
elektrifiera huvudlinjerna. Systemet man valde
var 25 000 volt 50 Hz, ett i och för sig modernt
system men olikt det som användes i Sverige och
Tyskland (15 000 volt 16 2/3 Hz). Därför ligger
nu det danska systemet som en ö mellan de äldre
elsystemen i grannländerna. Det var inget större
problem förr. Då skulle i alla fall loken bytas vid
tyska gränsen, och tågen till Sverige skulle gå på
färja. Men sedan de fasta förbindelserna kommit
till har man måst anskaffa tvåströmsfordon för
att lätt kunna köra igenom. Elloken byggdes i
Tyskland medan motorvagnarna (se ovan) tillverkades av Scandia i Randers. Först på senare år
har flerströmslok från Sverige (Hector Rail) och
Tyskland (DB) börjat gå i Danmark. Den andra
generationens ellok i Danmark, med littera EG,
är alltså ett tvåströmslok och kan ses i tåg så långt
upp i Sverige som Hallsberg.

Motorlok
Skillnaden mellan de tidigare motorloken och
motorvagnarna var marginella i både Sverige
och Danmark. En del motorvagnar hade exempelvis bara ett litet godsutrymme, och användes
i stort sett som diesellok. Den dieselmotorvagn
som Hillernd-Frederiksv.:erk-Hundesteds jernbane köpte från TGOJ kom åtminstone de sista
årtiondena i trafik att användas som rent växellok.
Redan 1919 tillverkade J une i Jönköping tre
små smalspåriga motorlok för danska betbanor.
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½sst är de vackra, Nohabdieshrna. Här är det DSB:s forsta My-lok, 1101, som nu är museilok vid jernbanemuseet
och återställt till ursprungligt skick. Här ser vi det vid ett Öppet hus-arrangemang vid museets depot i Randers 1993.

De var för svaga men ersattes med starkare exemplar av samma fabrikat.
Nohab i Trollhättan experimenterade en del
med motorlokskonstruktioner på 1920-talet.
Ett provlok byggdes men det kom aldrig i trafik.
Däremot lyckades Nohab sälja konstruktionen
till Nakskovs skeppsvarv på Lolland, som byggde
tre lok med Nohabs dieselhydrauliska kraftöverföring för tre danska privatbanor. Inget av loken
blev lyckat, och de kom aldrig i riktig drift.
Tågab med bas i Kristinehamn var bla,nd de forsta operatörerna i Sverige att köpa Nohablok ftån Danmark.
Man köpte i flera omgångar, och en del av loken har
fatt, eller fatt behålla, exotiska forgsättningar. TMX
104 som vi ser här i Kristinehamn 1997 hade denna
målning som DSB Mx 1021 när det i Danmark användes for prov med ett nytt ATC-system.
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I Sverige utvecklades lokomotorn (i princip
ett motorlok med lägre motoreffekt än 300 hästkrafter) i slutet av 1920-talet. Det var en enkel
liten växlingsmaskin vars maskineri helt enkelt
bestod i en Fordsontraktor som man tagit bort
hjulen på och byggt in i ett lokskal! Framgången
var stor och AB Slipmateriel Naxos i Västervik
byggde flera hundra smålok till svenska järnvägar och industrier. Två lokomotorer såldes från
Västervik till Danmark och båda hamnade på
Hillernd-FrederiksvcErk-Hundesteds jernbane,
där de slopades och skrotades på 1960-talet.
I Danmark anskaffades flera typer av smålok,
en del köpta från Tyskland och andra tillverkade
i Danmark. Någon export av dessa typer till Sverige tycks dock inte ha förekommit.
När så DSB skulle ersätta sina ånglok efter
andra världskriget tittade man på utvecklingen
vid de amerikanska järnvägarna. Här hade General Motors stora framgångar med sina långt
standardiserade modeller. De var lite för stora
och tunga för Europa, men Nohab hade tillsammans med GM utarbetat en konstruktion anpassad till våra förhållanden. På licens byggde man
lok med en eller två förarhytter. Det mekaniska
hade konstruerats och byggts i Sverige medan
motorer och kraftöverföring importerades från

USA. Loktypen byggdes, i några varianter, för de
danska statsbanorna men kom också till Norge,
Sverige (dock bara enhyttslok) och Ungern. Lok
av samma konstruktion tillverkades också i Belgien för de belgiska och luxemburgska statsbanorna. Totalt byggdes för DSB 60 My och 45
Mx-lok (som var något lättare) med deras karaktäristiska USA-design, samt 61 lok av en nyare
och kantigare modell kallad Mz (som för övrigt
också byggdes på licens i Spanien). Alla tre loktyperna var mycket driftsäkra och kom under
många år att dominera de danska järnvägarna.
De var mycket populära också bland personalen.
När de var nya var det flera stolta förare som ändrade uppgifterna i telefonkatalogen från lokforare
till My-lokforare!
Under 1970-talet kom en del begagnade svenska diesellok till danska privatbanor. TroldhedeKolding-Vejens jernbane köpte ett tysktillverkat
treaxligt diesellok från Degerfors järnverk. Nora
Bergslags järnväg sålde ett par mindre motorlok,
"stutar", och de två största boggidieselloken till
Odsherredbanen. De stora loken såldes dock
snart vidare till Tyskland.
När DSB började utmönstra sina Nohablok
var det flera av de då nystartade svenska privata
operatörerna som höll sig framme. Först ut var
Tågåkeriet i Bergslagen som köpte "gammeldanskar" och rustade upp dem. Loken var visserligen gamla, men efter genomgång visade de sig
vara både pålitliga och billiga i drift. Loken fick
oftast förarhytterna moderniserade, men behöll
platsen på höger sida för lokföraren. Med tiden

blev det ganska många lok. I början av år 2009
fanns det i Sverige 15 littera My (varav fyra senare såldes åter till Danmark), 11 littera Mx och
hela 28 littera Mz. I Sverige fick de fantasifullt
nog littera TMY, TMX respektive TMZ. Många
av dem fick nya pigga färgsättningar. Elegantast
är utan tvekan Tågåkeriets TMY 106 som blev
uppmålad i det amerikanska järnvägsbolaget
Great Northerns färger. Det var inför inspelningen av dansken Lars von Triers film "Dancing
in the dark'', där loket skymtade i några scener.
Målningen blev dock så populär att den fortfarande sitter kvar på loket. Märklin har gjort en
modell av det, och det retar en del amerikaner
som hävdar att det är ett falsarium. Men icke, det
rullar sedan över tio år i Värmland.

Vagnar
När det gäller vagnar byggdes dessa huvudsakligen i Danmark respektive Sverige. Till att börja
med köpte man delar från England och Tyskland, men snart hade man helt egen produktion.
Danska vagntillverkare kom att leverera enstaka
vagnar till Sverige, och några svenska vagnar
exporterades till Danmark. Scandia i Randers
byggde exempelvis för Nora- Karlskoga järnväg
en rad som kom att leva länge. Ett par är idag
bevarade som museivagnar i Nora. Även Sveriges första två personboggivagnar byggdes i Randers 1877 för Frövi-Ludvika järnväg. Också en
av dem finns idag som museivagn. Godsvagnar
byggdes av danska standardtyper för flera sydsvenska enskilda bolag. En serie sockerbetsvag-

Nora- Karlskoga
järnväg köpte hela
sin forsta uppsättning
personvagnar och en
hel delgodsvagnar
på 1870-taletfrån
Scandia i Randers.
En del vagnar fick
som den här ett långt
liv. NK] togs över
av Nora Bergslags
järnväg i början av
1900-talet, och flera
av resgodsvagnarna
kom att gå kvar i
NBJ-s godståg långt
in på 1960-talet.
Därefter har F 51
blivit bevarad som
museivagn i Nora.
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För att rationalisera sin styckegodstrafik köpte DSB en mängd halvmoderna skjutdörrsvagnar.från SJ under 1990-talet.
De målades om, som denna Hbikks, men ställdes snart av då DSB i princip gav upp godstrafiken. Idag körs de flesta
godståg av privata operatörer. En av de största är ett gemensamt bolag ägt av Green Cargo och tyska DB Schenker.

nar till Helsingborg-Hässleholms järnväg blev
förlaga för många senare betvagnar i Skåne.
Svenska vagntillverkare, som Kockums i Malmö byggde redan 1879 de första ölvagnarna till
Carlsberg, senare också till Tuborg. Kockums tillverkade också personvagnar av i stort sett svenska
typer för danska privatbanor. Liknande vagnar
kom sedan att byggas även i Danmark. Enstaka
godsvagnar såldes också begagnade från Sverige
till olika banor och bolag i Danmark. Vi vet om
en begagnad kylvagn som köptes av Tuborg och
sedan blev ombyggd med ny korg. Den finns
idag bevarad som museivagn, men inte mycket
torde återstå av den svenska vagnen.
Några treaxliga vagnar för sockertransport
såldes 1954 från Säbyholms järnväg (som var
helägd av Sockerbolaget) till Danmark. Ar andra
hållet gick redan på 1930-talet åtskilliga öppna
betvagnar som varit inregistrerade hos danska
vagn uthyrnings bolag.
I modern tid kom många begagnade svenska
godsvagnar att hamna i Danmark. Det var såväl
kylvagnar som skjutdörrsvagnar. Även ett antal
äldre grusvagnar och två lokaltågsvagnar littera
B6 hamnade på den privata Odsherredsbanen.
När man 2001 fick kapacitetsproblem i Stockholms lokaltrafik hyrde man först och köpte
senare ett antal lokaltrafikvagnar från DSB som
sattes in i insatståg med inhyrda Green Cargo
Rc-lok i fram- och bakände.
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Och till sist: den mest danska av alla vagnar,
ölvagnen från Tuborg med sitt lilla toppiga extrarak, "hatten", i ena änden, lär vara designad av
den svenske prinsen Sigvard Bernadotte.

Tågfårjor
I och med öppnandet av tågfärjelinjerna Helsingör-Helsingborg 1892 och Malmö- Köpenhamn 1895 fick de båda ländernas järnvägar om
inte direkt spårförbindelse så dock nästan. Färjorna tog till att börja med bara ett fatal vagnar,
huvudsakligen godsvagnar. I Helsingör drogs
vagnarna de första åren med häst från stadens
gamla station genom gatorna till hamnen. Det
säger sig självt att kapaciteten var begränsad. I
och med den nya stationen 1891 blev det dock
bättre, och snart överfördes vagnar livligt. Personvagnarna från Sverige, och i viss mån Norge, var
något bredare än de danska men kunde normalt
gå till Köpenhamns Hovedbanegård. Enstaka
vagnar med kontinental profil, exempelvis några
av de kungliga salongsvagnarna, kunde fortsätta
söder om Köpenhamn vid behov.
HH-leden sköttes mer eller mindre helt av
DSB, som också höll med färjorna. Växlingen,
även på svensk-mark, sköttes av dansk personal
och dansk säkerhetsordning gällde. Bland annat
kunde man i Helsingborg höra växlingssignaler
ges med visselpipa, vilket inte förekom på andra
håll i Sverige.

På leden Malmö-Köpenhamn sattes det in
svenska färjor, först Malmö och sedan Malmöhus.
DSB-färjor från Stora Bält-leden var dock reservfärjor, men även SJ ställde ibland upp med reservfärjor från Trelleborg-Sassnitz. Under större
delen av första och andra världskrigen hölls färjelederna igång, och vagnutbytet fortsatte relativt
normalt. Efter andra världskriget ökade trafiken
kraftigt, och med tiden kom en ny färjeled till för
godstrafiken, från Helsingborg till Köpenhamn.
All tågfärjetrafik upphörde dock naturligtvis när
Öresundsbron öppnades 2000.
En annan tågfärjeförbindelse öppnade 1987
mellan Göteborg och Frederikshavn. Den används fortfararande sporadiskt för godsvagnar,
men även Sveriges Järnvägsmuseum har vid något tillfälle använt leden vid transport av museifordon till och från Danmark.
Öresundsbron

När Öresundsbron öppnades den 1 juli 2000
fick Sverige för första gången spårkontakt med
Danmark. Spårvidden är alltså densamma men i
övrigt skiljer sig mycket. De danska banorna har
som nämnts tidigare elektrifierats med ett annat
system än de svenska. Gränsen mellan de två systemen går vid Lernacken, det svenska brofästet.
För att kunna köra utan problem måste fordonen
vara utrustade för båda systemen. Tågen byter
strömart i farten, helt automatiskt. Utrustade för
de olika systemen är Öresundstågen, vissa X2-tåg
och en rad ellok, som danska EG, vissa av Hector
Rails lok och några ryskägda lok. Dieselfordon
berörs naturligtvis inte.
Danmark och Sverige har också helt olika signalsystem och därmed också olika ATC-system.
Fordon som passerar bron måste vara utrustade
med båda. Skiftet mellan de båda systemen
sker på Pepparholm. För att ytterligare komplicera trafiken kör man huvudsakligen på vänstra
spåret i Sverige och det högra i Danmark. Hela
Öresundsbrolinjen är byggd för högertrafik (fast
alla spår kan på sedvanligt vis vid behov köras
i båda riktningarna) och tågen som utgår från
Malmö kör redan då på högra spåret. I Arlöv har
man byggt en spårväxlingsanläggning där uppoch nedspår byter plats genom en "undergång"
för tåg norrifrån.
Språkmässigt finns också en barriär. Tågpersonalen, som kommer från såväl Danmark som
Sverige, ska behärska båda språken tillfredstäl-

lande. Högtalarutrop kan ske på båda språken.
Trafikledarna och motsvarande personal talar var
och en sitt eget språk, men ska förstå även det
andra. För att undgå missförstånd ska alla siffror
uttalas som ental. 175, "etthundrasjuttiofem" eller "ethundredefemoghalvfjerds", blir alltså "ett,
sju, fem" eller "et, syv, fem".
Arbetsfordon

Arbetsfordonen på järnvägarna har i stort sett utvecklats helt olika genom åren. Mycket har framställts på lokala verkstäder, och någon export/
import verkar inte ha förekommit förrän framåt
1960-talet då DSB köpte några rälsgående bilar
för elunderhållet på S-banenätet. De var tillverkade av svenska Sjölanders i Osby, byggda på
chassi från amerikanska lnternational och i stort
sett lika de bilar SJ banavdelning använde. Samtidigt såldes några dansktillverkade motortrallor
till SJ, men några stora mängder blev det aldrig.
Ett arbetsfordon av det mer udda slaget var SJ :s
så kallade Mausinvagn, en mätvagn för att fastDSB köpte en serie arbetsbilar av samma typ som SJ
från Sjölanders i Osby. De var byggda på chassi från
lnternational Harvester och kunde köras såväl på landsväg som på järnväg. DSB använde sina i Köpenhamnsområdet där linjerna var elektrifierade for lokaltrafiken.
just denna bil har räddats till eftervärlden på museispårvägen i SkjoldentESholm, där den vid behov också
används for arbeten på museibanans kontaktledning.
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Bergbolagen i Lindesberg gör reklam for
sina plattformstraktorer i tidningen Järnvägsteknik
1945. Om så önskas kan traktorn levereras med gengasdrift, något
som snart inte längre behövs när nu kriget äntligen håller på att ta slut.
De danska plattformstraktorerna är nästan identiska med de svenska, men tillverkade i Hiller@d Denna traktor är
bevarad av danska ]ernbanemuseet i Odense. En snarlik traktor, men tillverkad i Lindesberg, finns i Sveriges järnvägsmuseums magasin i Gävle. Kanske skulle vi ordna en dragkamp någon gång? Bilden är tagen av Flemming S@eborg.

ställa spårets status. Den kom under många år att
användas även på de danska banorna, där DSB
lät köra av de flesta linjer en eller två gånger om
året. Oftast hade den svensk besättning kompletterad med dansk. Vagnen kördes även regelbundet i Norge. För att understryka den nordiska
gemenskapen hade vagnen en dekal med svenska, danska och norska flaggan på sidan (ganska
säkert en nerklippt dekal från SAS!). Vagnen är
idag ersatt av modernare mätfordon och musealt
bevarad av Sveriges Järnvägsmuseum.
Annat

Idag råder en stor internationell närvaro bland
tågoperatrörerna. Detta ämne är i sig värt en eller
flera artiklar. Vi far hoppas att vi med tiden kan
återkomma till detta i Spår.
Bara några exempel: Öresundstågen körs av
DSB First som till stor del ägs av DSB. Samma
sak gäller Roslagsbanan, vars driftbolag huvudsakligen ägs av DSB. Svenska bolag som Green
Cargo och Hector Rail kör godstrafik i Danmark
och på underhållssidan är det numera en salig
blandning med bolag från en rad olika länder
verksamma såväl i Danmark som i Sverige.
Slutligen en mer udda iaktagelse. Under
1940- och 1950-talen användes på plattformar134

na i såväl Sverige som Danmark små traktorer,
eller truckar, som drog vagnar med bagage och
ilgods. Många av dessa traktorer såg lika ut. De
hade små hjul och föraren satt vid sidan av motorhuven som på en Londonbuss. Det märkliga
är att de svenska traktorerna var tillverkade av
Bergbolagen i Lindesberg medan de danska kom
från firman Hans Hviid i Hiller0d. De är nästan
identiskt lika. Förekom någon form av licensavtal eller hade man helt enkelt kommit fram till
samma resultat när man undersökte stationernas
transportbehov? Ett bra ämne för framtida forskning. Vi förväntar oss en redovisning i en kommande utgåva av Spår.

Anders Olsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1960?
Det svenska järnvägsnätet omfattade år 1960
15 399 km. Under 1950-talet hade nätet minskat med över 1 200 km. Nätets längd 1960 var
det minsta sedan 1910-talets senare del.
Av järnvägsnätet 1960 ägde SJ 12 203 km
normalspår och 2 255 km smalspår. Av SJ-nätet
bestod 9 173 km av förstatligade enskilda järnvägar. De enskilda järnvägarna omfattade 1960
665 km normalspår och 276 km smalspår. Störst
av de enskilda järnvägarna var TGOJ och minst
(två km) var den lilla sockerbruksbanan Säbyholms järnväg i Skåne.
Vid Statens järnvägar fanns den 1 januari 1960
1 222 stationer, 94 expeditionsställen, 1 173 hållplatser, 640 håll- och lastplatser, 237 lastplatser,
2 166 stationshus, 1 972 godsmagasin och 2 138
banvaktsstugor.
Ny trafik
Järnvägsnedläggningarna var 1960 större än de
varit tidigare men två små tillskott av ny trafik
blev det under året. Göteborg-Särö järnväg förlängdes 17 maj med 0,5 km till Linneplatsen,
och på den av SJ 1959 övertagna Roslagsbanan
infördes sommartrafik mellan Norrtälje och
Norrtälje hamn (1 km).
Upprustning

Under 1960 skedde ingen breddning av smalspår
till normalspår men mellan Kimstad och Skärblacka inlades treskensspår 891 och 1435 mm.
Dubbelspår infördes på sträckorna AlbyOvansjö och Ramsjö-Norrhög på Norra stambanan samt Ändebol-Simonstorp på Östra
stambanan. Dubbelspårsnätet ökade därigenom
med27km.
Ingen elektrifiering slutfördes under 1960.
Den 1 februari 1960 tog TGOJ i bruk fjärrblockering på ytterligare två sträckor.
Nedläggningar
Nedläggningarna detta år var bland de största
i den svenska järnvägshistorien och omfattade
stora delar av landet från Trelleborg i söder till
Gällivare i norr, från Dalsland i väster till Gotland i öster.

Redan på nyårsdagen började nedläggningarna. Den 14 km långa sträckan Trelleborg övre-Vellinge nedlades helt. Banan hade öppnats
av Malmö-Trelleborgs järnväg 1886. Den hade
förstatligats 1943 och SJ :s största investering på
sträckan var ett nytt stationshus i Håslöv. Överföringen av sockerbetstransporterna till landsväg
bidrog till nedläggningen.
Det av SJ 1959 övertagna Roslagsbanenätet
decimerades. Den 1 mars nedlades persontrafiken Faringe-Gimo. Detta var en av nätets minst
lönsamma sträckor. Även godstrafiken nedlades
men återkom delvis senare. Banan bibehölls tills
vidare for tjänstetåg. Och den 29 maj nedlades
persontrafiken Österbybruk-Hargshamn. Banan
var en del av f.d. Dannemora-Hargs järnväg.
Persontrafiken Dannemora-Österbybruk hade
försvunnit redan 1953. Den 1 oktober nedlades all trafik, det vill säga persontrafiken, på den
kilometerlånga sträckan Stockholm Ö-Engelbrektsplan.
Den 29 maj nedlades persontrafiken FalunRepbäcken, öppnad 1904 av GDJ ägda FalunVästerdalarnas järnväg. Godstrafiken FalunKvarnsveden upphörde också men till Televerkets impregneringsanläggning i Källviken kördes
godståg från Falun till 1972.
Göringen-Dalfors, 3 km, som var en sidobana
till Dala-Hälsinglands järnväg, nedlades den 29
maj. Bandelen öppnades 1902 och hade på slutet
trafikerats med YBo6-motorvagnar.
Årets andra nedläggning drabbade Trelleborg
när stadens äldsta järnväg Lund-Trelleborg
(öppnad 1875) nedlades den 29 maj. Två km
närmast Lund behölls som industrispår till det
relativt nyetablerade företaget Tetra Pak
Den 29 maj nedlades Landskrona-Billesholm
som hade öppnats 1876 som södra delen av
Landskrona-Ängelholms järnväg. Den sydliga
delen Landskrona-Säby bibehölls for godstrafik
som anslutning till Säbyholms järnväg och den
norra delen Billesholm-Ekeby som anslutning
till Skrombergaverken. Persontrafiken Landskrona-Billesholm utfördes till slutet med Hilding Carlsson-rälsbussar. Det blev Skånes sista
reguljära trafik med dessa fordon.
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Fjorton avskedstagare hade mött upp på perrongen vid Säby, den forsta stationen efter Landskrona. Ställverk och
bomvev står fritt, inte vid väggen till (det ännu bevarade) stationshuset. Foto Anders Hilding, Landskrona museum.

Den 29 km långa sträckan Bäckefors-Bengtsfors V av smalspåriga (891 mm) Lelångenbanan
nedlades helt den 29 maj. Banan som hade öppnats 1895 revs under året.
Trollhättan-Nossebro järnväg hade öppnats
1916 och alltid dragits med dålig ekonomi. Den
förstatligades 1948 och godstrafiken hade reducerats till behovsgodståg 1954. Den 29 maj
upphörde all godstrafik. Officiellt hade banan
fortfarande godstrafik men den utfördes nu med
lastbil. Eftersom vägnätet var dåligt bibehölls
persontrafiken tills vidare.
Ljungbyholm-Påryd, som förlorat persontrafiken den 1 oktober 1959, miste med juni månads
ingång även godstrafiken. Banan revs samma år.
Den 1 augusti nedlades godstrafiken Anderslöv-J ordberga (6 km). Återstående trafik på fd.
Börringe-Östratorp utgjordes därefter av transporter för sockerbruket i Jordberga och spannmålslagerhusen i Klagstorp.
Den 1 september nedlades Sveriges sist öppnade privatbana Ulricehamn-Jönköping, som
var 60 km lång och fick koncession 1922, men
såväl ekonomi som terräng gjorde att bygget
drog ut på tiden. Den 1 mars 1940 kunde banan
äntligen invigas och samma dag förstatligades
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den. Efter tjugo år nedlades såväl person- som
godstrafiken. Kvar blev grustransporter närmast
Jönköping. Efter nedläggningen användes banan
för militära sprängövningar. Såväl banvallen som
några ånglok användes i övningarna.
Sidobanan Kummelby-Arkösund på den under 1890-talet öppnade smalspåriga (891 mm)
Vikbolandsbanan nedlades 1960. Den 1 september nedlades Östra Husby-Arkösund och
två månader senare Kummelby-Östra Husby.
Uppdelningen av nedläggningen som omfattade
både gods- och persontrafik berodde på vägbygge. Rivningen av banan påbörjades hösten
1960.
All återstående trafik på Gotlands järnvägar
( 115 km) med undantag av godstrafiken VisbyVisby hamn nedlades den 1 oktober. Bland det
som försvann fanns Gotlands äldsta järnvägssträcka Visby-Hemse som hade öppnats 1878.
Persontrafiken sköttes till nedläggningen av Hilding Carlsson-rälsbussar som var målade i Gotlands järnvägars röda färg. Någon ommålning
till SJ :s klassiska gräddgula gjordes alltså aldrig
på Gotland och ön fick aldrig trafik med modernare YBo4p- eller YBo5p-vagnar. Godstrafiken
ombesörjdes med Z4p-lokomotorer. Alla gods-

Lennart Ameen har berättat hur han som studentfackligt engagerad fick göra åtskilliga resor mellan
Lund och Stockholm och då ofta lade resrutten så att
intressanta järnvägar passerades. Kanske var det på en
sådan resa som han i Påryd 1954 fotograferade Torsåsbanans motorvagn från 1935, tillverkad av Kalmar
Verkstad. Knut Johansson, den siste banvakten vid
Pårydsbanan, står vid växeln i Ljungbyholm till den
i bakgrunden upprivna banan mot Påryd. Foto 1961
Lennart Petersson.

Xal 201 och 202 fick ett långt och ganska skiftande
liv. De byggdes 1912 som dieselelektriska (Deva) motorvagnar (XI /CFJ nr 1 och 2), och trafikerade bland
annat linjen Gällivare-Porjus. Drifterfarenheterna
var emellertid inte de bästa så de stod avställda 191720 och ombyggdes 1922 till kontaktledningsdrift. De
användes sedan i personaltrafiken mellan Kiruna C
och Kiruna malmbangård, varifrån fotot med Xal
201 med tåg, härstammar (notera bergbanan i bakgrunden), men hamnade senare på linjerna från Gällivare till Koskullskulle och Malmberget.
.'
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Dm3 984 +983 +982 tillverkat 1960 med tomtåg passerar banvaktsstugan Tornehamns kyrkogård Mellandelen fick
senare tjänstgöra som sådan mellan Dm2 974 och 9 75. Foto 16 augusti 1979 Anders Lundquist.

tåg handbromsades till slutet. Det var sista SJsträckan med handbromsade tåg.
Den 1 oktober nedlades persontrafiken på de två
sidobanorna till Malmbanan, Gällivare-Koskullskulle och Gällivare-Malmberget. De hade öppnats 1899 respektive 1890 och elektrifierats 1923.
Godstrafiken på de båda banorna fortsatte.
Den 1 november nedlades godstrafiken mellan Nyhammar och Björbo (24 km). Persontrafiken bibehölls. Nyhammar-Björbo var en del av
SWB:s linje Ludvika-Vansbro och hade öppnats
för trafik 1904.

Ånglok
Vid utgången av 1960 hade SJ 361 ånglok i
trafik. De fördelade sig efter spårvidd enligt följande: 1435 mm 287, 1093 mm 4, 1067 mm 18
och 891 mm 52. Sedan 1956 hade antalet driftsånglok minskat med 181 . Ånglok hade använts
i 3 192 tågkilometer (växlingsarbete ej inräknat)
av vilka de fyra 1067 mm-loken stod för 19
tågkm. En klart övervägande andel av ånglokens
trafik utgjordes av godståg och blandade tåg (ofta
betecknade som godståg) .
Ånglok användes fortfarande på några pnvatbanor (till exempel Malmö-Limhamn och
Jularbo-Månsbo) samt en del industrier.
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Ellok
SJ hade vid 1960 års utgång 883 normalspåriga
ellok och sex ellok med spårvidd 891 mm. De
sistnämnda hade övertagits med Roslagsbanan
1959. Därutöver fanns tre elektriska lokomotorer. Ellokens tågtjänst 1960 omfattade 72 957
tågkm för normalspårsloken, 321 tågkm för
smalspårsloken och 9 tågkm för ellokomotorerna. Totalt sett en liten minskning jämfört med
1959.
Under 1960 skedde de sista leveranserna av
Ma-lok till SJ. Tre lok levererades under året och
därmed hade SJ 32 Ma-lok av vilka flera skulle
göra tjänst i över femtio år.
Årets stora händelse på ellokssidan var dock
den första leveransen av Dm3-lok. Alltsedan
elektrifieringen av Malmbanan på 1910- och
20-talen hade det funnits tvådelade malmtågsellok. Nu kom de tredelade. Ja, ska vi vara helt
sanningsenliga så var de första tredelade loken
tre hopkopplade Of-lok som hade funnits sedan
mitten av 1950-talet och som genom trekoppling kunde dra lika många malmvagnar som
Dm-loken. Mer om dessa lok kan läsas i Sveriges järnvägar 100 år. Dm3-loken var dock något annat. Länge var de världens starkaste ellok.
Med en tjänstevikt på 264,8 ton, 9 750 hk och
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Maskin byrå.

en dragkraft som översteg fyra gamla Du-lok var
de imponerande. Ett sådant lok med fullastade
malmvagnar i uppförsbacke påverkade både hörseln och fantasin hos den som fick uppleva det.
Lokbygget var ett samarbete mellan Asea, ASJ
Falun, Nohab och Motala Verkstad.
Men det var inte bara SJ som skaffade nya ellok detta år. Nordmark-Klarälvens järnvägar i
Värmland hade fått sitt första ellok 1920. Nu
var det dags för nya lok och de tre första i en
serie levererades 1960 från Asea och Falun.
Loken hade fyra drivande axlar, en motor på
900 hk och en dragkraft som var en sjättedel
av Dm3-lokets. Den var dock mer än dubbelt
mot de på 1920-talet byggda gamla elloken på
NK.lJ. Anmärkningsvärt var att NK.lJ gav loken
namn vilket varit mycket ovanligt efter 1910.
De tre under 1960 levererade loken fick nummer 101-103 och namnen Hagfors, Munkfors
och Skoghall efter tre av ägarbolaget Uddeholms
viktiga orter.
Motorlok
Man brukar säga att motorloken tog över efter
ångloken, men inte 1960 för då levererades inga
nya motorlok till SJ. Däremot köptes fjorton
lokomotorer litt Z43 från Kalmar Verkstad.
Vid årets slut fanns vid SJ 118 normalspåriga
och 27 smalspåriga (891 mm) diesellok. Vidare
fanns det 43 7 lokomotorer fördelade på 362
med spårvidd 1435 mm, 11 med 1067 och 64
med spårvidd 891 mm.

Motorlokens trafiktjänst som tåglok omfattade 3 265 tågkm varav knappt en tredjedel på
891-mm spår.
Lokomotorernas tågtjänst 1960 utgjordes
av 1 054 tågkm på normalspår, 132 tågkm på
1067-spår och 297 tågkm på 891-spår.
Motorvagnståg

SJ hade vid utgången av 1960 följande antal motorvagnsfordon: 17 elmotorvagnssätt (till exempel Xoa5), 38 normalspåriga (till exempel Xoa7)
och 25 smalspåriga (f.d. SRJ) elmotorvagnar. Vidare sju elektriska rälbussätt (Yoa2), 30 elrälsbussar (Yoa6 och Yoa7), samt 437 dieselrälsbussar.
Dessa fördelade sig efter spårvidd sålunda: 1435
mm 362, 1067 mm 11 och 891 mm 126. Vidare fanns 7 dieselmotorvagnar för normalspår
av äldre typ.
Motorvagnarnas trafiktjänst 1960 var för elmotorvagnar 4 716 tågkm (varav ungefär en
tredjedel på Roslagsbanan), elrälsbussar 2 969
tågkm, dieselrälsbussar 23 478 tågkm. De sju
dieselmotorvagnarna kördes i 43 5 tågkm varav
333 på spårvidd 891 mm.
Nyheten för motorvagnsfordon detta år var tre
prototypmotorvagnssätt för Stockholms lokaltrafik. Motorvagnar som levererades av Asea, ASJ
Arlöv och Kockums hade ett utseende mycket
likt de elmotorvagnar som Asea och Kockums
vid denna tid levererade till Polska statsbanorna
(PKP) och som senare byggdes i mycket stort
antal i Polen. Motorvagnarna fick litt Xoa6 och
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Personvagnar

Leveransbild på Bo5 4762. Foto 1961. Den vänstra
boggin har konsol for be/,ysningsgenerator men ingen
sextiotalsvagn levererades med MD-boggi med sådan
generator. Vid denna tid målades fortfarande taken
ljusgråa. Bilden visar kupesidan.

nr 259-261. Någon serietillverkning för Sverige
blev det inte.
Leveranserna av "Paprikatåg" litt Yoa2 fortsatte under året.
Den sista leveransen av rälsbussar litt YBo7 genomfördes 1960 med nr 1259 som byggdes av
Märstaverken i Eksjö. Ombyggnaden av YBo6
till YBo 7 med avvikande inredning fortsatte.
Hilding Carlsson-rälsbussarna var definitivt
på väg ut på normalspåret. På smalspårsnätet
gjorde de dock daglig tjänst på Öland, i delar
av Småland och på Lelångenbanan. Trots att SJ
konstaterat smalspårsrälsbussöverskott i slutet av
1950-talet skeppades de röda Godandsrälsbussarna till Bohuslän på den under avveckling varande Lelångenbanan.

Antalet av SJ :s personvagnar vid 1960 års slut
var enligt följande: för normalspår 2 285 sittvagnar, 231 sovvagnar, 44 restaurangvagnar,
168 postvagnar och 662 resgodsvagnar. För
spårvidd 1067 mm fanns 23 sittvagnar, 3 postvagnar och 6 resgodsvagnar. För spårvidd 891
mm fanns 154 sittvagnar, 5 postvagnar och 49
resgodsvagnar. Förutom dessa fanns det 493
släp till rälsbussar varav en del för post och resgods.
År 1960 var startpunkten för den största förnyelsen av personvagns parken i SJ :s historia.
Vagnarna hade de avrundade hörn som införts
under 1950-talet men en ny design på vagnkorgens räffling. De träinfattade fönstren hade ersatts av fönstervågar i lättmetall. Men den största
förnyelsen gällde inredningen med fällbara stolar och träklädda istället för målade väggar. SJ
marknadsförde sina nya andraklassvagnar med
reklamen "Oj jag måste ha gått fel", det vill säga
en så elegant vagn måste vara första klass. Men
var alltså "nya'' andra klass. Under 1960 startade
leveransen av följande vagntyper:
Litt RBo2 var den nya restaurangvagnen. Den
hade köket i mitten samt en del med bordsservering och en del med självservering, så kallad buffe. Vagnarna levererades från Kalmar Verkstad.
Litt ABo2 var en kombinerad 1 och 2 klassvagn. Den hade två kupeer 1 klass och två kupeer
samt två salonger 2 klass. Vagnarna levererades
av ASJ Linköping.
Litt Bo 1 var en andraklassvagn av för SJ ny
typ i fjärrtågssammanhang. Vagnen hade två salonger med fällbara stolar. Leverantör var Kalmar
Verkstad.
Litt Bo5 var en andraklassvagn som hade fyra
kupeer med vardera åtta platser samt två mindre, öppna salonger. Dessa vagnar levererades av
Kockums i Malmö.
Under 1960 gjorde SJ ett försök med liggvagnstrafik Eftersom man inte hade egna liggvagnar lånades vagnarna från Tyskland.
Godsvagnar

Mängden godsvagnar vid SJ, inklusive malmvagnar men exklusive specialvagnar, var vid 1960 års
utgång48 712 medspårvidd 1435 mm, 274 med
1093 mm, 412 med 1067 mm och 2 642 med
891 mm spårvidd. Antalet godsvagnar minskade
1960 med 575.
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Sveriges Järnvägsllluseulll 2009
- ett spännande år med fokus på framtiden
Trots dubbla besöksrekord är naturligtvis årets
stora händelse beslutet om att museet far en ny
huvudman i och med att Banverket läggs ned den
31 mars 2010. Dagen därpå uppstår Trafikverket
som inte bara tar över Banverkets myndighetsuppgifter utan även Vägverkets verksamhet liksom mindre delar av Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Sika. Denna nya supermyndighet
ska garantera en ändamålsenlig infrastruktur för
våra transportbehov men även väg- och järnvägstrafikens kulturarv genom att bedriva museiverksamhet.
Ett positivt besked fick vi när regeringens utredare, Gunnar Malm, som också blir Trafikverkets
första generaldirektör, presenterade sitt beslut till
organisation i mitten på november. Museerna i
Banverket och Vägverket kommer att samlas till
en så kallad resultatenhet och därigenom fa en
mycket tydlig plats i organisationen och även
möjligheter till en tillräcklig självständighet.

Samtidigt innebär detta att det finns andra alternativ till placering inom statsförvaltningen. Det
är jag inte orolig för så länge verksamheten är
synliggjord.
En spännande konsekvens av Trafikverket är
att Sveriges Järnvägsmuseum återigen står inför
en sammanslagning. Beredda på detta inleddes
redan under sommaren förberedande samarbete
mellan företrädare för Banverkets och Vägverkets
museer som utmynnat i tämligen konkreta planer för syfte, mål, verksamhetside och en tänkt
organisation. I skrivande stund är det för tidigt
att förmedla något om detta, men självklart
kommer perspektiven att vidgas i museiuppdraget och sannolikt far vi ett ännu större intresse
utifrån för det vi gör. Vägverkets museum är
mycket väl integrerat i Vägverket, förnämligt beläget i anslutning till huvudkontoret i Borlänge.
Museet har använts aktivt av Vägverket i samband med konferenser, viktiga besök och för att

Vägverkets museum i Borlänge. Museichefen, Jan-OlofMontelius, något skymd, visar museet for verksmuseikollegor.
Foto Robert Sjöö.
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sprida information om trafiksäkerhet. Samlingarna av föremål, maskiner och fordon förvaras i
Kjula utanför Eskilstuna. Samlingen är unik i sitt
slag men lokalerna har brister och personalen är
liten. Något vi känner igen, men i det här fallet
kan vi betraktas som riktigt stora.
Mitt i förändringens stormöga har vi själva haft
mycket fokus på våra tillkortakommanden. Utredningen om museet, järnvägsmuseum i världsklass, på Banverkets uppdrag levererades i tid till
sommaren av utredaren f.d. museidirektören Ann
Louise Kemdal. Uppgiften var att belysa museet
ur ett ägarperspektiv och föreslå ett rimligt uppdrag från staten med åtgärder i tre ambitionsnivåer. I utredningen konstateras att lokalerna trots
deras stora volymer inte är ändamålsenliga för
vare sig samlingar eller arbete och att det finns behov av kompetensförstärkningar inom områdena
samlingar och kunskap. Kemdal ser också en stor
utvecklingspotential om man genomför mindre
justeringar av det publika utbudet men framför
allt genom om- och tillbyggnader vid arenorna i
både Gävle och Ängelholm.
Utredaren har arbetat mycket nära mig och
personalen så inget kom som några överraskUtredningen Järnvägsmuseum i världsklass lyfter fram
brister men framför allt möjligheter.

JÄRNVÄGSMUSEUM I VÄRLDSKLASS
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ningar och vi har nu ett utomordentligt underlag
att gå vidare med. Förslag har lagts till ledningen
för Banverket och regeringens organisationskommitte för Trafikverket har informerats. Av
förklarliga skäl har inte Banverket kunnat besluta
om några åtgärder då de skulle kräva mycket stora
investeringar för nästa ägare men behov och utvecklingsmöjligheter har även de blivit lyfta fram
i ljuset och sett i perspektivet att museiverksamheten är ett regeringsuppdrag i Trafikverket så far
väl förutsättningarna för åtgärder ändå betraktas
som tämligen gynnsamma.
En statlig utredning som förutsades påverka
hela museisektorn var betänkandet Kraftsamlingmuseisamverkan ger resultat (SOU 2009: 15) från
regeringens tillfälliga museikoordinator Christina
von Arbin, som lämnades till regeringen i februari. Vare sig den eller den något tidigare färdigställda kulturutredningen kom dock att innebära
något verkligt dramatiskt. I vart fall museivärlden
är sig alltjämt tämligen lik även om det finns ambitioner att öka det regionala inflytandet på bekostnad av stadig centralstyrning. Samtidigt gav
utredningarna oss utmärkta möjligheter att peka
på problem med just styrningen av vissa stadiga
museer. Ett nätverk av chefer för så kallade verksmuseer bildades i syfte att lyfta frågan om statens
egenproducerade kulturarv inom myndigheter
som Banverket, Tullverket och Vägverket, stadiga
bolag som Posten och Vin & Sprit eller stadigt
finansierade organisationer som Riksidrottsförbundet. Alla driver museer men på oklara grunder
och direktiv och samlingarna skulle i princip när
som helst kunna skingras. Museikoordinatorn lät
sig övertygas och föreslog ett stärkt kulturpolitiskt
stöd för statliga museisamlingar som inte sorterar under Kulturdepartementet. Hon menade
att ansvaret för samlingarna måste säkras och att
detta borde framgå av regleringsbrev och andra
styrdokument för respektive myndighet. Tyvärr
kom förslaget inte med i regeringens höstproposition Tid for kultur (2009/10:3) . Värdefulla
synpunkter i frågan har också kommit i form av
en skrivelse från Riksförbundet Sveriges Museer
till regeringen och organisationskommitten för
Trafikverket.
Under detta utredningarnas år gjorde jag en
översyn av organisationen, dels för att åstadkomma större tydlighet i rollerna men också som
förberedelse för en utökad museiverksamhet tillsammans med Vägverkets museum. Organisa-

Henrik Reuterdahl
har bytt konsulthatten mot en fast
tjänst på museet
som sektionscheJ
for den publika
verksamheten. Foto
Peter Iller.

tionen kommer att utgå från våra gemensamma
tre huvudmål: samla - veta - visa. Ett första steg
genomfördes vid årsskiftet 2009/2010 då de publika verksamheterna i Gävle och Ängelholm
samlades under en chef. För uppdraget anställdes
Henrik Reuterdahl, som många känner från vår
verksamhet med arrangemang och trafiksäkerhet
under flera år, men då som inhyrd konsult från
Banverket Produktion. Trafiken kommer också
att föras till den publika verksamheten medan
fordonsansvaret läggs till samlingsverksamheten.
Detta är en logisk förändring som möjliggörs av
större resurser och kompetensförstärkning.
Inför bytet av huvudman blev det också nödvändigt att se över våra trafiksäkerhetsföreskrifter
och avtal för nytt trafiktillstånd från Transportstyrelsen. Det jobb som startades under hösten
av konsulten Reuterdahl kan därmed slutföras av
sektionschefen i en och samma person.
Nätverk, möten och konferenser

Museets engagemang nationellt och internationellt har varit högt som tidigare år. För min egen
del handlar det om styrelseuppdragen i Riksforbundet Sveriges Museer (RSM) och lnternational
Association of Transport Museums (IATM). För
RSM:s räkning fick jag uppdraget att i samverkan med Svenska ICOM ta fram riktlinjer och
ingå i juryn för det pånyttfödda branschpriset
Arets Museum. Först ut att ta emot 2009 års
pris ur kulturministerns hand blev Världskulturmuseet i Göteborg. För egen del kändes det extra

bra att det också kunde delas ut ett hederspris
till Arbetsam, arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation. Vi på vårt museum om några vet hur
betydelsefulla och tyvärr ofta underskattade våra
ideella museikollegor är.
Denna hedersbetydelse blev förhoppningsvis
en viktig signal i rätt riktning. Priserna delades
ut på Museernas vårmöte, som i år samarrangerades av de nordiska museiförbunden, i Malmö
den 1-2 april. Vår utredare, Ann Louise Kemdal, var projektledare för vårmötet och tillsammans höll vi i ett seminarium om museerna som
tillväxtpotential. I Sverige, Norge och Danmark
har museerna sammanlagt mer än 35 miljoner
besökare. Majoriteten av besökarna kommer
från den egna regionen. I England har ekonomiprofessorn Tony Travers vid London School of
Economics visat att museer är de mest attraktiva
besöksmålen för turister, vilket gör dem till en
viktig tillväxtfaktor. Detta gäller sannolikt även
för de nordiska länderna. Men hur tar man vara
på museernas potential hos oss? Det är en berättigad fråga som vi måste ha med oss vid utvecklingen av museiverksamheten i Trafikverket. Seminariet gav en del goda exempel och självinsikt
är en god början, men sedan handlar det om att
åstadkomma attitydförändringar hos såväl politiker och medier som i vår egen transportsektor.
Ett viktigt steg mot större branschnytta togs
när vi för IATM:s räkning arrangerade en workshop under fyra dagar, 13-16 oktober, för experter inom ämnet restaurering och konservering av
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stora föremål. Utgångspunkt för seminariet var
vår restaurering av en teakklädd restaurangvagn
från 1927, Ro2 nr 2702, under ledning avThom
Olofsson. Thom och vår snickare, Stefan Carlsson,
hade bråda dagar att utbyta kunskaper med sjutton
deltagare från tio länder. Slående är hur lika det ser
ut på våra respektive museer. Det är fa personer
och tunna trådar som håller liv i kunskapen om
ett hantverk som inte ligger allt för långt tillbaka
i tiden. Man kan säga att det nätverk som bildades genom seminariet kom till i grevens tid. Sedan
återstår att se vilken effekt det kan fa. Vi kunde
också konstatera att Sveriges Järnvägsmuseums
restaureringsprojekt i all sin litenhet ligger absolut
längst fram när det gäller ambition, kvalitet och
metoder att utföra praktiska arbeten i enlighet
med det som gjorde på järnvägsverkstäder under
första hälften av 1900-talet. Katarina Sandberg dokumenterade seminariet och har skrivit en artikel
till IATM Newsletter 33/2010. Se hennes svenska
version på sidan 62.
Årets IATM-konferens hölls i Tyskland under
delat ledarskap av Transportmuseet Dresden och
Deutsche Bahns järnvägsmuseum i Niirnberg.
Temat var attraktiva erbjudanden till publiken.
För museets personal var det inte så attraktivt
då konferensveckan inneslöt midsommarafton,
som dessutom var dagen för årsmötet. Jag höll
i sekreterarpennan under mötet och deltog tillsammans med Thom Olofsson i givande diskus-

sioner och studiebesök under hela konferensen.
Inför de förändringar vi står inför var det särskilt intressant att se de trafikslagsövergripande
satsningarna som gjorts i Dresden och framför allt
på Deutsches Museum i Miinchen där man kan
finna världens första ellok, från Siemens 1879, intill vad som anses vara världens första bil, en Benz
från 1886. I billandet Tyskland betyder varumärkena så mycket att de stora biltillverkarna har egna
museer som används aktivt i marknadsföringen.
Jag hade förmånen att leda en session under konferensen där marknadscheferna för MercedesBenz, Porsche och BMW beskrev värdet av sin
museiverksamhet. Alla har de investerat mellan
50 och 100 miljoner euro i sina museer de senaste
åren, något att fundera på.
Årets nordiska järnvägsmuseimöte avhölls i
sträng januarikyla hos våra norska kollegor i Hamar med omnejd. Temat var Vad bevarar vi och
vad bevarar vi inte så vi deltog med hela sektionen Samlingar och dokumentation. Christina Engström, Robert Herpai och Ida Si:xtensson höll var
sitt föredrag. Christina berättades om cirkus på
järnväg, ett Arkivens dag-arrangemang, Robert
om gallring ur museets boksamling och Ida presenterade nyligen framtagna råd och riktlinjer för
vår samlingsverksamhet. Vi kunde konstatera att
verkligheten är väldigt likartad på våra museer och
att det stöd vi kan fa av nordiska kollegor som sitter i samma båt är både skönt och kan förenkla

Trots intressanta
foredrag och studiebesök under
IATM-seminariet
i Gävle var höjdpunkten for de
flesta de praktiska
övningarna i museets restaureringsverkstad Thom
Olofison visar
forgprover for Stathis Tsolis, konservator på National
Railway Museum
i York. Foto Katarina Sandberg.
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På Deutsches Museum i Munchen
samsas redan bilar
och tåg. Foto Robert

Sjöö.

beslut om bevarande eller gallring. Sedvanligt avhölls ett branschseminarium för våra ideella kollegor inom Järnvägshistoriska Riksforbundet och
Museibanornas Riksorganisation i Gävle i början på
mars. Ett drygt 30-tal företrädare för museerna,
museiföreningarna och organisationerna diskuterade frågor som trafiksäkerhetsarbete, bevarandeplanen och miljömedvetenhet. Ett konkret
resultat från mötet blev beslut om en gemensam
dag med öppet hus 20 I 0 för att sprida kunskap
om våra anläggningar och både besökare och nya
aktiva medlemmar.
Efter denna övergripande bakgrundsbeskrivning av museet i omvärlden är det dags att gå in

på själva verksamheten, och då är det till att börja
med oerhört glädjande att vi nått rekordstora besökssiffror i både Gävle och Ängelholm. Vi kunde
räkna till sammanlagt 88 312 museibesökare på
våra anläggningar.

Publik verksamhet Gävle
Gävledelen av besöksrekordet var 45 440. När
det gäller jämförelsetal måste vi räkna bort jubileumsåret 2006 med TÅG I 50 som då stod för
nästan hälften av det årets resultat. Uppgången
från fjolåret blev drygt 8 procent och ligger över
både mål och prognos. Självklart ligger samhällsekonomiska orsaker bakom detta. Vi har flest be-

Trångt under John
Bauer-gymnasiets
IT-mässa på museet.
Foto Peter Iller.
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sökare på sommaren när turisterna kommer och
under 2009 turistades det mer på hemmaplan,
men vi fär samtidigt ett värdefullt kvitto på att vi
står oss väl i den inhemska konkurrensen. Vi har
kunnat konstatera att fler ungdomar har hittat till
museet och att våra kollegor i Banverket i större
utsträckning har haft glädje av våra resurser for
konferenser och specialarrangemang. En medveten satsning på pedagogik mot olika åldersgrupper
har gett effekt. Ett miljöting och en IT-mässa har
hållits for gymnaisieelever, skolloven har använts
for riktade aktiviteter mot de lediga och de inträdesfria onsdagarna med loklekis har verkligen slagit igenom bland småbarnsforäldrarna i regionen.
Samtidigt har efterfrågan på anpassade aktiviteter
från skolan ökat. En av kommunen finansierad
kulturbuss som kostnadsfritt kunde beställas av
skolan for resor till kultur- och fritidsmål tog
också bort ett av de stora hindren som lärarna står
inför i dag. Det f"ar inte kosta ett öre for eleven
eller snarare elevens föräldrar.
Barn från Hemlingbyskolan och Brynässkolan
fick möjligheten att utgöra en festlig inramning
och dessutom hälsa på kungen och drottningen
vid deras besök i Gävle den 19 mars. Kungaparet
hämtades vid första destinationen for besöket, Fu-

ruvik, med ångtåg och kungavagnen varpå följde
en tur genom museet i sällskap med ett urval av
Peter Illers teaterfigurer for att landa i kungavagnarna och naturligtvis ångloket F 1200, som majestätet stolt kunde förevisa drottningen då han
vid ett tidigare besök fatt köra loket. Självklart fick
vi mycket uppmärksamhet tack vare besöket trots
att ångtåget körde ifrån medieuppbådet. Det var
en ganska dråplig syn med ett antal tjurrusande
fotografer springande mot avspärrningarna med
kamerorna i högsta hugg bara for att sedan f"anga
månghövdad publik och besökarnas ryggtavlor.
Det publika året i Gävle började med julgransplundring och prisutdelning i pepparkakstågtävlingen for fritidshemmen i kommunen. Prisutdelare var Johannes Ericsson, fotbollsspelare i
allsvenska Gefle IF. Vinnarna erhöll en fri resa
till valfritt resmål i Gästrikland. Valet utföll så
småningom på Storvik(!).
Sportlovsaktiviteten inskränkte sig inom citationstecken till ångtågstrafik men som så många
gånger förr visar det sig räcka for att fä många
att komma. Även påsklovsarrangemanget var ett
enklare arrangemang men med fokus på hur sakerna funkar. Familjeguidningar om hur ångloket
fungerar, experimentverkstad i regi av gymnasie-

Kungen och drottningen anländer till Gävle och museet med kungavagnen efter ångloket SJ 1923 och for ett varmt
mottagande av elever från Brynässkolan. Foto ]oe Formgren, en av fl fotografer som hann fram i tid till den tillfälliga fotoläktaren framfar Cafe Angvisslan.

146

Tågspanardag i Gävle kunde upplevas både på och vid blandat tåg draget av malmtågsloket R 976. Foto Peter Iller.

elever från Polhemsskolan och en ordjakt signerad
Margareta Widmark sysselsatte ändå ett drygt tusental under påskveckan.
Efter erfarenheter från tidigare så beslutades att
dela upp den traditionella museidagen i två aktiviteter riktade mot olika målgrupper. Ambitionen att nå alla må vara vällovlig men risken finns
att utbudet inte tilltalar någon. Järnvägsmuseets
dag på hösten skapades en gång för de riktigt
järnvägsintresserade. Med jättearrangemang som
TÅG 150 eller TÅG07 kan man lyckas tilltala de
flesta, men det är oerhört resurskrävande och kan
svårligen upprepas år efter år. En särskild dag för
barnfamiljer ordnades därför den 17 maj med
ångtåg, javisst, men framför allt artistuppträdanden, Banverkets barnmaskot, Bango som pratade
säkerhet, ansiktsmålning, experiment och öppna
stationshus och banvaktarstuga. Minitåget och
modelljärnvägen i källaren kompletterade utbudet för de små besökarna. I samband med familjedagen inleddes också ett försök att köra Argångståget till och från arrangemang i stället för tre-fyra
helger i rad. Rimliga arbetsinsatser lockade ändå
över 1500 besökare till familjedagen.
Efter en väl förberedd sommar med många
storhandlande turister, i synnerhet i juli, riktades fokus mot museidagen för de inbitna, en
tågspanardag, den 12 september. Vi vet att den
järnvägsintresserade publiken, med undantag för
musik- och restaurationstemat 2008, blivit ganska bortskämd alltsedan ambitionerna för dagen
höjdes 2002 efter några år av öppet hus-karaktär.

Fem ånglok under ånga, bland andra R 979 och
ElO 1746 med godståg, och uppstart av beredskapsloket B 1108, verkade ha gett åtminstone
godkänt. Argångståget gjorde också årets andra tur.
2 800 besökare var klart godkänt och allra mest
glädjande var nog att personalen tyckte att det var
ett roligt arrangemang som var tillräckligt mycket
utmaning för det där lilla extra men inte förgörande slitsamt som, handen på hjärtat, museidagarna har varit för många under den höga ambitionsnivåns press. Vi klarar naturligtvis inte större
arrangemang utan hjälp från frivilliga- och så var
det även 2009 - men det är också så att om det
kommer många utifrån in i planlagd verksamhet
så sätts informationsvägar och logistik för mat och
bekvämligheter på hårda prov. Det är inte alltid så
lätt att hitta balansen, men den 25:e museidagen
i ordningen blev nog den för personalen mest
harmoniska av dem alla. Besökare som stod i den
stundtals förskräckligt långa korvkön håller kanske inte med men antalet hungriga överträffade
även korvgubbarnas förväntningar. Vår cateringentreprenör hade förra årets osålda berg av mat
till Mat & Musik-arrangemanget i färskt minne
och tordes inte köpa in ett för stort lager eller ha
för många säljställen. Stora skillnader i besökstalet
är ett stort problem för oss i planeringen, och det
är alltid stora risker med endagsarrangemang i ett
land med vårt skiftande klimat.
Tredje och sista turen medArgångstågetförlades
till den så kallade Modelltåg 09 den 17-18 oktober. Arrangemanget som nu var inne på sin fjärde
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En del av den över 200 meter långa moduljärnvägen under Modelltåg 09 i Gävle. Foto Lennart Lundgren.

säsong möjliggörs av hundratals modellrallare
som tillsammans skapar en unik jätteanläggning
av privat- eller föreningsägda modelljärnvägsmoduler. Det är fantastiskt att se dessa landskap
växa fram utförda med både kunskap, kärlek och
humor. Slutresultatet slår rekord varje gång och
det har blivit en av våra största publikdragare.
Projektledaren, Anders Larsson, såg ännu ett
år till att mat, övernattning och social samvaro
fungerade utöver de rent tekniska utmaningarna.
Drygt 1 600 nyfikna beundrade den över 200
meter långa modelljärnvägen under de två dagar
den existerade. Körtiden för ett tåg från den ena
änden till den andra var 50 minuter!
Höstlovet användes traditionsenligt till att
skrämma besökarna, i år med nyskriven spökteater i regi av Peter Iller med sex skådespelare från
Kulturskolan i Gävle, som bevisligen hade roligt
trots att de fick jobba hårt under sitt eget skollov. Spökrälsbussen skjutsade till och från Gävle
Central. Skräckupplevelserna begränsades något
av att vi blev tvungna att utöka antalet medföljande på varje föreställning på grund av det stora
intresset. Nästan 2 400 personer teaterguidades
av greve Axel von Tender och hans olycksaliga
andar under fem dagar.
Det publika året i Gävle kretsade kring arrangemangen men en tillfällig utställning producerades också i samverkan mellan Peter Iller och
Ida Sixtensson, som tillfälligt fick släppa en del
uppdrag för samlingarna. Utställningen På Tåget
- kända och okända berättar - öppnades av en av
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de kända, Täppas Fogelberg, den 7 juni. Utställningen kommer att stå fram till sommaren 2010.
Andra som delat med sig av sina tågminnen och
låtit sig avbildas för utställningen är Marika Lagercrantz, Micke Tornving och ärkebiskopen
Anders Wejryd.
Marika Lagercrantz var en av dem som delade med
sig av sina tågminnen till den egenproducerade utställningen i Gävle, På tåget. Foto Peter Iller.

Det har varit full
fart på miniatyrjärnvägen hela
sommaren. Foto
Ursula Gey
Lindgren.

Publik verksamhet Ängelholm
Den unga publiken har blivit allt viktigare för
oss även i Ängelholm, men också våra grannar
i Danmark har hittat till oss. Skollovsaktiviteterna, vår och höst, omfattar oftast flera veckor
då även Danmark är upptagningsområde. Danskarna har också visat stort intresse för Meccanoutställningen som Jan Myrdal och Mai Kurdve
producerade redan 2003 och som har visats på
Danmarks Jernbanemuseum. Under 2009 hyrdes den ut till Danmarks Tekniske Museum i Helsingör. På sportlovet var temat "gamla lekar" och
det var det många som ville pröva på. Över 1 800
kom till museet under två veckor. Den under fjolåret invigda miniatyrjärnvägen, i det som blivit
museets egen järnvägspark, fick ett genombrott
under sommaren. Utöver enklare kioskförsäljning
i parken med glass, kaffe och läsk bidrog stora
uppslag om banan i lokalpressen. Över huvudtaUngdomarna bakom Rabalder under cirkushelgen i
Angelholm. Foto Annette Thomasson-Söderlund.

get har vi haft bra genomslag i medierna, mycket
beroende på närmast artikelfärdiga pressmeddelanden signerade Krister Månsson.
Ett specialarrangemang som inte bara var för
barn utan också med barn var cirkushelgen den
1-2 augusti. Det var Cirkus Rabalder som anordnade cirkusskola för alla upp till 15 år. Sedan
blev det uppvisning för stolta föräldrar och andra
nyfikna. Rabalder genomförde också en välbesökt
föreställning i parken med musik och akrobatik på
lördagskvällen. Höstlovet som sammanföll med
den danska efterårsferien, inklusive några dagars
spökjakt, drog smått fantastiska 3 500 personer.
Julloven både börjar och avslutar verksamhetsåret, vilket innebar ytterligare ett par tusen museibesökare, varav många unga entusiaster. De
riktade aktiviteterna mot barn och ungdomar var
huvudorsaken till att vi lyckade slå besöksrekord
i Ängelholm för fjärde året i rad. Det nya rekordet lyder på 42 872 besökare, vilket i och för sig
är en hårfin förbättring från fjolåret men då var
en stor del av resultatet det storslagna tioårsfirandet av verksamheten i Ängelholm. Nu har vi fatt
ett kvitto på att museet är ett mycket uppskattat
besöksmål för familjer.
Något som inte drar horder av besökare men
som höjer kvaliteten för många är att biblioteket
har hållit öppet på onsdagar, samtidigt som lekstallet med fri entre. Påsklovet är förvisso viktigt
för våra yngre besökare men till påsken öppnade
vi också årets första tillfälliga utställning med
målningar av Lars Krook, som har ett förflutet
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Sommarens utställning Övergivna
platser i Angelholm av och med
Jan jörnmark.

som arbetsledare på AB Trafikrestauranger och
som tidigare ställt ut på museet i Gävle, sommaren 2000.
Sommarsäsongen inleddes traditionsenligt
första helgen i maj med museidag anpassad för
både familjer och specialintresserade. Temat i år
var lätta järnvägsfordon, det vill säga dressiner. Vi
hade gästande utställare i museet, gästande ånglok på minibanan och gästande dressiner. Körningar gjordes med ångdressinen från Uddevalla-Vänersborg Herrljunga järnväg från våra egna
samlingar och en före detta SJ bildressin från
Föreningen Veteranjärnvägen utöver den dressincykling som stod till buds för egna försök. Ett
annat ekipage som väckte stort intresse var den
hästdragna vagnen från Åmmebergs järnväg som
liksom UVHJ-dressinen togs ner till Ängelholm
till Tio år på spår. Ångtågsturer, tur och retur Åstorp, var i vanlig ordning fullsatta. Vi hade även
ett externt trafikuppdrag med ångtåg denna dag;
förskolan Englakronan med barn och föräldrar
som chartrade ett eget tåg.
Den 2 maj invigdes också sommarutställningen
som stod till och med augusti månad, Övergivna
platser, av och med Jan Jörnmark. Han höll under öppningsdagen ett av två välbesökta föredrag
i museets hörsal. Jörnmarks projekt har också
fatt stor uppmärksamhet i media, till och med på
ekonomisidorna. Över 3 000 besökare kom till
årets mest framgångsrika, publika arrangemang.
Dressincykling återanvändes för övrigt som en
uppskattad programpunkt under hela juli i samarbete med Föreningen Veteranjärnvägen.
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Stor potential finns för företagsarrangemang
i Ängelholm med den fina hörsalen och kopplingen till järnvägsskolan. Vi har haft specialarrangemang just genom skolan, men lite försiktigt har vi också i högre grad börjat med ett
helt eget utbud. Trafiken med våra i södra Sverige
placerade driftånglok har också kommit i gång
på allvar. Utöver museidagens ångtåg var Ängelholm bas för flera uppdragskörningar, med
Banverkets säkerhetskonferens som höjdpunkt.
I anslutning till det traditionsenliga Luciatåget
kördes ångtåg med E 902 för kyrkogårdsförvaltningen i Helsingborg till Åstorp tur och retur
medan B 1038 hade ett uppdrag i Landskrona.
Lucia i Ängelholm är inte bara ett rykande, hett
lussetåg utan även konsert med Barkarollerna.
Årets sista stora publika aktivitet drog nästan
tusen personer, som hade kunnat bli ännu fler
om det funnits mer platser på ångtågen. En lika
enkel som genial lösning, att på storbild projicera
nyheter i museet på väggen vid utgången från utställningen, har bevisligen lett till återbesök. Faktum är ju att en och samma person kan tillhöra
ett antal målgrupper.
Samlingar och dokumentation

På grund av stundtals total personalbrist på samlingssidan har registreringen av föremål släpat
lite efter. Detta är högst tillfälligt och kommer
att åtgärdas så snart den nya organisationen i Trafikverket har satt sig. Andra problem har varit
värre. Det i och för sig usla föremålsförrådet på
norr i Ängelholm blev föremål för rivningsbeslut

Trafikuppdragen
runt Angelholm har
blivit fler. B-loket
1038 som är stationerat i Herrljunga
har gjort stor nytta.
Foto Krister
Månsson.

på grund av förändrad spårdragning, och evakueringen av det som förvarades där blev akut. En
hel del gallrades medan resten fördelades på det
varmhållna föremålsmagasinet i Ängelholm och
magasinen i Gävle.
Jätteträngsel i arkivlokalerna föranledde i början av året en flytt av arkivhandlingar från ett
utrymme i det så kallade UGJ-stallet till det
gamla arkivet i källaren under utställningshallen.
Det evakuerades för några år sedan på grund av
risken för vattenintrång. Under ett häftigt juliregn visade det sig att Gävles avloppsledningar
var otillräckliga då arkivet på en natt fylldes med
avloppsvatten från en brunn i ett intilliggande
En halv hyllkilometer handlingar kräver sitt utrymme.
Tills vidare har vi inte plats i några ändamålsenliga
utrymmen for arkiven från TGOJ och AB Trafikrestauranger. Foto Christina Engström.

källarutrymme. Vattenståndet var upp emot 15
cm och precis upp till arkivhyllornas underkant när kvällsarbetande museivännen NilsErik Bjärlund anade oråd. Tillsammans med
vår inkallade arkivarie Robert Herpai och ett
antal pumpar räddade han arkivet den gången. Arkiv ska inte förvaras i källare utan avancerade säkerhetssystem. Nästa jobspost kom
när landstinget Gävleborg tvingades säga upp
oss från de utrymmen vi hyrt i landstingsarkivets lokaler på grund av egen lokalbrist. Detta
innebar att TGOJ- och TR-arkiven tillfälligt
måst magasineras externt i flytdådor och följaktligen inte är tillgängliga. Arkivpersonalen
har kämpat tappert men lokalfrågan är akut.
Och mer kommer. Vi har under flera år haft
kontakt med Botniabaneprojektet, och inför dess
avslutande 20 I O har diskussioner förts om vad
som bör bevaras för framtiden. Botniabanan är ett
högteknologiskt projekt med ett för Sverige helt
nytt säkerhetssystem utan traditionella signaler.
Men det är också av stort allmänintresse för den
debatt som bygget fört med sig och de mycket stora insatser som gjorts för miljön, som till exempel
grodgångar under banvallen och tillskapande av
nya våtmarker för fagellivet. Vi kommer att fa ett
mycket värdefullt material från ett väldigt spännande infrastrukturprojekt från 2000-talet. En del
kommer att visas i utställningen i Gävle hösten
2010. Baksidan av myntet är att även moderna
arkiv kräver plats och god förvaring.
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En filmdokumentation har genomförts av en
staketmaskin i funktion som en privatperson av
egenintresse funnit hos Nässjö hembygdsförening. Anledningen till att vi kom in i bilden är
att denna typ av maskin använts för att tillverka
miltals av så kallade idealstaket, av trästavar och
järntråd, som i olika höjder har hägnat in järnvägsområden, alltifrån verkstäder och lokstationer till stationer och tjänsteboställen. Vår snickare Stefan Carlsson är numera fullärd mäster på
staketmaskinen som lånades in för nytillverkning
av drygt 80 meter staket för vår banvaktarträdgård. En del av tillverkningen ägde rum inför
publik på familjedagen i Gävle och av det stora
intresset att döma finns en presumtiv affärside.
Tills vidare förvaras maskinen hos oss men då
av bevarandeskäl och inget annat. Staketet runt
banvaktarstugan blev uppsatt under hösten.
Storbritannien erhöll sin första kvinnliga konduktör 1978 när Helena Wojtczak fick förtroendet att axla en traditionellt manlig befattning.
Helena har numera sadlat om och kan kanske
närmast beskrivas som forskare och författare i
kvinnohistoria. För några år sedan kom hon med
boken Railwaywomen - Betrayal & Triumph in
the Workplace. Vår kvinna i biblioteket som ofta
återkommer i Spår, Christina Engström, blev
fascinerad och tog kontakt med författarinnan

och så föddes iden om seminariet Järnvägens
kvinnor. Med Helena som huvudtalare ägde seminariet rum i museets konferensrum i Gävle
den 22 oktober. En annan av järnvägens kvinnor,
Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand,
öppningstalade innan Helena underhöll åhörarama i en två timmar lång, härlig föreställning
med både humor och allvar. Professor emeritus
vid Örebro universitet Ann-Sofie Ohlander,
journalisten Ingela Östlund och museets tidigare
medarbetare Hjördis Matti fortsatte med varsitt
bidrag till en mycket trevlig dag. Sammanhållande för diskussionerna var museirådets ordförande, Lars Berggrund, inte för att balansera
genusperspektivet utan för att han är en av de
bästa Banverket har när det gäller att moderera
möten och seminarier.
Två möten med närmast fullständig manlig
dominans var forskarmöten i huvudsaklig regi av
Järnvägsmusei vänners Rolf Sten och Göran Engström. Första mötet för året hölls i Ängelholm,
även det med brittiskt inslag i form av Jim Rees,
fordonsansvarig på National Railway Museum i
York. Jim höll föredrag om tidiga lokkonstruktioner och repliker, men för mig blev det mest
bestående efter mötet med Jim vetskapen om att
det existerar en akvarellmålning från 1829(!) föreställande John Ericssons Novelty före tävlingen

Stefan Carlsson tillverkar idealstaket med därfor avsedd maskin under famiijedagen i Gävle. Foto Katarina Sandberg
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Från seminariet Järnvägens kvinnor. Storbritanniens första kvinnliga konduktör och forskaren i kvinnohistoria,
Helena Wojtcmk, underhåller bland andra moderatorn Lars Berggrund, museets arrangör Christina Engström och
generaldirektör Minoo Akhtarmnd Foto Katarina Sandberg.

i Rainhill och där är loket inte blåmålat utan
rött, kanske rostskyddsfärgat, vem vet. Vi har fatt
samma lågupplösta, digitala kopia av målningen
som Jim hade och jagar en bättre avfotografering. När vi har den lovar jag att den kommer
att publiceras i Spår. Ett andra forskarmöte hölls
i Gävle med bland andra förre generaldirektören
vid Banverket, Pelle Granbom, som gav sin syn
på det som händer vid järnvägen i dag.
2009 års Arkivens dag den 14 november var
tillägnad temat På liv och död. Arkivens dag är ett
nationellt arrangemang med frivilligt deltagande. För oss var det ett ypperligt tillfälle att lyfta
fram vikten av säkerhet i och kring järnvägen.
Eftersom alla arkiv gör något extra är konkurrensen om besökarna naturligtvis stor. Som en
del i ett pågående ABM-projekt i Gävle gjordes
en gemensam information och marknadsföring
av Arkivens dag. För vår del gav detta mer en investering i samverkan än ett stort intresse utifrån.
Antalet arkivbesökare blev mindre än tidigare år,
men de som kom kunde tillägna sig desto mer
och fa viktig och värdefull information.
Viss efterfrågan har funnits på lån av våra
I: I 0-modeller. Två rälsbussar lånades ut till utställningen Polarkreis på Tysklands järnvägsmuseum i Niirnberg och en boggivagn står alltjämt
i den av Banverket och Vägverket finansierade
utställningen Bana väg på Arkitekturmuseum i

Stockholm. Delar av denna utställning kommer
att visas på Vägverkets museum, eller vad det nu
kommer att heta efter I april, våren 20 I 0.

Fordon och Trafik
Utöver arbetet med trafiktillståndet har en hel
del tid lagts på dokumentation av fordonsunderhåll, trafik och personal. Det viktigaste målen
uppfylldes, det vill säga inga olyckor eller personskador.
För den publika verksamheten har ett stort antal
trafikuppdrag genomförts, huvudsakligen under
perioden april-september men med extrainsatser
i samband med sportlov och kungabesök i Gävle
och det traditionsenliga Luciatåget i Ängelholm.
Argångståget kördes från Stockholm vid tre tillfällen till arrangemang i Gävle i maj, september och
oktober. Utöver de goda erfarenheterna från den
publika verksamheten skonades också en hårt ansatt trafikpersonal genom upplägget.
Efterfrågan på museitåg i Skåne är uppenbarligen stor men varje trafiktillfälle som kräver materiel och personal från Gävle ställer väldiga krav
på organisationen. Samordningen med externa
uppdrag som nämnts ovan är värdefull men på
sikt är det nödvändigt med mer permanent placering av trafikfordon Ängelholm. Förberedelser
har gjorts, men måste vi avvakta vissa beslut i
samband med byte av huvudman.
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Ett nytt inslag i Malmös gatubild i samband med en körning for Banverkets internationella säkerhetskonferens. Foto
Sten Holm.

Att museet bevisligen kan vara till stor nytta
för ägaren visade sig när vi fick dubbla trafikuppdrag för European Rail Agency, ERA. Först för ett
marsmöte i Gävle, där vi fick möjlighet att presentera trafikverksarnhetens behov, med efterföljande elektriskt tåg till Borlänge och Banverkets
huvudkontor, och sedan ångtåg, tur och retur Båstad-Malmö, i samband med Banverkets internationella säkerhetskonferens. Vi kunde konstatera
en mycket stor välvilja till museitåg, och många
framhöll att museet öppnade dörrar även för Banverket genom den kombination av lustfylld upplevelse med förtroende och kvalitet som vi vill ge
och uppenbarligen också lyckades med.
Mest anmärkningsvärt på fordonssidan är
kanske utlånet av tre av våra största dyrgripar
till Malmbanans vänner för visning på Norrbottens järnvägsmuseum. I den nya expohallen i
Karlsvik utanför Luleå kommer man att, under
i första hand tre år, kunna se ångloket Ma 779
och de elektriska pionjärlokomotiven P 27 och
Z 31, samtliga viktiga representanter för både
Malmbanan och svensk järnvägshistoria. För oss
känns det mycket bra att de kan visas, då vi av
utrymmesskäl bara har kunnat ha ett lok i taget
i utställningen. I övrigt har turbinloket TGOJ
72 flyttats till Grängesberg och Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum.
Genom utlånen öppnades plats för våra sista
utomhusförvarade så kallade parkfordon från
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hembygdsparken i Hultsfred. Ångloket SJ C7
nr 1774, f d. Bergslagernas Järnvägar nr 51 , och
den tvåaxliga personvagnen, SJ BF4 nr 3896, fd.
Nässjö-Oskarshamns järnväg, i utmärkt 1950talsskick, kunde ställas i betydligt bättre miljö
inomhus i Nynäshallen i Gävle. Plats behövdes
också för ett intressant samarbete med affärsverket Statens järnvägar som garagerat ett av sina
Rc6-lok i museets utställning i Gävle. Vi har
kunnat använda loket för eget bruk till en mycket
förmånlig kilometerkostnad. Premiärturen i vår
regi gjordes för övrigt till och från Järnvägsmusei
Vänners årsmöte i Herrljunga.
Personal

Efter flera års kamp mot sjukdom avled Gunilla
Lundberg den 24 juni. Gunilla lämnar ett stort
tomrum efter sig inte bara i verksamheten utan
framför allt hos alla kollegor och vänner. Vi hoppas kunna förvalta det arv hon lämnat efter sig i
form av en väl fungerande varumärkesprofil och
ett professionellt förhållningssätt till marknaden.
För att garantera just detta har Maria Davidson
varit anställd på vikariat under större delen av
året. Maria har tidigare bland annat arbetat med
varumärket Absolut Vodka åt Vin & Sprit AB,
men i museet och Banverket har det naturligtvis
varit helnyktert fokus på järnvägen.
Föremålsverksamheten fick en helt ny besättning i slutet på året, om än tillfällig, i och med

att två vikarier kunde ersätta Elisabet Kronhöffer

han har fått en fast scen hos oss. Rollspel har bli-

som avgått med pension och Ida Sixtensson som

vit en självklar del i det publika utbudet som när-

slutat för att börja som chef för samlingarna på
Sjöhistoriska Museet. Under ett tillfälligt anställningsstopp, föranlett av bytet av huvudman, har
Margareta Widmark som varit timanställd i receptionen och museivännen Lennart Lundgren
gått in som vikarier.
Några tjänster kunde dock tillsättas under året.
Staffan Källström, som varit projektanställd, blev
tillsvidareanställd som fordonsmekaniker. Staffan
har under många år varit aktiv i museiföreningen
Gefle-Dala Jernväg och äger mycket värdefulla
kunskaper om den speciella teknik vi ansvarar
för. Med dubbel bemanning i fordonsverkstaden
uppnås både bättre effektivitet och en anständig
arbetsmiljö. Tillsammans med Lars Lunden, vars
plusarbete avslutades i november, har han också
gjort storverk i reservdelsförråden i fordonshallen på Nynäs i Gävle. Den andra tjänsten som
permanentades gick till vår tidigare vikarierande
programmakare, skådespelare och annonsformgivare i den publika verksamheten i Gävle, Peter
Iller. Peter har varit hos oss i många år i diverse
anställningsformer och det känns mycket bra att

mast förväntas av oss. Eftersom Peter också kan
regissera så har en och annan skådespelartalang
också dykt upp i den övriga personalen. En trotjänare i den publika verksamheten i Ängelholm,
Lena Strömberg, som funnits i verksamheten
ända sedan portarna slogs upp 1998, har fått sin
timanställning omvandlad till en deltidstjänst.
Målet är att överhuvudtaget få mer permanent
besättning i museireceptionerna. Franziska Hug
i Ängelholm och Maria Pihlström i Gävle anställdes därför på heltid för att prova modellen.
Personalen och organisationen under 2009 såg
ut som följer:
Museiråd
Lars Berggrund
Karin Englund
Yngve Handspik
Ann Louise Kemdal
Per-Magnus Nilsson

Ordförande, Banverket,
Generaldirektörens stab
Nordiska Museet,
ekonomidirektör
Banverket Leverans,
produktionssamordnare
Tekniska museet, museidirektör, c.o.m. 2009-06-30
Riksantikvarieämbetet,
bi trädan de riksantikvarie,
c.o.m. 2009-06-30

Under arrangemangen kommer hjälpen från många håll. Tågpersonal under familjedagen i Gävle, från vänster
museivännen Roland Birat-Pettersson, Staffan Källström som har blivit fast i fordonsverkstaden efter en tids projektanställning, Hasse Sjögren timanställd växlare, Mattias Smedberg vår fordonsmekaniker och nu även lokforare samt
de frivilliga ungdomarna Perlita Naranjo och Ellinor Engström. Foto Katarina Sandberg.
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Nils Olander
Mathias Persson
Rolf Sten

Tekniska museet, intendent,
fr.o.m. 2009-07-01
Banverket Verksamhetsstöd,
enhetschef
Järnvägsmusei Vänners
ordförande

Museichef
Robert Sjöö
Adminstration och Projekt
Thomas Bjermer
Göran Jäderholm
Thom Olofsson

Publik verksamhet Gävle
Mia Lundstedt
Anna Ahlberg
Olle Andersson
Peter Iller
Rolf Jansson
Maria Davidson
Stefan Nilsson
Maria Pihlsrröm
Claes Zachrisson
Anders Larsson
Anja Helldal
Anna Eriksson
Helen Linander
Helena Lutz
Karin Meyer Lunden
Anna Nygren
Margareta Widmark
Linda Jansson-Forsmark
Angelica Wahlman

Publik verksamhet Ängelholm
Mai Kurdve
Michael Andreasson
Franziska Hug
Ursula Gey Lindgren
Anders Lindberg
Thomas Lindberg
Krister Månsson

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

sektionschef
utställningar och program,
föräldraledig fr.o.m. 2009-02-01
reception och butik
skådespeleri, annonser
fastigherstekniker
marknadsföring, vikariat
assistent, vaktmästeri
reception, provanställning
museitekniker
timanställd reception

Lena Strömberg
Annette Thomasson-Söderlund
Florentina Dedinca
Robert Eriksson
Franziska Hug
Mia Kurdve
Elin Larsson
Lena Larsson
Emilia Lönnqvist
Susanne Maltesson
Daniel Nordström
Emil Sandin
Marielle Sellberg
Filip Gällnäs
Joakim Klinglöf

Samlingar och Dokumentation
Katarina Sandberg
Christina Engström
Robert Herpai
Arvid Högberg
Lars Olov Karlsson
Elisabet Kronhöffer
Lennart Lundgren

timanställd, minitåg

sektionschef
museitekniker, 50%
reception, provanställning
reception, marknadsföring
och butik
museitekniker, 40%
museitekniker
information, hemsida,
publikt bibliotek
reception, 50%
museipedagog
timanställd reception

timanställd, miniråg

sektionschef
arkjv och bibliotek, 75%
arkjv och bibliotek
föremålsregiscrering, 50%
järnvägshiscoriker, 40%
föremålsregistrering, 75%,
c.o.m. 2009-06-30
föremålsregisrrering, vik.
fr.o.m. 2009-11-06

Lena Strömberg
har gått.från timtid till halvtid i
museets reception
i Angelholm. Foto
Krister Månsson.
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Ida Sixcensson
Margareta Widmark

föremål, r.o.m. 2009-09-30
föremål, vik. fr.o.m. 2009-11-06

Bertil Pettersson

timanställd, föremålsregistrering

Ideella arbetsledare
Göran Engström
Gunnar Jonsson
Per-Åke Larnpemo

Bengt Lindberg

Fordon och Trafik
Scen Holm
Stefan Carlsson
Staffan Källström
Lars Lunden
Mattias Smedberg
Martin Öhlin
Christer Larsson
Hans Sjögren
Henrik Reucerdahl

sekcionschef
verkstad, snickeri
projektanställd, trafikverkstad
trafikverkstad, förråd, plusjobb, c.o.m. 2009-11-30
trafikverkstad
trafikfordon, underhåll
timanställd lokförare,
c.o.m. 2009-02-28
timanställd, växlare
inlån, trafiksäkerhet
och projekt

Parallellt och integrerat med museets verksamhet
bedrivs ett antal projekt med huvudsakligen ideell arbetskraft där åtskilliga timmar läggs ned på
angelägna projekt. Dessa lyder under projektledning från museet men med frivilliga arbetsledare.
I Herrljunga jobbas det
intensivt, just nu med
ångloket B 1135 och varje torsdagkväll hittar man
en grupp idoga museivänner i en resgodsvagn som
ska bli sanitetsvagn i våra
resetåg. Ett annat exempel kan hämtas från veckan innan museidagen i
Gävle då över femhundra
frivilliga arbetstimmar lades ned på våra driftånglok. Det är en fantastisk
hjälp vi far, och även om
inte alla kan namnges så
måste i alla fall arbetsledarna och deras projekt
under 2009 omnämnas i
samband med personalbeskrivningen.

Lennart Lundgren
Bertil Pettersson
Rolf Scen

Forskarmöcen
Lokrenovering i Gävle
Renovering och trafik
i Herrljunga
Renovering av sanicecsvagn
och nordisk resa 20 11
Informationsmomer i Gävle
Modelljärnvägen i Gävle
Digitalisering och forskarmöten

Våra förhoppningar står nu till att vi kan locka
museivänner i södra Sverige till verksamheten i
Ängelholm.
Marken är beredd för en ny museiorganisation
inom Trafikverket. En intressant aspekt är naturligtvis hur det förväntat tranportövergripande
uppdraget kommer att påverka både personalsammansättning och förhållandet till vänföreningen.
Förändringar blir det och de pågår sannolikt under en längre tid, men säkert är att det kommer att
finnas mycket att berätta om i nästa Spår. Sedan
återstår att se om vad och av vem.

Några gävleprofiler under
utställningsprojektet På tåget,
Ida Sixtensson finns numera
på Sjöhistoriska Museet och
Rickard Olsson oftast i TVrutan medan Peter Iller har
fatt en fast scen på museet.
Foto Peter Iller.
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Stickspår
Börje Toursie

Vår redaktionskollega Börje Thoursie avled den
29 januari. Hans insatser för Sveriges Järnvägsmuseum beskrivs i annat sammanhang, men här
är platsen att säga något om honom som järnvägshistorisk skribent.
I Spår medverkade Börje med ett tiotal artiklar,
från "Sju banor - sju stationer" 1987 till "El till
Boden" 2004. De är betecknande för både hans
ämnesval och hans framställningssätt. Den förra
är en resume av Gävles järnvägshistoria. Lätt men
kunnigt och fullt med belysande detaljer berättas
om de sju koncessionerade banor som har berört
hans egen och järnvägsmuseets hemstad. Vad
stationernas antal beträffar fick han i artikeln indirekt bekänna att han fallit för
den goda berättarens frestelse
att sätta en snygg rubrik, att
Gävles stationer kanske var sex
eller åtta eller tio, lite beroende
på hur man räknar. Börje kunde
knepen.
"El till Boden" är självbiografisk, eller rättare sagt berättelsen
om ett arbetskollektiv som Börje
ingick i under några formativa
ungdomsår. Det var egentligen
andra gången han berättade
historien i Spår så han själv var
tveksam till publiceringen, men
vi andra ville ha den med. Den
nya versionen var ganska annorlunda, och så kunde den
ses som ett inlägg i en aktuell
diskussion. Nu planerades elektrifiering av Blekinge kustbana,

Börje Thoursie i väntsalen på ]örns
station den 28 februari 1992 under
resan med järnvägsmusei Vänner
for att fira femtio år av eldrift Trelleborg-Riksgränsen. Börje berättade
här for resenärerna några minnen
ftån elektrifieringen (som han ju
också skrivit om i Spår). Foto Lars
Olov Karlsson.
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125 kilometer, och det skulle bland annat kräva
två års avstängning av persontrafiken. När Börjes
far John Thoursie arbetade med den stora Malmöelektrifieringen tog den bara lite mer än två
år, och Börje och hans kolleger fick igång eldrift
utmed den 640 km långa sträckan mellan Ånge
och Boden på ungefär samma tid. Då fördröjde
inga samråd eller överklaganden, eller miljöhänsyn för den delen. Och arbetet utfördes under
full trafik:
Det var inte så roligt alla gånger att resa stolpar
och dra tråd intill spänningsförande ledning på en
linje där man pressade fram så mycket trafik man
orkade. Det var heller inte roligt att transportera

utsättningsmaterial och stolpar och betonggrus och
formvirke och cement längs en huvudlinje där man
ibland körde efter provisorisk tidtabell övertryckt
med blått och ibland med rött . . . men så vitt jag
minns hade vi inga allvarligare olycksfall, och inga
förolyckade motortrallor heller, fastän vi strängt taget gjorde en hel del transporter på Guds försyn och
lyfte av i rätt tid.

Märk drivet i framställningen, inga kommatecken att hämta andan vid utan bara en massa
"och" som jagar på berättelsen! Så skriver den
som medvetet eller omedvetet har influerats av
August Strindberg och andra storheter. Då kan
man också tillåta sej en och annan självmotsägelse, som när Börje en sida senare bekänner: "Och
vi hade roligt."
Börje ägde både breda och djupa järnvägshistoriska kunskaper. Det var i regel inget som
han dokumenterade genom utförliga litteraturreferenser, det bara märktes. Som när han i Spår
1996 skrev om längdmätningen på svenska järnvägar och i farten sammanfattade centrala delar
av deras historia samtidigt som han gav oss goda
kuriositeter att suga på. Men han gick till källorna när det behövdes, till exempel då UGJ-linjens
alla broar över Dalälven utreddes (i Spår 1994).

Bredden i vetandet demonstrerades i hans
många korta inlägg i Tåg, där han kompletterade och när så behövdes vänligt korrigerade
något som andra hade skrivit. Han följde både
fack- och hobbypress och kunde därför reagera
på bidrag i geografiskt avlägsna organ som skånska ÖS]-bladet, med den utförligaste lista över
SJ :s spårgående grävmaskiner som hittills har
publicerats.
Mest hade Börje förstås att berätta från södra Norrland som var hans arbetsområde under
många år. Till exempel om ett antal olyckor där
de dramatiska poängerna inte försummades:
"SPRING FÖR HELVETE GRABBAR FÖR
NU KOMMER DET NÅGOT STORT." Enda
gången som någon har fatt skriva en hel mening
med versaler i Spår.
Resonemanget om elektrifieringen och dess
tidsåtgång visar att allt inte har blivit bättre i
våra dagar. Men vi har i alla fall fatt Internet och
Google, och därmed kan vem som helst lätt lokalisera vad Börje Thoursie h.;tr skrivit. För att
sedan läsa om, lära och njuta.
För redaktionskollegerna
Gunnar Sandin
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Medverkande i årsboken
Lars Olov Karlsson har gjort en lång järnvägskarriär som journalist och museichef.
Han är bland annat tågfotograf och modellbyggare. Med i redaktionen för Spår.
Anders Nilsson är gymnasielärare, forskarstuderande i litteraturvetenskap och allmänt intresserad av järnväg.

Anders Olsson arbetar på Systembolaget i Lund och är flitig järnvägshistorisk skribent, med skånska banor som specialitet.

Svante Runberger har under åren samlat in flera industriritningsarkiv (numera donerade till Landsarkivet i Göteborg) och gjort dessa tillgängliga genom SJK Ritningserbjudande under ett tiotal år. Han har dessutom gjort ritningsrekonstruktioner för olika publikationer, bland annat i de bägge böcker om SJ Personvagnar som
utgivits tillsammans med Hans Helmstein som författare.

Katarina Sandberg är bebyggelseantikvarie och sektionschef för Samlingar och dokumentation, Sveriges Järnvägsmuseum.

Gunnar Sandin är översättare och medlem av redaktionen för Spår.
Robert Sjöö är chef för Sveriges Järnvägsmuseum och medlem av redaktionen för
Spår.
Finn Stenderup är pensionerad referensbibliotekarie och dokumentalist. Har bland
annat skrivit en stor artikel om järnvägen på hans fördelseö Als, även om Esbjergs
tidiga fiskerihistoria, om fisken stör i Norden och från cirkusdrottningen Anna
Stennis till Barn av Himmerland. Huvudintressena är cirkus och järnvägar.

Erik Sundström är också med i Spårredaktionen. Han är civilingenjör med ett
mångårigt och mångsidigt järnvägshistoriskt författarskap.
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